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Rady Ministrów  
 10-99-12  

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowna Pani Marszałek 

 podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
 dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej 
ojekt ustawy 

 o ratyfikacji Umowy pomiędzy 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Europejską Agencją Kosmiczną  
w sprawie przystąpienia Polski do 
Konwencji o utworzeniu Europejskiej 
Agencji Kosmicznej i związanych z tym 
warunków, podpisanej w Warszawie 
dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji  
o utworzeniu Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu 
dnia 30 maja 1975 r. 

da Ministrów uznała wymieniony projekt ustawy za pilny w celu 
nia uczestnictwa Polski jako członka Europejskiej Agencji Kosmicznej 
m głosu w podejmowanych rozstrzygnięciach – w odbywającym się  



w dniach 19-21 listopada 2012 r. posiedzeniu Rady, na którym zapadną decyzje  
o kierunkach działalności i poziomie finansowania Agencji na kolejne 3 lata. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych i Minister Gospodarki. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej polskiej

PREZYDENT RZECZYPO S POLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 31 lipca 2012 r. W Warszawie została podpisana Umowa pomiędzy Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk4 Agencj4 Kosmiczn4 w sprawie przyst4pienia Polski
do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i zwi4z,ane z tym warunki,
a w dniu 30 maja 1975 r. w ParyŻu został.a sporzqdzona Konwencja o utworzeniu
Europej skiej Agencji Kosmicznej.

Po zaznajomieniu się z povryŻszą Umową i Konwencją, w imieniu Rzeczypospo1itej
Polskiej oświadc zam, Że:

zostały one uznane Za słuszne zarÓwno w całości, jak i kazde z postanowieri w nich
zawartych,

Umowa jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do Konwencji,
postanowienia Umowy i Konwencji będ4 niezmiennie zachowywane.

Na dowod czego wydany został akt niniej szy, opatrzony pieczęci 4 kzeczypospolitej
Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

PREZYDENT
RZF.CZYPO S POLITEJ P OL S KIEJ

PREZES RADY MINISTROW

l U t}lEP



     Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia      

 

o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską 

Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu 

Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej 

w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej 

Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską 

Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu 

Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej 

w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji 

Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE  

 

1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Działalność kosmiczna jest bardzo ważnym gospodarczo narzędziem wspierania 

innowacji, rozwoju przemysłu i podwyższania sprawności instytucji państwowych. 

Sektor kosmiczny1, stanowiący jedną z najnowocześniejszych i najbardziej 

zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu, ma rosnące znaczenie dla 

gospodarki europejskiej i światowej. W roku 2011 globalne przychody sektora 

kosmicznego osiągnęły 289,77 mld dolarów2, co pomimo kryzysu finansowego 

oznaczało wzrost piąty kolejny rok z rzędu (wzrost o 41% w okresie 5 lat i o 12,2% 

w stosunku do 2010 r.). Aplikacje oparte na technologiach kosmicznych 

i  technikach satelitarnych znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia 

gospodarczego i społecznego – we wszystkich rodzajach transportu, gospodarce 

przestrzennej, monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem, energii, rolnictwie, 

rybołówstwie, ubezpieczeniach i bankowości, obronności, bezpieczeństwie 

i  zarządzaniu kryzysowym i wielu innych. 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 konsekwencji rosnącej roli sektora kosmicznego w światowej gospodarce, pod 

koniec lat 90. rozpoczął się proces kształtowania polityki kosmicznej Unii 

Europejskiej. 

Polityka ta ma sprzyjać wzrostowi innowacyjności i postępowi ekonomicznemu oraz 

pełnić funkcję instrumentu ułatwiającego realizację polityk sektorowych UE w wielu 

dziedzinach. Na strategiczną misję europejskiej polityki kosmicznej składa się pięć 

punktów: 

                                                 
1  Sektor kosmiczny obejmuje tzw. segment upstream, czyli wszystkie urządzenia umieszczane 

w przestrzeni kosmicznej, oraz downstream, czyli infrastrukturę naziemną i usługi oparte na technikach 
satelitarnych, takie jak łączność czy nawigacja satelitarna. 

2  The Space Report 2012, Space Foundation, USA. 
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– rozwój i wykorzystanie zastosowań kosmicznych służących celom polityk 

unijnych i potrzebom europejskich przedsiębiorstw i obywateli, włączając w to 

środowisko, zrównoważony rozwój i globalne zmiany klimatu, 

– zrealizowanie europejskich potrzeb w obszarze bezpieczeństwa i obrony 

dotyczących przestrzeni kosmicznej, 

– zbudowanie silnego i konkurencyjnego przemysłu kosmicznego, który wspomaga 

innowacje, wzrost gospodarki oraz rozwija i dostarcza zrównoważone, cenowo 

uzasadnione, wysokiej jakości usługi, 

– wspieranie społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez znaczące inwestycje 

w badania związane z przestrzenią kosmiczną i odgrywanie przez Europę istotnej 

roli w międzynarodowych przedsięwzięciach eksploracyjnych,   

– zapewnienie nieograniczonego dostępu do nowych i innowacyjnych technologii, 

systemów i potencjału dla zapewnienia niezależności europejskich zastosowań 

kosmicznych. 

Głównymi filarami tej polityki są budowa i eksploatacja systemów GMES i Galileo 

oraz rozwój zdolności w czterech obszarach priorytetowych: badaniu zmian klimatu, 

innowacyjności i realizacji Strategii Europa 2020, bezpieczeństwie i eksploracji 

przestrzeni kosmicznej.  

W Unii Europejskiej wzrasta znaczenie polityki kosmicznej, która staje się 

podstawowym instrumentem w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności 

gospodarki3. Ponadto wykorzystywanie technik satelitarnych i usług o nie opartych 

orientowane jest na zaspokajanie potrzeb obywateli Unii Europejskiej, a także jako 

narzędzia umożliwiające lepszą realizację wielu polityk sektorowych UE.  

Unia Europejska uznała sektor kosmiczny za jedno z najważniejszych narzędzi 

realizacji nowej strategii gospodarczej UE. Od kilkunastu lat postępuje stały wzrost 

nakładów finansowych na ten cel. W 6 Programie Ramowym Badań i Rozwoju 

w  priorytecie „Aeronautyka i kosmos” na badania związane z przestrzenią 

kosmiczną przeznaczono 235 milionów euro na lata 2002 – 2006.4 Dawało to średnio 

                                                 
3  Według statystyk brytyjskich średnia produktywność jednego pracownika sektora kosmicznego to 

142 tysiące funtów rocznie, cztery razy więcej niż średnia krajowa w U.K. („The Space Economy 
in the UK: An economic analysis of the sector and the role of policy”, Department for Business, 
Innovation and Skills, February 2010). 

4   Z czego: 100 mln euro na GMES, 100 mln euro na Galileo, 35 mln euro na telekomunikację 
satelitarną. 
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47 mln w skali roku. W 7 Programie Ramowym nie tylko potraktowano działalność 

kosmiczną jako odrębny priorytet programowy, ale także zwiększono około  

6-krotnie przeznaczane na niego środki – do 1,4 mld euro na lata  

2007 – 2013 (około 280 milionów rocznie). Uwzględniając także inne projekty 

(np. budowę systemu Galileo) UE w obecnej perspektywie finansowej przeznacza 

ok. 4,9 mld euro na projekty kosmiczne5, czyli 700 mln euro rocznie Polska swoim 

udziałem ok. 3,2% w ogólnym budżecie UE proporcjonalnie solidarnie 

współfinansuje unijne programy kosmiczne kwotą ok. 22,4 mln euro rocznie.  

W aktualnym projekcie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014 – 2020 unijne 

nakłady na działalność kosmiczną przedstawiają się następująco: 

– Program Galileo – kwota 7,897 mld euro (przy polskim udziale 3,2% łącznie 

252,7 mln euro6, czyli 36,1 mln euro rocznie). 

– Program GMES – kwota 5,841 mld euro. Na obecnym etapie prac nad budżetem 

Komisja proponuje utworzenie specjalnego funduszu GMES z wkładów 

finansowych ze wszystkich 27 państw członkowskich UE w oparciu o ich dochód 

narodowy brutto (DNB). W tym wypadku polski wkład będzie wynosił 2,92%, 

czyli 170,65 mln euro (24,38 mln euro rocznie). 

– Horizon 2020 – proponowane nakłady na rozwój technologii kosmicznych to 

1,737 mld euro7 (przy polskim udziale 3,2% łącznie 55,584 mln euro, czyli 7,940 

mln euro rocznie). 

Podsumowując, w latach 2014 – 2020 UE planuje wydać na działalność kosmiczną 

łącznie 15,475 mld euro (3 razy więcej niż w bieżącej perspektywie finansowej), 

z czego szacunkowy udział Polski wyniesie około 495 mln euro. 

Unia Europejska realizuje swoją politykę kosmiczną w bliskiej współpracy 

z  Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), która zapewnia Komisji Europejskiej 

fachowe zaplecze techniczne przy podejmowaniu strategicznych decyzji i następnie 

w czasie procesu ich wdrażania w życie. Członkami ESA są obecnie wszystkie 

państwa UE-15 oraz Szwajcaria, Norwegia, Republika Czeska i Rumunia. W obecnej 

perspektywie finansowej (2007 – 2013) ESA odpowiada za budowę programu 

                                                 
5  Przemówienie J. M. Barroso „The ambitions of Europe in space”, Bruksela, 15 października 2009 r. 
6  Projekt stanowiska RP w odniesieniu do dokumentu UE Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej (COM(2011) 814), przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich 22 grudnia 2011 r. 

7  Źródło: prezentacja Komisji Europejskiej, posiedzenie WP Space w dniu 7 lutego 2012r. 
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nawigacji satelitarnej Galileo, finansowanego z  budżetu UE kwotą ok. 3,5 mld euro 

oraz za tworzenie i nadzór nad kosmicznym komponentem programu GMES 

(monitoring dla środowiska i bezpieczeństwa, ok. 0,8 mld euro z budżetu UE). 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej na lata  

2014 – 20208 UE ma powierzyć ESA (na mocy stosownej umowy delegującej) 

funkcję „architekta systemu” odpowiedzialnego za badania, rozwój technologii oraz 

wdrożenie i modernizowanie europejskiej infrastruktury GNSS. Według 

komunikatów KE dotyczących programu GMES w latach 2014 – 20209 ESA ma 

nadal być instytucją wiodącą dla rozwoju segmentu kosmicznego (z udziałem KE 

i  EUMETSAT-u w razie potrzeby). Agencja będzie również odpowiedzialna za 

budowę kolejnej generacji satelitów dla organizacji EUMETSAT, do której Polska 

przystąpiła w 2009 r. i do której wnosi coroczną składkę członkowską. 

Polska, nie będąc członkiem ESA, praktycznie nie jest w stanie efektywnie 

odzyskiwać znacznej części wnoszonych do UE10 i EUMETSAT-u składek 

przeznaczanych na działalność kosmiczną, które zgodnie z umowami przekazywane 

są do ESA na realizację wspólnych programów. Polscy przedsiębiorcy oraz 

instytucje naukowo-badawcze (czyli tzw. sektor kosmiczny), mimo potencjału 

i  możliwości ocenionych pozytywnie w ramach ewaluacji ESA i wykazywanych 

chęci, finansowo może uczestniczyć i współpracować zaledwie w ułamku unijnego 

programu kosmicznego, natomiast ma bardzo ograniczony dostęp do kontraktów 

ESA związanych z tymi programami UE. Nasze przedsiębiorstwa dysponują często 

niezbędnym potencjałem naukowo-technologicznym i są konkurencyjne cenowo, ale 

są pozbawione praktycznej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania ESA, nie znają 

jej procedur i wymogów administracyjnych i nie mogą się wykazać doświadczeniem 

                                                 
8 „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation and 

exploitation of European satellite navigation systems– Partial general approach”, doc. 10189/12, 
Brussels, 30 May 2012. 

9 „Communication from the Commission on the European Earth monitoring programme (GMES) and 
its operations (from 2014 onwards)”, Brussels, 30.11.2011, COM(2011) 831 final oraz 
„Communication from the Commission on the establishment of an Intergovernmental Agreement for 
the operations of the European Earth monitoring programme (GMES) from 2014 to 2020”, Brussels, 
11.5.2012COM(2012) 218 final. 

10 W „otwartych” konkursach 7 PR w priorytecie „przestrzeń kosmiczna” Polska ma wskaźnik sukcesu 
dwukrotnie wyższy od średniej dla całego programu, ale w praktyce nie uczestniczy w konkursach 
7 PR zarządzanych przez ESA, w tym na budowę segmentu kosmicznego GMES, oraz w budowie 
systemu nawigacyjnego Galileo. 
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w realizacji projektów dla Agencji, której polityka przemysłowa ukierunkowana jest 

preferencyjnie na jej członków. Oznacza to nie tylko, że polskie podmioty nie mają 

szansy rozwijać się tak szybko, jak podmioty z krajów członkowskich ESA, ale 

w dodatku Polska, odprowadzając część unijnej składki na te programy, de facto 

współfinansuje tylko kontrakty dla firm z innych krajów.  

Wstąpienie Polski do ESA pozwoli rozwiązać ten problem, ponieważ 

w  przeciwieństwie do polityki UE, polityka przemysłowa Agencji wobec swoich 

członków opiera się nie na zasadzie wolnej konkurencji, ale na zasadzie tzw. 

zrównoważonego zwrotu geograficznego – zgodnie z Konwencją ESA, większość 

składki wraca do danego kraju w postaci kontraktów dla jego przemysłu i jednostek 

naukowo-badawczych, zaś pozostała część jest przeznaczana na utrzymanie i rozwój 

infrastruktury (ośrodki naukowo-badawcze, laboratoria, centra testowe itp.) oraz 

bieżące funkcjonowanie Agencji. Całkowity współczynnik zwrotu bazuje na 

procentowym udziale kraju w finansowaniu programów ESA, przy uwzględnieniu 

wartości technologicznej udzielanych kontraktów – jest to tzw. zwrot 

przemysłowy11. Wartościowanie programów i projektów ESA wg ich wartości 

technologicznej ma na celu zapewnienie, że Agencja będzie realizowała jak 

najwięcej projektów o jak najwyższych parametrach technologicznych. Dzięki temu 

kraje członkowskie ESA rozwinęły swoje narodowe sektory kosmiczne, które 

obecnie są w stanie skutecznie konkurować o środki przeznaczane na działalność 

kosmiczną w ramach UE12, a niektóre także globalnie. Członkostwo Polski w ESA 

należy zatem rozumieć jako umożliwienie i zagwarantowanie polskiemu 

przemysłowi uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych kontraktach 

w obszarach najwyższych technologii o ogromnym potencjale wzrostu13. Na 

podstawie tej współpracy polski sektor kosmiczny będzie się rozwijał w szybszym 

tempie i będzie umożliwiał stopniowe likwidowanie luki technologicznej, szybszy 
                                                 
11 Zasady zwrotu geograficznego ESA opisano szerzej w punkcie 6. 
12 Przykładem może być Hiszpania – według ESA Directory i danych firmy GMV, w 1985 roku 

hiszpański sektor kosmiczny składał się z 7 firm zatrudniających mniej niż 200 osób, o rocznych 
obrotach 20 mln euro generowanych przez zamówienia europejskie. W 2005 roku 20 firm 
kosmicznych zatrudniało ponad 2 200 specjalistów, ich obroty przekraczały 360 mln euro, a 20% 
stanowiły kontrakty spoza Europy. 

13 W 2010 roku norweskie przedsiębiorstwa za każdą 1 koronę kontraktów programu kosmicznego 
(narodowego + ESA) uzyskały 4,8 koron dodatkowej sprzedaży (dane z Norwegian Space Center 
Annual Report, 2010). Według raportu duńskiego każdy 1 mln euro składki do ESA generuje 4,5 mln 
euro całkowitego obrotu (dane z „Evaluation of Danish Industrial Activities in the European Space 
Agency (ESA): Assessment of the economic impacts of the Danish ESA-membership”, Danish Agency 
for Science, Technology and Innovation, 2008. 
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transfer nowoczesnych rozwiązań oraz wypracowywanie narodowych obszarów 

specjalizacji. Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu jest uzależniona 

od usług opartych na infrastrukturze satelitarnej (łączność, nawigacja, obserwacja)14, 

należy więc dołożyć wszelkich starań, aby w tym obszarze Polska zajęła miejsce 

odpowiadające jej potencjałowi naukowo-technologicznemu i potrzebom społeczno- 

-gospodarczym. 

2. Różnice pomiędzy dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym 

Polska współpracuje z ESA od początku lat 90. W 1994 r. zawarła pierwsze formalne 

porozumienie z Agencją, a w 2002 r. podpisała kolejne Porozumienie o współpracy 

w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni komicznej dla celów pokojowych, 

poszerzające zakres możliwego współdziałania w stosunku do poprzedniej umowy. 

Polska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały 27 kwietnia 2007 r. Porozumienie 

o Europejskim Państwie Współpracującym, a w rok później plan jego implementacji, 

tzw. Kartę PECS. Partnerzy Agencji o takim statusie, przy ograniczonej wielkości 

wnoszonej do organizacji składki, uzyskują możliwość również ograniczonego 

współuczestnictwa w korzyściach wynikających z działalności ESA. Obecnie 

w   Programie PECS oprócz Polski uczestniczą Węgry, Estonia i Słowenia, 

a  w  czerwcu 2012 r. ESA zatwierdziła porozumienie PECS z Łotwą (Czechy 

i Rumunia, które również podpisały porozumienia PECS, wstąpiły już do ESA jako 

pełnoprawni członkowie).  

W porównaniu z poprzednimi umowami Porozumienie PECS wiąże Rzeczpospolitą 

Polską z ESA jako partnerem technologicznym i przemysłowym, a nie tylko 

w  zakresie współpracy naukowej, przy zachowaniu jednocześnie przyznanych 

w uprzednich umowach Polski z ESA uprawnień na rzecz Agencji. W szczególności, 

zgodnie z art. 7 Porozumienia z dnia 24 stycznia 2002 r. i Porozumieniem PECS: 

– ESA posiada w Rzeczypospolitej Polskiej osobowość prawną,  

– ESA 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), 

                                                 
14 Według szacunków Komisji Europejskiej, ok. 6 – 7% PKB krajów rozwiniętych jest uzależnione od 

systemów nawigacji satelitarnej; w przypadku Europy jest to kwota ok. 800 mld euro (Report from 
the Commission to the European Parlament and the Council „Mid-term review of the European 
satellite navigation programmes”, Brussels, 18.01.2011, COM (2001) 5 final).  
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– Agencja ma prawo do swobodnego obiegu publikacji i materiałów 

informacyjnych, 

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

– Agencja, jej majątek i dochody będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zwalniane od wszelkich podatków. 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 Rzeczypospolitej Polskiej wszelkie 

środki finansowe i może dowolnie nimi dysponować na jakikolwiek cel 

przewidziany w Konwencji o Europejskiej Agencji Kosmicznej lub w niniejszym 

porozumieniu oraz może otwierać w dowolnej walucie konta bankowe.  

Po przystąpieniu Polski do ESA status Agencji nie ulegnie więc zasadniczym 

zmianom, ponieważ obecnie obowiązujące Porozumienie PECS w tym zakresie jest 

oparte na odpowiednich artykułach Konwencji i Załącznika I. Całkowicie zmieni się 

natomiast sytuacja Polski, która zyska wszystkie uprawnienia kraju członkowskiego, 

w tym: 

– faktyczne pełne prawo dostępu (poprzez uczestnictwo w konsorcjach 

formowanych dla realizacji projektów przez przemysły krajów członków ESA  

– również w obrębie klauzuli tajności) do funduszy UE przekazywanych do ESA 

na realizację uzgodnionych projektów (Galileo, GMES, SSA), 

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

sprawach Agencji, w tym również w zakresie lokalizacji nowych inwestycji ESA 

we wspólną infrastrukturę; aktualnie Polska poza Komitetem PECS ma prawo 

uczestnictwa jako obserwator w pracach Rady i innych organów ESA tylko 

wtedy, gdy rozpatrywane są kwestie dotyczące Planu dla Europejskich Państw 

Współpracujących), 

– pełny dostęp do wszystkich programów ESA (obecnie, zgodnie z art. 2 

Porozumienia PECS, tylko do wspólnie wybranych programów i działań 



    
 

9 
 

określonych bliżej w Załączniku 1, z wyłączeniem podstawowego 

technologicznego programu badawczego Agencji), 

– 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 przez siebie ofert kontraktów czy zabiegania o uczestnictwo we 

wspólnych konsorcjach). 

Po przystąpieniu do ESA Polska przestanie uczestniczyć w pracach Komitetu Planu 

dla Europejskich Państw Współpracujących, właściwego w sprawach wdrażania 

i   koordynacji współpracy między Rzecząpospolitą Polską jako Europejskim 

Państwem Współpracującym, Europejską Agencją Kosmiczną i innymi państwami, 

które uzyskały status Europejskiego Państwa Współpracującego.  

Przystąpienie i ratyfikacja Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji 

Kosmicznej oznacza dla Polski konieczność przestrzegania zasad w niej określonych 

i dążenie do realizacji celów ESA, tzn. zapewniania i promowania wyłącznie dla 

celów pokojowych współpracy pomiędzy państwami europejskimi w zakresie badań 

i technologii kosmicznych i ich zastosowań w kosmosie z zamiarem ich 

wykorzystania dla celów naukowych oraz dla operacyjnych systemów użytkowych, 

w szczególności poprzez: 

– opracowywanie i wdrażanie długoterminowej europejskiej polityki kosmicznej, 

wypracowywanie zaleceń dotyczących celów działalności kosmicznej oraz 

koordynowanie polityk kosmicznych państw, w tym w odniesieniu do innych 

państwowych i międzynarodowych organizacji i instytucji, 

– prowadzenie działalności w przestrzeni kosmicznej, 

– koordynowanie europejskiego programu kosmicznego z programami narodowymi 

i włączanie programów narodowych w program europejski, zwłaszcza w kwestii 

rozwoju satelitów użytkowych, 

– wypracowywanie i wprowadzanie w życie polityki przemysłowej w sektorze 

kosmicznym w zakresie własnych programów oraz wypracowywanie zaleceń 

dotyczących spójnej polityki państw członkowskich w tej dziedzinie. 
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Agencja i jej państwa członkowskie – a więc w przyszłości i Polska – powinny 

ułatwiać „wymianę naukowych i technicznych informacji dotyczących obszarów 

badań i technologii kosmicznych oraz ich zastosowań w kosmosie”, jeżeli nie 

narusza to ich bezpieczeństwa lub obowiązujących umów ze stronami trzecimi. 

Natomiast ESA nieodpłatnie udostępnia swoim członkom do ich własnych celów 

„wynalazki i dane techniczne”, które są jej własnością. Państwa członkowskie mogą 

również korzystać z infrastruktury, instalacji i urządzeń ESA na potrzeby swoich 

programów, pokrywając koszty takiego użytkowania. Na zasadach określonych 

w Załączniku nr III Polska będzie mogła uczestniczyć w wybranych programach 

opcjonalnych Agencji. Natomiast Załącznik nr IV przewiduje możliwość 

„internacjonalizacji programów narodowych”, czyli udostępnienia „w celu 

uczestnictwa innym Państwom Członkowskim, w ramach Agencji” wszelkich 

nowych cywilnych projektów kosmicznych, jakie dany kraj zamierza rozpocząć 

samodzielnie lub we współpracy z innymi. 

Przystępując do Konwencji ESA Polska zobowiązuje się do wnoszenia corocznej 

składki członkowskiej na programy obowiązkowe, opcjonalne i wspólne koszty 

Agencji oraz przestrzegania zasad polityki przemysłowej ESA (art. VII i XII 

Konwencji oraz Załączniki nr II i V), opisanych szerzej w punkcie 6. 

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. 

Do tekstu Umowy pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną a Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji 

o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków został 

dołączony projekt listu towarzyszącego Dyrektora Generalnego ESA jako deklaracja 

umawiającej się strony, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych 

z dnia 28 sierpnia 2000 r. Przedmiotowy dokument określa niektóre najważniejsze 

zasady współpracy Polski z Agencją w okresie pomiędzy podpisaniem umowy 
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akcesyjnej a jej wejściem w życie. Na mocy posiadanych uprawnień Dyrektor 

Generalny ESA zobowiązuje się m.in. do zapraszania przedstawicieli Polski jako 

obserwatorów z prawem przedstawiania uwag na wszystkie spotkania organów 

i  komitetów programowych ESA (w tym utajnionych) i przekazywania im 

dokumentów dostępnych dla państw członkowskich. Polska będzie informowana 

o wszelkich wnioskach, które potencjalnie mogą prowadzić do wydania decyzji 

przez Radę ESA,15 a także będzie miała prawo do przedstawiania uwag. Agencja 

niezwłocznie powiadomi Polskę o ewentualnych planowanych przez Radę zmianach 

w Konwencji ESA, tak aby Polska mogła podjąć w związku z tym stosowne kroki. 

ESA deklaruje również gotowość do natychmiastowego (po podpisaniu umowy) 

rozpoczęcia prac przygotowawczych przez specjalny Zespół Zadaniowy16, który 

będzie funkcjonował w okresie przejściowym opisanym w art. 6 umowy akcesyjnej, 

tak aby jak najszybciej po przystąpieniu Polski zainicjować odpowiednie działania 

na rzecz dostosowania polskiego sektora kosmicznego do wymogów i procedur 

Agencji. 

3. Przewidywane skutki polityczne i prawne związane z wejściem w życie umowy 

W wyniku przystąpienia do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji 

Kosmicznej Polska uzyska status pełnoprawnego członka ESA, zamiast 

dotychczasowego Europejskiego Państwa Współpracującego. Najważniejsze różnice 

pomiędzy obecną sytuacją prawną a sytuacją po akcesji do Agencji opisano powyżej. 

Członkostwo Polski w ESA należy jednakże rozpatrywać w szerszym kontekście  

– europejskiej polityki kosmicznej, opracowywanej i wdrażanej wspólnie przez UE 

i ESA. W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w tytule XIX do słów 

„Badania i rozwój technologiczny” dodano „i przestrzeń kosmiczna”, stawiając 

kompleks spraw związanych z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej na równi 

z  całym obszarem B+R. W tym samym rozdziale znajduje się nowy artykuł 189, 

podkreślający wagę europejskiej polityki kosmicznej i programu kosmicznego oraz 

stwierdzający, że „Unia ustanawia odpowiednie stosunki z Europejską Agencją 

Kosmiczną”. W praktyce europejska polityka kosmiczna jest kształtowana 

w swoistym trójkącie decyzyjnym – UE, ESA i kraje członkowskie. Polska, nie 

                                                 
15 Na zasadzie wzajemności Polska powinna informować ESA o swoich decyzjach i zobowiązaniach 

prawnomiędzynarodowych, które mogą mieć wpływ na jej status jako przyszłego członka ESA. 
16 Zespół Zadaniowy szerzej opisano  na stronie 17. 
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uczestnicząc w jednym z „ramion” tego trójkąta, ma zdecydowanie mniejsze realne 

możliwości wpływania na kierunki podejmowanych działań i ograniczony dostęp do 

informacji, środków i wiedzy technicznej, które zapewnia swoim członkom ESA. 

W ostatnim okresie celem wielu działań podejmowanych w ramach polskiej polityki 

zagranicznej jest niedopuszczenie do powstania „Europy dwóch prędkości”. Dzięki 

przystąpieniu do ESA Polska przestanie być wśród grupy państw „drugiej kategorii” 

pod względem rozwoju i wykorzystywania nowoczesnych technologii w porównaniu 

do innych państw Unii Europejskiej.  

W ocenie bilansu kosztów i korzyści związanych z uczestnictwem państwa 

w  organizacjach międzynarodowych należy również brać pod uwagę aspekty 

polityczne i wizerunkowe. Również z tego względu Polska powinna zwiększać swoje 

zaangażowanie we współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną i jak najszybciej 

wstąpić do tej organizacji. Działalność kosmiczna to innowacje na światowym 

poziomie – stymuluje ona rozwój nowych technologii, sprzyja ich transferowi do 

innych dziedzin gospodarki, a także wymusza nowe formy organizacji pracy 

i kontroli jakości. Ta rola sektora kosmicznego jako „lokomotywy” innowacyjności 

ma szczególne znaczenie dla Polski, która w europejskich wskaźnikach 

innowacyjności i wysokich technologii zajmuje odległe miejsca i ma na tym polu 

bardzo dużo do nadrobienia. Rozwijający się dynamicznie nowy przemysł  

– nowoczesnych usług satelitarnych – staje się obecnie siłą napędową 

innowacyjnych rozwiązań w wielu sektorach gospodarki (komunikacja, transport, 

środowisko, rolnictwo, bezpieczeństwo) i administracji. Polska nie powinna być 

tylko klientem rozwiązań opracowanych za granicą, ale aktywnie uczestniczyć 

w tworzeniu nowych technologii. 

4. Przewidywane skutki gospodarcze 

4. 1.  Światowy sektor  kosmiczny 

Stworzona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w najbliższym otoczeniu 

Ziemi infrastruktura satelitarna na potrzeby telekomunikacji, nawigacji oraz 

obserwacji Ziemi umożliwiła obok rozwoju przemysłu produkującego satelity 

i hardware technologii kosmicznych (segment upstream) powstanie nowego 

sektora przemysłu kosmicznego – usług „z orbity” (segment downstream). 

Ilustruje to poniższy diagram przedstawiający obrazowo strukturę sektora 

kosmicznego 
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Ten wschodzący nowy przemysł – nowoczesnych usług satelitarnych – staje 

się obecnie siłą napędową innowacyjnych rozwiązań w wielu sektorach 

gospodarki (komunikacja, transport, środowisko, rolnictwo, bezpieczeństwo) 

i  administracji. Jednocześnie sektory te tworzą rynek potrzeb na tak 

wyspecjalizowane usługi. Innowacyjne aplikacje satelitarne stają się silnym 

motorem transformacji sektorów przemysłowych i całej naszej ekonomii, 

a   także największym kreatorem nowych miejsc pracy w przemyśle 

kosmicznym poprzez tworzenie średnich i małych przedsiębiorstw, 

jednocześnie dając również wartość dodaną w wielu sektorach wytwórczych 

poprzez wzrost ich produktywności i budowę nowych, silnych powiązań 

z klientami. 

Dla przemysłu kosmicznego „z orbity” dziś stawką jest kreowanie całkowicie 

nowych rynków i sektorów, które są stymulowane przez nowoczesne aplikacje 

satelitarne. One same przez się mają wpływ na produktywność 

i innowacyjność firm i administracji publicznej. Jest to proces ciągły, powstają 

i będą powstawać zupełnie nowe innowacyjne usługi, firmy i kształtowane 

przez nie rynki.  
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4. 2.  Kontekst regionalny 

Dla porównania – Czechy, państwo o liczbie ludności 3,5 razy mniejszej od 

Polski, podczas pięciu lat trwania porozumienia PECS wydały 9,7 mln euro na 

realizację 29 projektów. Wydatki publiczne na działalność kosmiczną 

w 2010 roku wyniosły 17,1 mln euro, z czego na ESA i EUMETSAT łącznie 

14,9 mln euro. Czechy są członkiem ESA od 2008 roku. W tym okresie 

przeznaczono ok. 23 mln euro na udział w programach opcjonalnych ESA, 

a  składka na programy obowiązkowe w 2009 roku wyniosła 5,3 mln euro. 

W  grudniu 2011 roku zakończył się proces ratyfikacji akcesji Rumunii. 

W latach 2012 – 2019 ma być realizowany program STAR (Space Technology 

and Advanced Research) w celu zwiększenia konkurencyjności rumuńskiego 

sektora kosmicznego i jego udziału w programach ESA, z budżetem równym 

rumuńskiej składce do Agencji (w 2012 r. 7,6 mln euro). W 2012 roku łączne 

nakłady publiczne na działalność kosmiczną Rumunii (ESA, EUMETSAT, 

projekty krajowe) mają wynieść 23,8 mln euro. Pomimo kryzysu finansowego 

i znacznego spadku PKB Porozumienie PECS w listopadzie 2009 r. podpisała 

Estonia, która od 2006 roku intensywnie rozwija współpracę z ESA, a na 

początku 2010 roku Słowenia. Oba kraje wpłacają na PECS minimalną składkę 

obowiązkową, taką samą jak Polska, tzn. 1,2 mln euro rocznie, i deklarują wolę 

przystąpienia do ESA po upływie 5-letniego czasu trwania tej umowy. Ogólne 

porozumienia o współpracy z Agencją podpisały również pozostałe kraje UE: 

Cypr (2009), Łotwa (2009), Litwa (2010) i Słowacja (2010) oraz Malta (2012), 

a Bułgaria nawiązała rozmowy w tej sprawie. W czerwcu 2012 r. zatwierdzono 

Porozumienie PECS z Łotwą i rozpoczęły się negocjacje z Cyprem. 

4. 3.  Sektor kosmiczny w Polsce 

Polska w ciągu ostatnich 30 lat wykształciła własny sektor kosmiczny, który 

zdobył już duże doświadczenie i może wykazać się konkretnymi 

osiągnięciami. Składa się on z kilku ośrodków naukowych oraz kilkunastu 

grup badawczych w szkołach wyższych. Oprócz jednostek naukowo- 

-badawczych i uczelni mających doświadczenie w misjach ESA oraz 

kosmicznych projektach unijnych Programów Ramowych w Polsce istnieje 

około 100 – 150 przedsiębiorstw, które część swojej działalności przeznaczają 

na przedsięwzięcia związane z technikami satelitarnymi (głównie rozwój 
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aplikacji) lub technologiami kosmicznymi i których kompetencje techniczne są 

wystarczające do podjęcia produkcji na rzecz zamówień związanych 

z działalnością kosmiczną. 

Przeprowadzona na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2004 roku 

analiza polskiego sektora kosmicznego wykazała również, że w wielu polskich 

przedsiębiorstwach niezajmujących się dotąd działalnością kosmiczną istnieje 

duży potencjał wiedzy, doświadczenia i kultury organizacyjnej, który 

umożliwiłby im stosunkowo szybkie włączenie się do takiej działalności. 

W  pierwszym rzędzie obejmuje to przedsiębiorstwa z sektora lotniczego 

i  obronnego, które są kolebką branży kosmicznej również we wszystkich 

innych krajach. Należy jeszcze dodać firmy z sektora technologii 

informacyjnych, telekomunikacji i elektroniki, które ze względu na swoje 

kompetencje techniczne są w stanie uplasować się w dowolnym miejscu 

łańcucha produkcji i usług satelitarnych, począwszy od wytwarzania 

podzespołów i elementów rakiet i platform satelitarnych, poprzez segment 

naziemny (stacje odbioru danych, odbiorniki sygnałów satelitarnych itp.), aż do 

segmentu downstream obejmującego usługi z wykorzystaniem technologii 

satelitarnych. 

Potencjał naukowo-technologiczny polskiego sektora kosmicznego 

potwierdzają również wyniki współpracy z ESA w ramach Porozumienia 

PECS, podpisanego w 2007 roku na okres 5 lat. W trzech przeprowadzonych 

dotychczas konkursach na projekty PECS zgłoszono ponad 135 wniosków. 

Wiele z nich złożyli w konsorcjach partnerzy naukowo-przemysłowi – obecnie 

w systemie EMITS17 są zarejestrowane 63 polskie jednostki. Suma budżetów 

projektów zgłoszonych przez polskie podmioty i ocenionych pozytywnie przez 

ESA w dwóch konkursach PECS ponad dwukrotnie przekroczyła kwotę 

minimalnej składki obowiązkowej na PECS na 5 lat (tj. wynosiła ok. 11 mln 

euro). Obecnie trwa ocena wniosków zgłoszonych w trzecim konkursie; 

wstępnie zaakceptowano 19 projektów na łączną kwotę 2,8 mln euro (przy 

wprowadzonych limitach finansowych i ograniczeniu wartości projektów). 

Spore zainteresowanie przedsiębiorców i jednostek naukowych oraz wysoka 

jakość wniosków potwierdza duży potencjał polskiego sektora kosmicznego. 
                                                 
17 EMITS – Electronic Mail Invitation to Tender System.  
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Należy także podkreślić, że w przeciwieństwie do pozostałych krajów PECS, 

gdzie dominują projekty naukowe i edukacyjne, w przypadku Polski obserwuje 

się praktyczny i aplikacyjny charakter zainteresowań polskich podmiotów oraz 

ich znaczący potencjał technologiczny – obecnie realizowane projekty dotyczą 

m.in. obserwacji, nawigacji i rozwoju nowych technologii na potrzeby misji 

kosmicznych, a ich wykonawcy to między innymi: Centrum Badań 

Kosmicznych PAN, Geosystems Sp. z o.o., Instytut Geodezji i Kartografii, 

Politechnika Wrocławska, Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Lotnictwa, 

Astri Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

WASAT Sp. z o.o.  

Jednym z kluczowych elementów towarzyszących procesowi akcesji jest 

przegląd polskiego potencjału naukowego i przemysłowego w sektorze 

kosmicznym, który jest prowadzony wspólnie z ESA. Ewaluacja przebiega 

w  dwóch etapach. Ministerstwo Gospodarki rozesłało do przedsiębiorstw 

i  jednostek naukowo-badawczych specjalne kwestionariusze. Po analizie 

zebranych odpowiedzi podmioty o największym potencjale będą zaproszone na 

spotkania z ekspertami z ESA i Polski. Rezultaty tego przeglądu będą miały 

wpływ na zakres i tematykę uczestnictwa w najbliższych latach polskich 

podmiotów w programach Agencji. Dotychczas otrzymano informacje o ponad 

115 podmiotach, w tym ok. 50 firmach. Pierwszy etap ww. przeglądu, który 

odbył się w dniu 21 lutego 2012 r. obejmował rozmowy z 9 firmami: Creotech, 

Ammono, Geosystems, Avio Poland, Bumar Żołnierz, Bumar Elektronika, 

Asseco Poland, VIGO Systems, Astri Polska. Sporządzono wstępny raport, 

który został przychylnie oceniony przez Komitet Polityki Przemysłowej ESA. 

Przedstawiciele Agencji wysoko ocenili polski potencjał intelektualny 

i techniczny w sektorze kosmicznym. Równocześnie zwrócili uwagę na fakt, że 

wiele projektów PECS koordynowanych przez jednostki naukowo-badawcze 

miało silne zaplecze przemysłowe w postaci firm kooperujących. Ten element 

jest szczególnie cenny w kontekście współpracy pomiędzy nauką 

i przemysłem, która jest niezbędna w działalności kosmicznej. Ponadto firmy 

uczestniczące w ewaluacji postrzegają działalność kosmiczną jako środek 

umożliwiający rozwój nowych technologii i produktów, które następnie będą 

mogły być wykorzystane w ich głównej aktywności rynkowej. To 
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pragmatyczne podejście do działalności kosmicznej prowadzi do osiągnięcia 

wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Kolejny etap ewaluacji jest planowany 

wczesną jesienią 2012 r. 

O potencjale polskiego sektora kosmicznego świadczą również dane o jego 

udziale w projektach unijnych. Jego wyniki są bardzo dobre na tle względnego 

stopnia sukcesu polskich podmiotów. Z ogólnej kwoty 1,4 mld euro 

w  7  Programie Ramowym w priorytecie „przestrzeń kosmiczna” około 

800 mln jest przekazywanych do Europejskiej Agencji Kosmicznej na budowę 

segmentu kosmicznego systemu GMES. Do tych środków Polska, nie będąc 

członkiem ESA, nie ma jednak w praktyce dostępu, mimo braku barier 

formalnych. Może uczestniczyć tylko w „otwartych” konkursach, 

przeprowadzanych według standardowych procedur unijnych programów 

ramowych (z budżetem ok. 600 mln euro).  

 

 

Kraj 
Liczba 

beneficjentów 
priorytetu SPACE 

Liczba wnioskodawców 
prioryteu SPACE Współczynnik sukcesu 

Italy 180 578 31,1% 
France 217 528 41,1% 
Germany 206 508 40,6% 
United Kingdom 162 419 38,7% 
Spain 101 322 31,4% 
Belgium 83 201 41,3% 
Netherlands 82 166 49,4% 
Greece 40 136 29,4% 
Austria 50 115 43,5% 
Poland 41 110 37,3% 
Sweden 39 101 38,6% 
Portugal 44 96 45,8% 
Finland 49 95 51,6% 
Czech Republic 23 72 31,9% 
Romania 19 69 27,5% 
Denmark 26 53 49,1% 
Hungary 14 38 36,8% 
Ireland 15 34 44,1% 
Bulgaria 15 33 45,5% 
Slovenia 8 26 30,8% 
Slovakia 3 25 12,0% 
Estonia 8 22 36,4% 
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Cyprus 6 17 35,3% 
Lithuania 8 15 53,3% 
Latvia 7 11 63,6% 
Luxembourg 3 10 30,0% 
Malta 5 9 55,6% 
Źródło: dane Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. 
 

 

Według danych statystycznych Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 

Badawczych UE w priorytecie „przestrzeń kosmiczna” polskie podmioty 

uzyskują wskaźnik sukcesu dwukrotnie wyższy od średniej dla Polski z całego 

programu – współczynnik sukcesu dla uczestnictwa wynosi 32% wobec 

średniej dla FP7 16%, a współczynnik sukcesu dla dofinansowania 

odpowiednio 23% wobec 12%. Co więcej, po czterech konkursach w tym 

priorytecie Polska wypada bardzo dobrze również na tle innych państw – 

zajmuje pierwsze miejsce wśród 12 nowych krajów członkowskich UE, 

wyprzedzając Czechy i Rumunię, które już przystąpiły do Europejskiej Agencji 

Kosmicznej. Pod względem liczby zgłaszanych zespołów i liczby 

dofinansowanych podmiotów jest na poziomie porównywalnym z Austrią, 

Szwecją i Portugalią. Przełamanie barier związanych z brakiem członkostwa 

Polski w ESA (ograniczenia formalne, jak i praktyczne problemy wynikające 

z   braku doświadczenia i powiązań kooperacyjnych) otworzy polskim 

podmiotom możliwość ubiegania się również o te środki z budżetu UE, które 

obecnie trafiają do przedsiębiorstw z krajów – członków ESA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnictwo zespołów w 7PR w układzie EU15/EU12 
Źródło: dane Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. 
 
 

Obecność polskich przedsiębiorców na europejskim rynku kosmicznym, którą 

umożliwi przystąpienie Polski do ESA, stanowić będzie ważny instrument 

promocji innowacyjności. Dla małych i średnich przedsiębiorstw to szansa na 

dostęp do odbiorców zainteresowanych nowatorskimi rozwiązaniami. 

Przedsiębiorcy powiązani kapitałowo z producentami obecnymi na 

europejskim rynku kosmicznym także będą mogli podjąć produkcję 

skierowaną na ten rynek, zwiększając poziom zaawansowania naukowo- 

-technicznego swojej działalności. Powstające powiązania kooperacyjne 

w  sektorze hi-tech będą owocować współpracą w innych, odległych od 

działalności kosmicznej dziedzinach. 

Przystąpienie do ESA zapewni polskim podmiotom możliwość uczestnictwa 

w   projektach oraz pozwoli na stworzenie powiązań kooperacyjnych 

i  uzyskanie doświadczenia na europejskim rynku kosmicznym, co z kolei 
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służyć będzie przełamaniu praktycznych barier utrudniających uczestnictwo 

w  programach kosmicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

(GMES, Galileo, w przyszłości SSA) oraz w projektach EUMETSAT18 

realizowanych przez ESA. Dzięki stopniowo nabytej znajomości procedur 

administracyjnych i technicznych Agencji, pełnemu dostępowi do 

elektronicznego systemu składania ofert i baz danych ESA, zwiększającemu 

się doświadczeniu oraz kontaktom międzynarodowym nawiązanym 

w  projektach ESA polski przemysł będzie w stanie skutecznie ubiegać się 

o  kontrakty w unijnych programach kosmicznych, zapewniając znaczne 

zwiększenie obecnej stopy zwrotu polskiej składki do budżetu UE 

przeznaczanej na ten cel.  

4. 4.  Inwestycje zagraniczne w polski sektor kosmiczny 

Bardzo istotną kwestią pozostaje takie ustalenie warunków finansowych 

członkostwa w ESA, aby wschodzący polski sektor kosmiczny był w stanie 

wchłonąć kontrakty wynikające z przynależności Polski do tej organizacji oraz 

uzyskać zwrot składki i zaangażowanych polskich funduszy poprzez EU 

i  EUMETSAT. Jak wyjaśniano powyżej, członkostwo jest konieczne, aby 

uzyskać pozycję partnera i polskie przedsiębiorstwa wzmocnione tym statusem 

powinny sobie dobrze radzić. Paradoksalnie ta sytuacja stwarza również  

magnes dla inwestycji  zagranicznych w tym obszarze na terenie Polski. 

Zasady polityki przemysłowej ESA między innymi precyzują, że powinna ona: 

– zapewniać, by 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; przede wszystkim Agencja przyznaje 

preferencje do wykonywania swoich programów w jak największym 

stopniu przemysłom wszystkich państw członkowskich, którym zapewnia 

się maksymalne możliwości uczestnictwa w pracach technologicznych 

podejmowanych przez Agencję,  

                                                 
18 Polska przystąpiła do EUMETSAT w 2009 r. i wpłaca składkę członkowską w wysokości 4,9 mln 

euro rocznie, z której finansowana będzie m.in. budowa kolejnej generacji satelitów Meteosat 
wspólnie z ESA. 
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– wykorzystywać zalety wolnokonkurencyjnych przetargów we wszystkich 

przypadkach, chyba że byłoby to sprzeczne z innymi określonymi celami 

polityki przemysłowej, 

– preferować w zawieraniu kontraktów ESA przemysł i organizacje państw 

członkowskich; jednakże w przypadku programów opcjonalnych 

szczególne preferencje udzielane są przemysłowi i organizacjom państw 

uczestniczących w danym programie, 

– Kwestię, czy przedsiębiorstwo powinno zostać uznane za należące do 

jednego z państw członkowskich ustala się w świetle następujących 

kryteriów: lokalizacja oficjalnej siedziby przedsiębiorstwa, ośrodków 

decyzyjnych, ośrodków badawczych i terytorium, na którym mają być 

realizowane prace.  

Oznacza to konieczność zakładania w Polsce przedsiębiorstw przez te 

podmioty zagraniczne, które chciałyby aplikować do programów ESA jako 

firmy polskie19. Ten rodzaj przemysłu wysokich technologii bez członkostwa 

Polski w ESA nigdy by nie zainwestował w Polsce ani w produkcję, ani  

w  sferę badań. W tym przypadku niepotrzebne są żadne dodatkowe ulgi 

(np. podatkowe) na rzecz tych inwestorów. 

5. Przewidywane skutki społeczne 

„Europejski przemysł kosmiczny dostarcza systemy i usługi w dziedzinie 

telekomunikacji, nawigacji i obserwacji Ziemi, które zapewniają bezpieczeństwo 

UE, ułatwiają stawianie czoła wyzwaniom społecznym, takim jak zmiany klimatu 

i wspierają konkurencyjność europejskiego przemysłu.” – głosi Komunikat Komisji 

Europejskiej „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji – 

Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie”, przyjęty 

28  października 2010 r. Polityka kosmiczna Europy jest elementem „Strategii 

UE 2020” i tym samym celem jej jest wspieranie innowacyjności, wzrostu 

ekonomicznego i tworzenie miejsc pracy w przestrzeni Europy. Cele te osiągnięte 

będą poprzez zorientowanie podejmowanych przez UE i ESA inicjatyw na budowę 

                                                 
19 Już teraz zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Polską wykazuje wiele zagranicznych 

koncernów, w tym wiodących na rynku aerokosmicznym i obronnym, takie jak EADS, Thales Alenia, 
Finmeccanica, GMV. 
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i praktyczne wykorzystanie technik satelitarnych i realizację działań o dużej wartości 

dodanej. 

W krajach UE rozwiązania oparte na technikach satelitarnych są coraz powszechniej 

wykorzystywane dla poprawy efektywności działania administracji publicznej, która 

dzięki nim może o wiele sprawniej zarządzać posiadaną infrastrukturą. Przykładem 

może być zastosowanie nawigacji satelitarnej we wszystkich rodzajach transportu – 

drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego, nie tylko w celu usprawnienia 

ruchu, ale także monitorowania ładunków. Coraz częściej większe miasta 

europejskie, aby zapobiec wciąż wydłużającym się korkom, inwestują w systemy 

inteligentnego transportu wykorzystujące nawigację satelitarną. Z kolei 

zobrazowania satelitarne i oparte o nie produkty są wykorzystywane na potrzeby 

geodezji, kartografii, planowania i zagospodarowania przestrzennego, budowy 

systemów informacji geograficznej oraz w monitorowaniu środowiska (np. Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii na podstawie obrazów Ikonos stworzył ortofotomapy 

na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) – składowej IACS, 

będącego podstawą dopłat bezpośrednich dla rolników, a prognozy plonów rolnych 

wykonywane przez IGIK są regularnie wykorzystywane przez Główny Urząd 

Statystyczny). Obszary, w których techniki satelitarne są stosowane obecnie 

w bardzo dużym stopniu, a w perspektywie kilku – kilkunastu lat zyskają jeszcze 

większe znaczenie, to obronność, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe20. 

Natomiast łączność satelitarna umożliwia np. dostarczanie szerokopasmowego 

Internetu na terenach słabiej zaludnionych lub takich, gdzie budowa infrastruktury 

naziemnej byłaby zbyt kosztowna.  

Wiele rozwiązań mających potem praktyczne zastosowania dla lepszego 

zaspokajania potrzeb obywateli przez administrację publiczną powstaje w ramach 

programów ESA (głównie opcjonalnych). Dzięki przystąpieniu Polski do Agencji 

polskie podmioty zyskają szansę udziału w tym procesie, a polscy obywatele 

większe możliwości korzystania z nowoczesnych aplikacji w codziennym życiu. 

Uczestnictwo w programach Agencji przyczyni się także do wzrostu 

zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników i stworzenia nowych 

miejsc pracy w sektorach high-tech. Należy także podkreślić, że ESA przykłada dużą 

                                                 
20 Ze zdjęć satelitarnych korzystały także polskie służby reagowania kryzysowego podczas powodzi 

w maju i czerwcu 2010 r. 
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wagę do działalności edukacyjnej wśród uczniów i studentów, co sprzyja rozwojowi 

nowych kadr pracujących w nauce i zawodach technicznych w Europie. 

Szerokie wykorzystanie usług opartych na technikach satelitarnych, stanowiących 

jakościowo nowe narzędzie, w wielu dziedzinach przyczyni się do szybszego i mniej 

kosztownego pokonania istniejącej różnicy w rozwoju poszczególnych państw 

członkowskich Unii. Z tego punktu widzenia potwierdzone w ostatniej Rezolucji 

Rady ds. Przestrzeni Kosmicznej z 26 listopada 2010 r. „Globalne wyzwania: pełne 

wykorzystanie europejskich systemów kosmicznych” przez UE i ESA nastawienie na 

praktyczne korzyści z zastosowania technik satelitarnych jest szczególnie istotne. 

Równocześnie jednak konieczne jest stwarzanie warunków wewnętrznych dla 

umożliwienia pełnego wykorzystania tego procesu, na co zdecydowanie pozwala 

istniejący w Rzeczypospolitej Polskiej potencjał technologiczny i przemysłowy.  

6. Przewidywane skutki finansowe 

Przystąpienie Polski do ESA wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków 

z budżetu państwa, na które składają się: 

– jednorazowa „opłata wstępna” za pozyskanie prawa współwłasności 

infrastruktury ESA – 11,1 mln euro w warunkach ekonomicznych z 2011 r., 

płatna w 4 ratach rocznych począwszy od 2012 r., 

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

w stosunku do wartości dochodu narodowego netto (DNI) 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. 

Ze względu na wspomnianą wyżej atrakcyjność programów opcjonalnych, kraje 

członkowskie Agencji wydają na nie średnio dwu-, trzykrotnie więcej, niż na 

programy obowiązkowe.  
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Po analizie dokonanej na podstawie liczby zgłaszanych wniosków do konkursów 

PECS i wyników ewaluacji przez ESA polskiego sektora przemysłowego i B+R 

możliwości zaabsorbowania przez krajowy sektor kosmiczny środków 

przeznaczonych na programy opcjonalne proponuje się, aby w pierwszym roku po 

przystąpieniu składka opcjonalna wynosiła 50% wysokości składki obowiązkowej, 

tzn. 9,5 mln euro i wzrastała co roku o wartość wynikającą z szacunków wzrostu 

sektora. Szacunki te i odpowiednie wnioski budżetowe będzie rekomendował Zespół 

Międzyresortowy na podstawie informacji przekazanych m.in. przez dedykowaną 

komórkę organizacyjną w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

ds.  wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym odnośnie wzrostu 

zaangażowania polskich podmiotów w programy opcjonalne i stopnia wykorzystania 

zaalokowanych środków oraz dynamiki rozwoju programów ESA. 

Składka Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej zostanie sfinansowana 

z budżetu państwa, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Radę Ministrów.  

Środki finansowe potrzebne na sfinansowanie udziału Polski w Konwencji 

począwszy od 2013 r. będą pokryte, zgodnie z propozycją Ministra Finansów 

przedstawioną w piśmie z dnia 13 czerwca 2012 r., znak  

GN1-0310/33/2011/KUA/2012/BMI8R-894, w ramach odpowiednich części 

budżetowych (bez ich powiększenia o środki na te cele). 

Suma ww. środków nie może przekroczyć 145 mln zł i stanowi maksymalny limit 

środków budżetowych, które mogą być wydatkowane na sfinansowanie wszelkich 

wydatków związanych z członkostwem Polski w Konwencji ESA. Suma ta 

odpowiada podanemu przez Ministerstwo Gospodarki limitowi wydatków na 2013 r. 

w wysokości 31,5 mln euro. Wydatki konieczne do poniesienia w 2012 r. z tytułu 

przystąpienia Polski do ESA zostaną natomiast sfinansowane wyłącznie ze środków 

zaplanowanych w części Ministra Gospodarki. 

W przypadku konieczności zwiększenia wielkości środków potrzebnych na 

finansowanie członkostwa Polski w ESA w następnych latach, tj. począwszy od 

2015  r., co nie powinno przekroczyć kwoty 5 – 6 mln zł, koniecznym będzie 

zaplanowanie dodatkowych środków w części budżetowej Ministra Spraw 

Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. 
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Równocześnie należy zaznaczyć, że Konwencja ESA 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 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. 

Pomiarowi zwrotu służy wyliczany dla każdego państwa współczynnik, który 

stanowi stosunek pomiędzy kwotą faktycznie otrzymanych kontraktów a wartością 

oczekiwaną (procentowy udział w finansowaniu Agencji pomnożony przez 

całkowitą sumę kontraktów udzielonych wszystkim członkom ESA), przy 

uwzględnieniu wartości technologicznej przyznanych kontraktów.  

Wartościowanie programów i projektów ESA wg ich wartości technologicznej ma na 

celu zapewnienie, że ESA będzie realizowała jak najwięcej projektów o jak 

najwyższych parametrach technologicznych. „Idealny podział kontraktów 

zawieranych przez Agencję powinien skutkować osiągnięciem przez wszystkie kraje 

współczynnika równego 1” (art. 4 pkt 3 Załącznika V do Konwencji). Zgodnie 

z decyzją Rady ESA całkowity gwarantowany poziom zwrotu dla programów ESA 

wynosi 0,95 na koniec 2012 roku i 0,96 na koniec 2014 roku. W przypadku gdyby 

wskaźnik zwrotu okazał się niższy niż 0,8 (jako średnia dla pięcioletniego okresu 

rozliczeniowego dla wszystkich  programów ESA) Dyrektor Generalny jest 

zobowiązany do wdrożenia tzw. środków specjalnych mających na celu jak 

najszybsze osiągnięcie zakładanych wskaźników.  

Powyższy mechanizm oznacza  w praktyce, iż obowiązkiem ESA jest stworzenie 

warunków i zapewnienie faktycznego uczestnictwa podmiotów działających 

w Polsce w realizacji kontraktów do wysokości tej części polskiej składki, która 

będzie przeznaczona na kontrakty przemysłowe.  
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Należy podkreślić, że – jak widać na poniższym rysunku na przykładzie Danii – 

zwrot przemysłowy jest obliczany dla każdego programu, w którym dany kraj 

uczestniczy, ale gwarantowany współczynnik zwrotu kalkuluje się dla wszystkich 

programów łącznie. Państwo członkowskie może więc być płatnikiem netto 

w  jednym programie, a uzyskać nadwyżkę w innym, a zadaniem Agencji jest 

zapewnienie właściwego bilansu, tzn. uzyskania przez to państwo łącznego zwrotu 

na poziomie 0,95 (0,96 na koniec 2014 r.) w całym okresie rozliczeniowym. 

 
Zagregowany zwrot przemysłowy dla Danii (kwotowo i współczynnik zwrotu) w latach 2000 – 2007 
w podziale na poszczególne programy ESA.  
 

W celu zapewnienia jak najlepszego dostosowania krajowego sektora kosmicznego 

nowych państw członkowskich do udziału w programach i projektach po 

przystąpieniu do ESA umowy akcesyjne ustanawiają specjalne mechanizmy, które są 

stosowane w okresie przejściowym. Tzw. Industry Incentive Scheme, stosowany 

również w przypadku Czech i Rumunii, zakłada, że 45% składki na programy 

obowiązkowe będzie przeznaczane na „finansowanie działań mających na celu 

dostosowanie przemysłu, operatorów, środowiska naukowego i innych podmiotów 

do wymogów Agencji, w szczególności w zakresie działań obowiązkowych”. 

W  praktyce te środki finansowe będą w dyspozycji specjalnie stworzonego 

wspólnego Zespołu Zadaniowego (Task Force) złożonego z przedstawicieli Polski 

i  ESA, który będzie nadzorował organizowanie przetargów dostępnych wyłącznie 

dla polskich podmiotów (mechanizm zbliżony do PECS), zwłaszcza w obszarach 

aktywności Agencji o szczególnym zainteresowaniu dla Polski, oraz podejmował 

inne działania zmierzające do maksymalnego zintegrowania polskiego przemysłu 

z działaniami ESA (np. warsztaty, szkolenia itp.). O pozostałą część polskiej składki 



    
 

27 
 

na programy obowiązkowe przeznaczaną na kontrakty dla przemysłu polskie 

przedsiębiorstwa będą się ubiegać zgodnie z ogólnymi zasadami i procedurami 

przetargowymi ESA. Według art. 6 pkt 2 umowy akcesyjnej „ostatecznym celem 

Agencji jest osiągnięcie na koniec okresu przejściowego tego samego poziomu 

zwrotu przemysłowego, jaki ma zastosowanie do wszystkich Państw 

Członkowskich”.  

Daty zakończenia okresów przejściowych dla nowych państw są z powodów 

praktycznych skorelowane z terminami formalnych kontroli podziału 

geograficznego, które odbywają się co pięć lat z kontrolą pośrednią przed końcem 

trzeciego roku (art. 4 pkt 3 Załącznika V do Konwencji). Okres przejściowy dla 

Czech kończy się w 2014 r. (pełny przegląd zwrotu geograficznego), dla Rumunii 

w 2019 r., a dla Polski w 2017 r. (przegląd pośredni). Zgodnie z umową akcesyjną, 

po zakończeniu okresu przejściowego Polska będzie objęta takimi samymi 

gwarantowanymi współczynnikami zwrotu przemysłowego, jak pozostałe państwa 

członkowskie, przy czym „wniesione wkłady ani kontrakty zawarte przed końcem 

okresu przejściowego, związane z działaniami obowiązkowymi, nie będą brane pod 

uwagę przy obliczaniu współczynnika zwrotu przemysłowego dla Polski po 

zakończeniu okresu przejściowego”. 

Doświadczenie innych państw dowodzi, że członkostwo w ESA rzeczywiście służy 

rozwojowi i praktycznemu zastosowaniu nowych technologii oraz tworzeniu 

nowych, wysoko kwalifikowanych miejsc pracy. Przekonuje o tym analiza wkładu 

finansowego, jaki wnoszą do budżetu Agencji poszczególne kraje członkowskie 

ESA. Obligatoryjny wkład finansowy to składka uzależniona od wielkości ich PKB. 

Jednakże faktyczny budżet ESA jest znacznie większy, gdyż państwa członkowskie 

przekazują dodatkowe środki finansowe na programy opcjonalne, które – co należy 

podkreślić – stanowią prawie 80% działalności Agencji. Wynika to z dwóch 

przyczyn. Po pierwsze, udział poszczególnych krajów jest ustalany w drodze 

negocjacji odrębnie dla każdego programu. Ich zakres nie jest sztywno określony, 

umożliwiając dostosowanie projektu do wymagań państwa członkowskiego 

angażującego się w daną inicjatywę. Po drugie, programy ESA służące użytkowym 

zastosowaniom technik kosmicznych (telekomunikacja, obserwacja Ziemi, 

nawigacja) czy rozwojowi automatyki i robotyki, a więc mające największy 

potencjał rynkowy, mają charakter opcjonalny. 
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Zainteresowanie i wola polityczna finansowego angażowania się poszczególnych 

państw członkowskich ESA w programy opcjonalne świadczy o niewątpliwych 

korzyściach tej współpracy. Dobitnym przykładem jest Portugalia, gdzie poprzez 

programy Agencji budowany jest segment wysokich technologii portugalskiego 

przemysłu i w taki właśnie sposób – proprzemysłowy i proinnowacyjny – 

postrzegany jest sens udziału kraju w ESA.  

 

 
Rys. 8  Wkład państw członkowskich do budżetu ESA w 2008 roku. 
 
Źródło: ESA 
 
 
7. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej umową  

Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej musi nastąpić w drodze 

ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 

Konstytucji RP, ponieważ dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej 

w organizacji międzynarodowej.  
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Ratyfikacja Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską 

Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu 

Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, a tym samym 

również ratyfikacja przedmiotowej Konwencji, skutkują uzyskaniem przez Polskę 

statusu państwa członkowskiego Agencji. Jest to procedura stosowana dla 

wszystkich nowych krajów przystępujących do ESA, zgodnie z art. XXII Konwencji. 

Przystąpienie do ESA nie odbywa się w drodze jednostronnego aktu prawnego, lecz 

poprzez zawarcie stosownej umowy międzynarodowej, ponieważ o przyjęciu 

nowego państwa do Agencji decyduje jednomyślnie Rada ESA głosami wszystkich 

państw członkowskich. 

7. 1. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy umowa międzynarodowa, w tym 

zakres, w jakim umowa międzynarodowa dotyczy osób fizycznych i prawnych 

Dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej polskie 

przedsiębiorstwa i jednostki naukowe będą mogły uczestniczyć w przetargach 

organizowanych przez ESA i ubiegać się o kontrakty na takich samych 

zasadach, jak podmioty z pozostałych państw członkowskich. Niezależnie od 

powyższego, również obywatele Polski będą mogli być zatrudniani jako 

pracownicy ESA. W takim przypadku jako funkcjonariusze organizacji 

międzynarodowej będą podlegać przepisom Załącznika nr 1 do Konwencji 

(Przywileje i immunitety). 

7. 2. Sposób, w jaki umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Konwencji oficjalna działalność Agencji jest 

zwolniona z podatków i opłat celnych. Odpowiednie przepisy znajdują się już 

w podpisanym 27 kwietnia 2007 roku Porozumieniu PECS (Dz. U. Nr 154, 

poz. 959).  

W Polsce kwestie dotyczące zwolnień z podatku VAT reguluje rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, 

z późn. zm.). Zgodnie z  § 11 ust. 1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia 

„obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy 

towarów lub świadczenia usług na rzecz (…) organizacji międzynarodowych 

posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż 

terytorium kraju państwa członkowskiego (…) uznanych za takie przez 
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państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach 

ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje 

lub przez umowy dotyczące ich siedzib do celów służbowych tych 

organizacji”.  

Natomiast kwestię zwolnienia od akcyzy reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) 

oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie 

zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070, z późn. zm.). 

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zwalnia się od akcyzy czynności 

podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe 

mające być wykorzystywane przez organizacje międzynarodowe uznawane 

przez właściwe organy na terytorium kraju oraz członków takich organizacji, 

w granicach i na warunkach określonych w konwencjach międzynarodowych 

ustanawiających takie organizacje lub w umowach w sprawie ich siedzib. 

Przedmiotowe zwolnienie może być realizowane również przez zwrot 

zapłaconej akcyzy dokonywany przez wyznaczonego naczelnika urzędu 

celnego. 

Zgodnie natomiast z § 22 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów 

zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy 

z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, przysługuje m.in. 

organizacjom międzynarodowym uznawanym przez właściwe organy 

terytorium kraju, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym 

z  nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, 

konwencji międzynarodowych ustanawiających organizacje lub umów 

w  sprawie ich siedzib – w ilości (wartości) wynikającej z porozumień 

międzynarodowych. Dodatkowo § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż na 

zasadzie wzajemności zwalnia się od akcyzy import lub nabycie 

wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przez podmioty, o których 

mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych 

uznanych przez właściwe organy na terytorium kraju, w stosunku do których 

znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w odrębnych 

umowach międzynarodowych. 
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7. 3. Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania umowy 

międzynarodowej 

Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja ESA 

wraz z załącznikami stanie się częścią krajowego porządku prawnego, a jej 

postanowienia będą bezpośrednio stosowane na zasadach określonych w art. 91 

Konstytucji RP.  

Zgodnie z art. 129 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 

16  listopada 2009 roku ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 

celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2010) na Polsce będzie ciążył obowiązek 

notyfikacji Komisji Europejskiej zwolnień celnych stosowanych wobec ESA. 
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Warszaw",JO października 2012 r.

Ministerstwo
Spnw Zagnnienych

DPUE - 920 -?48 - tzlna/bŻ-
d ot. : RM -111-169-12 oraz RM-10-99-12 z 4.LA.7A72 r.

sH- /tytro
Pan Macief Berek
Sekretan Bady Min|strÓrłl

Szanowny Panłe Mlnktrze,

w zwlqzku z pnedłożeniem wniosku o ratyfikację za upzednią zgodą wyrażoną w u$awie
Umowy pomiędzy Rzqdem Rzecrypospolltej Polskiej a Europjskq AgencJq Kosmicznq w
sprowie pnystqplenio Polski do KonwencJi o utwoneniu Europejsklel Agencji Kosmicznej i
zwiqzanych z tym worunkÓw, podpisanej w Warczawie w dniu j7 llpca 2012 r. oraz Konwencji
o utwoneniu Europejskiei Agenctl Kosmianej, sponqdzonej w Poryzu dnia 30 mojo 7975 r-, w
załqczeniu pnekazuJę opin|ę o zgodności z prawem Unii Europejsklej:

1) Umowy pomiędzy Rzqdem RzeczypospoliteJ Po|skiej o Europejskq AgencJq Kosmicznq w
sprawie pnystqpienia Polskl do Konwencji o utwoneniu Europelskiej Agencji
Kosmicznej i zwiqzonych z tym worunkÓw, podpisonej w Warszawie w dniu j7 lipca
2O72 r.;

2) Konwencji o utwoneniu Europejskiej Agencfi Kosmianej, sponqdzonej w Paryżu dnio
jO majo 7975 r.;

3) projektu ustawy o rotyfikocji llmowy pomiędzy Rzqdem Rzeaypospolitej Po|skiej o
Eurapeiskq AgencJq Kosmlanq w sptuwie pnystqplenio Polski do Konwencl o
utwoneniu EuropejskieJ Agencji Kasmlcznel l ntlqzanych z tym warunkÓw, podpisonej
w Warszowie w dnlu 37 lipca 2072 r. oroz Konwencjl o utwonenłu Europejskiej AgencJi
Kosmicznej, sponqdzonej w Paryżu dnia 3o moja 1.975 r.

Z powożaniem,

Do tviadomości:
Pan Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady MintstrÓw
Minister Gospodarki



Warszawa ,bpaździernika 2012 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE . 920 -7ą8.tŁlmal3

$t-lfto

opinia o zgodnościz prawem Unii Europeiskiej:

1) Umowy pomiędzy wdelm nzuwąspoliuj Potstrle! o Europejs*q Agenrjq Kosmiaą w
sprowle Wystqptenłd PoIsH do tbnwanĘI o lttwonenlu Europepskle! Agencil Kosmiane! I
zwiqzonych z rym warunkÓw, podpbanĘ w Walgowie w dniu 31 tipu zol2 r. ot;lz
Konwencii o tthttonenlu EumpeJslbJ Arelr;ft kosmlenef, spnqb,onei w turyzu dnlo jO
majo 797s r. wyrażona na podstnvie art. ill usL 3 *t 2 ustarrry z dnia 4wneśnia 1tl97 r.
o dzialach admhistracji rządowej (DL U. z2(B7 r. Nr6Ę por. {il7 z priźn. zmJ w il. z s 8 usu
2 pkt 8 rozporrądzenia Rady lflnbrrÓrłl z dnia 28 s|erpnla 20ffi r. w spnwie wykonan|a
niektrirych przepls w ustawy o umotłi|ch międzynarodorrych (Dz U. z 2IXX; r. Nr 79, poz
891} pne. mlnlstra w|aściwego do spraw tztonkostlrra Rzecz1ypospolite| Pok|riei w Unii
Europeiskief;

2) prcjeku ustavry o Mkoil Umouy plltlędtl kqdem frlecypospilttĘ PotskĘ o
Europejskq Agench Kosnlanq w sprawb przystwienio Pds*i da Konwmcfl o utrłnnaniu
EuropejsHej Agencti Kosn{anej i uĘmny z tFtt worun|cÓw, podp|saneJ w Wotszgwie w
dniu 37 lipca 2072 r. oru' Konwencfi o lttwoneniu Eutopjsklej Agerrfi Kosłnienej,
sponqdzoneJ w Paryźu dnid 30 mojo 7!,75 r. uryraiona na pdstanłie art. 13 usL 3 pkt 2
txtawy z dnia 4wneśnia L997 r. odzla}ach admlnistncii rrądowei |DLU. zfffi7 r. Nr65,
poz.437 zptźn.zrn.l prrez mln|stra w}aściwęo do spnlw cz|onkoshra RzeczypospoliteJ
Polskiej w Unii Erropejsfriej;

Umowa oraz Konwencia nie Ę spnzeczne z prawem Unii Europeiskiej.
Projekt usrawy nie iest objęty Pnlwem Unli Europejslrlej.

Jednocześnie zwracam uu,Elgę, że w załącznlku I da Konwencji a utwoneniu Europejskiej Agencji
Kosmienej, sporzqdzonej w Poryzu dnio 30 mojo 1975 r. (aĘkuĘ Vl i art. xV| |it. g) wprowadzone
zostaty zwo|nienia celne. Zwo|nienia takie w pnypadku organizacji mlędzynarodowych są co do zasady



dopuszczalne na gruncie prawa Unii Europejskiej, wyrnaga|ą Jednakźe dokonania ich noffikacji Komisji
EuropejskieJ, zgodnie z art. 129 ust. 1 rozponądzenia Bady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 |istopada 2009
r. ustanawiaiqcego wspÓ|notowy system ałolnierl ce|nych (Dz. Ura UE L 324 z 10.122009, str. 23). W
związku z powyżsrym należy m|eć na uwadze obowiązek dokonania takiej noĘfikacji.

Z powożoniem,

i'otlsckl















AGREEMBNT BETWBEN
THE GOVERNMENT OF THE REPTJBLIC OF POLA}{D

AND TIM, EUROPEAN SPACE AGENCY
CONCERNING THE ACCBSSION OF POLAND

TO TIIE CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN SPACE
AGENCY

AND RELATED TERMS AND CONDITIONS

ACCORD
ENTRE T.,E GOUYERNEMET{T DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE

ET L'AGENCE SPATIAJ.,E EUROPEENI\TE
RELATTF A l'anffisloN DE LA PoLocNE
A LA COIWENTION PORTANT CREATION
D' UNE AGENCE SpATIALE EuRoprtnrvnrn

ET CLAUSES ET CONDITIONS S'Y RAPPORTANT

ABKOMMEN ZWISCIMN
DER REGIERT]NG DER REPUBLIK POLEN

TJND DER EUROP^TTSCTTNN WELTRAT]MORGANISATION
TrBBn DEN BEITRITT PoLENS ZT]M TTBNNNTNTXOMMEN zUR cnflrnrouNc

EINER EURoPATScTTnN WELTRAUMORGAI\ilSATIoN SOwIE DIE
BEDINGUNGEN UND MoDALTTATPN DIESES BEITRTTTS

UMowA PoMtĘDzY
RZĄDEM RzECZYPoSPoLrrEJ PoLsKrEJ
A EUROPEJSKĄ AGENCJĄ KOSMICZNĄ
w SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA PoLsKl

DO KONWENCJI O UTWORZENTU EUROPEJSKIEI AGENCJI KOSMICZNEJ
I ZWĄZANE Z -rwfl wARt]NIt



The Government of the Republic Poland (hereinafter referred to as "Poland"),

and

the European Space Agency ftereinafter referred to as "the Agency") established by the
Convention opened for signature in Paris on 30 May 1975 and which ęntered into force on
30 October 1980 (hereinafter referred to as "the Convention"),

RECALLING the European Cooperating State (ECS) Agreernent between the Government
of the Republic of Poland and the European Space Agency, which was signed in Warsaw
on 27 April 2007 and entered into force on 28 April 2008,

NOTING thaĘ according to Article )oil of the Convention' any State may accede to the
Convention following a decision of the Agency's Council taken by a unaninrous vote of all
Member States,

CONSIDERING that Poland has applied to become a full mernber of the Agency, and that
the Council of the Agency has pronounced itself in favour of the accession of Poland,

COT\IVINCED that tiris accession will contribute to the achievement of the obiectives set
out in the Convention.

HAVING REGARD to Articles II, X[I.4 and )Oil of the Convention,

RECALLING the Agreement between the States Parties to the Convention for the
establishment of a European Space Agency and the European Space Agency for the
protection and the exchange of ciassified information, which entered into force on 20 June
2003,

RECALLING the Declaration by certain European Governments on the Launchers
Exploitation Phase of Ariane, Vega and Soyuz from the Guiana Space Centre, which was

finalised on 30 March 2007 and which will remain in force until the end of 2020,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:



f.

ĄBI-TICLE 1

The purpose of this Agreement is to establish the sonditions for the accession of Poland to

tlre Convention' fulfilment of which makes Poland a membęr of the Agency and a State

Parfy to the Convention.

t
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ARTICLE 2

In accordance with its Article XXI.I the Convęntion shall become effective for

Poland on the date when Poland's instruments of accession are deposited with the

Govemment of the French Republic. Poland shall take all necessary steps in order

that this ocL:urs before 16 November 2012- Should they not be deposited by this

date, the terms and conditions of this Agreement may be renegotiated at the request

of either parĘ.

As from the date of accession, the provisions of thę Corrveniiorl, iogeilrer with aii

measures taken by the Agency's Council, shall be binding for Poland and shall be

applicable to that State. Polarrd shall be placed in the sźune siruation as the other

Member Statęs with regard to decisions, rulings, resolutions or any other acts made

by the Agency's Council or, in delegation there from, by any subordinate body, and

with regard to any Agreement concluded by the Agency. Poland shall consequently

abide by the principles and policies stemrning there from, and shall, whenever

necessary" take appropriatę measures to enzure their full implementation.

Poland shall, within a reasonable time,

internal legislation and rules to the

accession to the AgencY.

take all appropriate measures to adapt its

rights zurd obligations resulting from its

ARTICLE 3

In accordance with Article XIII.4.a of the Convention, Poland shall make a special payment

amounting to I l.l Million EURO at the 2011 economic conditions. This payment shall be

made in four annual instalments from 2012 to 2015.

.'
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ARTICLE 4

As from the date of entry into force of the Convention for Poland. the European

Cooperating State (ECS) Agreement between the European Space Agency and Poland,

which was signed in Warsaw on 27 April f001 and entered into force on 28 April 2008.

shall cease to be in force.

ARTICLE 5

The industrial refurn coefFrcient shall be calculated and applied on thę basis and follo-ing

the method in force in the Agency and applicable to all Member States with the exception

of the return coefficient for the Agency's mandatory programmes and activities, as defined

in Article V.l.a of the Convention ftrereinafter ręferred to as the ''Agency's mandatory

activities"), for which the transitional measures referred to in Article 6 below shall apply.

ARTICLE 6

The following transitional measures shall apply during a transition period starting on the

date of accession and agreed ending on 31 DecembetfAlT:

An anount representing 45 '/o of Poland's overall conEibution to the Agency's

mandatory activities until the end of the transition period, shall be used by the

Agency, in accordance with the Agency's rules and procedures, to firrance activities

aimed at adapting Poland's industry, operators, scientific community and other

actors to the Agency's requirements, in particular within thę rnandatory activities.

The Agency shall make its best efforts to use, in accordance with tbe Agency's rules

and procedures applicable to all Member States, the diffęrence between the ideal

return for Poland's conhibution to the Agency's mandatory activities and the amount

refened to in paragraph 1 above, to place conbacts in the field of the Agency's

manclatory activities. The final objective of the Agency is to reach at the end of the

transition period, an industrial rerurn at the same level as the one applicable to all

i .
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Member Statęs. However no compensation shall be due at the end of the transition

period for the industrial return in mandatory activities.

The return statistics of Poland for the mandatory activities shall be discontinued at

the end of the transition period. As from the first day following the end of the

hansition period the industrial return coefficient for Poland shall be established on

the basis and following the method in force in the Agency applicable to all Member

Statęs. Contributions made and contracts placed before the end of the bansition

period related to the mandatory activities shall not be taken into account for the

purpose of the calculation of the industrial retum coefficient for Poland after the end

of the transition period.

ARTICLE 7

The present Agreement shall be subject to approval in accordance with internal

- ^ - - l ^ + i ^ * ^  ^ f T ) ^ t ^ . - J
1( 'śurc l t r\Jr t5 Ul  f  \J l .ar tL l .

The present Agleemęnt shall enter into force on the date of the deposit by Poland of

its instrumęnts of accession with the Government of the French Republic.
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Done at Da. r;Sa c:

Faita Vo"c*o Vrt--
Geschehen zu 0o* SJv. o/uL

Sponądzono w [J o.r 5zo.L] i Ł

in duplicate, in the Polish, English, French and German languages, all texts being
equally authentic.

en deux originaux, en langues polonaise, anglaise, frangaise et allemande, chacun des
textes faisant ćgalement foi.

in zwei Urschriften in polrrischer, englischer, fr"nztisischer und deutschęr Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichennaBen verbindlich ist.

w dwÓch jednobrzrrriących egznmp|anaclr w ję'yk.' polskim, angielskim, francuskim
i niernieckim, przy cTymkuŻdy z tych tekstow jest rÓwnie autenty cmy.

on We 3/c| " l- ]*Ę io1z
le 3,( \*^i lt# )łn,0
am Z,( . '1,tut" ,  204 7
wdniu 3IĄ tr* LgĄL

For the Government of the
Republic of Poland

Pour le gouvernement de la
Rćpublique de Pologne

Filr die Regierung
der Republik Polen

W imieniu Rządu
Rzeczyposp olitej Polskiej

Agency

Pour I'Agence spatiale
europćenne

Ffir die Europffische'Weltrau 
morganisa tion

W imieniu Europejskiej
Agencji Kosmicznej
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Tłumaczenie z języka angielskiego  

 
Tekst sporządzony komputerowo 

 

 

 

KONWENCJA EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ (ESA) -/- 
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Spis treści -/- 

Przedmowa -/- 

Uwagi wstępne -/- 

Konwencja w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Kosmicznej -/- 

Artykuł I Utworzenie Agencji -/- 

Artykuł II Cel -/- 

Artykuł III Informacje i dane -/- 

Artykuł IV Wymiana osób -/- 

Artykuł V Działania i programy -/- 

Artykuł VI Instalacje i usługi -/- 

Artykuł VII  Polityka przemysłowa -/- 

Artykuł VIII Systemy wynoszące i inne systemy transportu kosmicznego -/- 

Artykuł IX Używanie instalacji, wsparcie Państw Członkowskich i dostarczanie produktów -/- 

Artykuł X Organy -/- 

Artykuł XI Rada -/- 

Artykuł XII Dyrektor Generalny i personel -/- 

Artykuł XIII Wkłady finansowe -/- 

Artykuł XIV Współpraca -/- 

Artykuł XV  Status prawny, przywileje i immunitety -/- 

Artykuł XVI Poprawki -/- 

Artykuł XVII Spory -/- 

Artykuł XVIII Niewypełnienie zobowiązań -/- 

Artykuł XIX Ciągłość praw i zobowiązań -/- 

Artykuł XX  Podpisanie i ratyfikacja -/- 

Artykuł XXI Wejście w życie -/- 

Artykuł XXII Przystąpienie 

Artykuł XXIII Zawiadomienia -/- 

Artykuł XXIV Wypowiedzenie-/- 

Artykuł XXV Rozwiązanie-/- 

Artykuł XXVI Rejestracja-/- 

Załącznik I Przywileje i immunitety -/- 

Załącznik II Zasady finansowe -/- 

Załącznik III Programy opcjonalne opisane w Artykule V, 1 b Konwencji -/- 

Załącznik IV Internacjonalizacja programów narodowych -/- 

Załącznik V Polityka przemysłowa -/- 
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Uwagi wstępne -/- 

Pod koniec Konferencji Pełnomocników, która odbyła się w Paryżu 30 maja 1975 roku, Państwom 

Członkowskim Europejskiej Konferencji Kosmicznej przedłożono do podpisu Konwencję w sprawie 

utworzenia Europejskiej Agencji Kosmicznej (CSE/CS(73)19, wersja 7), wyznaczywszy termin 

składania podpisów na 31 grudnia 1975 roku. -/- 

Akt Końcowy Konferencji Pełnomocników i związane z nim Uchwały (CSE/CS(73)20, wersja 7) 

ustaliły warunki podpisania Konwencji i funkcjonowania Europejskiej Agencji Kosmicznej. -/- 

30 maja 1975 roku, Konwencję podpisały Republika Federalna Niemiec, Królestwo Belgii, Królestwo 

Danii, Hiszpania, Republika Francuska, Republika Włoska, Królestwo Niderlandów, Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwo Szwecji i Konfederacja Szwajcarska. -/- 

31 grudnia 1975 roku, Konwencję podpisała Irlandia. -/- 

Konwencja weszła w życie 30 października 1980 roku. -/- 

Zgodnie z Artykułem XVI. 3 Konwencji Rada wniosła poprawki do pewnych zapisów w Załącznikach 

do Konwencji, przyjmując, co następuje: -/- 

• ESA/C-M/CXXII/Uchwała 1 (Ostateczna), rozdział IV, przyjęty 20 października 1995 roku; -/- 

• ESA/C-M/CLIV/Uchwała 2 (Ostateczna), rozdział III, przyjęty 15 listopada 2001roku; -/- 

• ESA/C/CLXXIX/Uchwała (Ostateczna), przyjęty 22 czerwca 2005 roku; -/- 

• ESA/C(2009)73, przyjęty 10 czerwca 2009 roku. -/- 

 

Niniejsza wersja stanowi tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2010 roku. -/- 
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Data złożenia dokumentów ratyfikacyjnych: -/- 

 

 

Szwecja: 6 kwietnia 1976 -/- 

Szwajcaria:  19 listopada 1976 -/- 

Niemcy: 26 lipca 1977 -/- 

Dania: 15 września 1977 -/- 

Włochy: 20 lutego 1978 -/- 

Zjednoczone Królestwo:  28 marca 1978 -/- 

Belgia: 3 października 1978 -/- 

Królestwo Niderlandów:  6 lutego 1979 -/- 

Hiszpania: 7 lutego 1979 -/- 

Francja: 30 października 1980 -/- 

Irlandia: 10 grudnia 1980 -/- 

Austria: 30 grudnia 1986 -/- 

Norwegia: 30 grudnia 1986 -/- 

Finlandia: 1 stycznia 1995 -/- 

Portugalia: 14 listopada 2000 -/- 

Grecja: 9 marca 2005 -/- 

Luksemburg: 30 czerwca 2005 -/- 

Republika Czeska:  12 listopada 2008 -/- 
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Konwencja powołująca Europejską Agencję Kosmiczną-/- 

Państwa strony tej Konwencji, -/- 

 

UZNAJĄC, że wielkość zasobów ludzkich, technicznych i finansowych wymaganych do działań w 

przestrzeni kosmicznej jest taka, że zasoby te wykraczają poza granice możliwości któregokolwiek 

pojedynczego państwa europejskiego, -/- 

 

UZNAJĄC, że Rezolucja przyjęta przez Europejską Konferencję Kosmiczną  20 grudnia  1972 r. i 

potwierdzona przez Europejską Konferencję Kosmiczną 31 lipca 1973 r., podczas której 

zdecydowano, że nowa organizacja zwana "Europejską Agencją Kosmiczną" zostanie utworzona z 

Europejskiej Organizacji Badań Kosmosu i Europejskiej Organizacji Rozwoju i Budowy  

Kosmicznych Systemów Wynoszących oraz, że celem będzie zintegrowanie programów kosmicznych 

państw europejskich w europejski program kosmiczny tak dalece i w tak krótkim czasie, jak to 

rozsądnie możliwe, -/- 

 

PRAGNĄC dążyć do wzmacniania współpracy europejskiej, wyłącznie dla celów pokojowych, w 

badaniach i technologiach kosmicznych oraz ich zastosowaniach w kosmosie, z zamiarem ich 

wykorzystywania dla celów naukowych oraz dla operacyjnych systemów użytkowych. 

PRAGNĄC w celu osiągnięcia tych założeń utworzyć jedną europejską organizację kosmiczną, aby 

zwiększyć wydajność wszystkich europejskich przedsięwzięć kosmicznych poprzez lepsze 

wykorzystanie zasobów obecnie przeznaczonych na kosmos oraz ustalić europejski program 

kosmiczny wyłącznie dla celów pokojowych, -/- 

 

UZGODNIŁY, co następuje: -/- 

Artykuł I -/- 

UTWORZENIE AGENCJI -/- 

1. Niniejszym zostaje utworzona organizacja europejska zwana "Europejską Agencją Kosmiczną", 

dalej zwana "Agencją". -/- 

2. Członkowie Agencji, dalej zwani "Państwami Członkowskimi" to Państwa, które są stronami 

niniejszej Konwencji zgodnie z Artykułami XX i XXII. -/- 

3. Wszystkie Państwa Członkowskie uczestniczą w działaniach obowiązkowych zapisanych w 

Artykule V, 1 a, i partycypują w stałych kosztach wspólnych Agencji wyszczególnionych w    

Załączniku II. -/- 

4. Centrala Agencji znajdować się będzie na obszarze Paryża. -/- 
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Artykuł II -/- 

CEL -/- 

Celem Agencji jest zapewnianie i promowanie wyłącznie dla celów pokojowych współpracy 

pomiędzy państwami europejskimi w zakresie badań i technologii kosmicznych i ich zastosowań w 

kosmosie z zamiarem ich wykorzystania dla celów naukowych oraz dla operacyjnych systemów 

użytkowych: -/- 

a. poprzez opracowanie i wdrażanie długofalowej europejskiej polityki kosmicznej, poprzez 

określanie celów kosmicznych dla Państw Członkowskich oraz poprzez uzgadnianie polityk Państw 

Członkowskich w odniesieniu do innych państwowych i międzynarodowych organizacji i instytucji; 

b. poprzez opracowanie i wdrażanie działań i programów dotyczących przestrzeni kosmicznej; -/- 

c. poprzez koordynację europejskiego programu kosmicznego i programów narodowych oraz 

integrację tych ostatnich stopniowo i tak kompletnie jak to możliwe w europejski program 

kosmiczny, zwłaszcza w kwestii rozwoju satelitów użytkowych; -/- 

d. poprzez opracowanie i wdrażanie polityki przemysłowej odpowiedniej do jej programu oraz 

propozycje spójnej polityki przemysłowej dla Państw Członkowskich; -/- 

Artykuł III -/- 

INFORMACJE I DANE -/- 

1. Państwa Członkowskie i Agencja ułatwiają wymianę naukowych i technicznych informacji 

dotyczących obszarów badań i technologii kosmicznych oraz ich zastosowań w kosmosie, przy 

założeniu, że Państwo Członkowskie nie będzie musiało przekazywać jakichkolwiek informacji 

uzyskanych poza Agencją, jeśli uzna, że taka informacja byłaby niezgodna z interesami jego 

własnego bezpieczeństwa lub jego własnych umów ze stronami trzecimi lub z warunkami, pod 

którymi taka informacja została uzyskana. -/- 

2. Podczas wykonywania działań wynikających z Artykułu V Agencja zapewnia, że wszelkie wyniki 

naukowe będą publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób po wcześniejszym wykorzystaniu 

ich przez naukowców odpowiedzialnych za eksperymenty. Otrzymane skrócone dane są własnością 

Agencji. -/- 

3. W przypadku  zawierania umów lub porozumień Agencja w związku z wynikającymi z nich 

wynalazkami i danymi technicznymi zabezpiecza takie prawa, które mogą być właściwe dla 

ochrony interesów Agencji, Państw Członkowskich uczestniczących w danym programie oraz osób 

fizycznych i prawnych pod ich jurysdykcją. Prawa te obejmują w szczególności prawo do dostępu, 

ujawniania i wykorzystania.  Państwa uczestniczące będą informowane o takich wynalazkach oraz 

danych technicznych. -/- 

4. Wynalazki i dane techniczne, które są własnością Agencji będą ujawniane Państwom 

Członkowskim i mogą być nieodpłatnie wykorzystane dla ich własnych celów przez Państwa 

Członkowskie oraz przez osoby fizyczne i prawne pod ich jurysdykcją. -/- 
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5. Szczegółowe zasady dotyczące zastosowania poniższych zapisów są przyjmowane przez Radę, 

większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich. -/- 

Artykuł IV -/- 

WYMIANA OSÓB -/- 

Państwa Członkowskie umożliwiają wymianę osób związanych z pracą leżącą w kompetencjach 

Agencji, zgodnie z obowiązującymi w każdym z tych Państw prawem i przepisami odnoszącymi się 

do wjazdu, pobytu lub wyjazdu z ich terytoriów takich osób. -/- 

Artykuł V -/- 

DZIAŁANIA I PROGRAMY -/- 

1. Działania Agencji składają się z działań obowiązkowych, w których uczestniczą wszystkie Państwa 

Członkowskie, oraz działań opcjonalnych, w których uczestniczą wszystkie Państwa Członkowskie 

poza tymi, które oficjalnie deklarują, że nie są zainteresowane uczestnictwem w nich. -/- 

a. Odnośnie działań obowiązkowych, Agencja: -/- 

i. zapewnia wykonywanie podstawowych działań takich jak edukacja, dokumentacja, badania 

nad przyszłymi projektami oraz prace badawcze nad technologią; -/- 

ii. zapewnia opracowanie i realizację programu naukowego, w tym satelitów i innych systemów 

kosmicznych; -/- 

iii. zbiera istotne informacje i przekazuje je Państwom Członkowskim, zwraca uwagę na luki i 

powtórzenia oraz zapewnia porady i wsparcie dla harmonizowania międzynarodowych i 

narodowych programów; -/- 

iv. utrzymuje regularny kontakt z użytkownikami technik kosmicznych i na bieżąco uzupełnia 

informacje na temat ich wymagań. -/- 

b. Odnośnie działań opcjonalnych Agencja zapewnia, zgodnie z zapisami w Załączniku III, 

realizację programów, które mogą obejmować zwłaszcza: -/- 

i. projektowanie, opracowanie, budowę, wynoszenie, umieszczanie na orbicie oraz 

kontrolowanie satelitów i innych systemów kosmicznych; -/- 

ii. projektowanie, opracowanie, budowę i funkcjonowanie instalacji dla systemów wynoszących i 

systemów transportu kosmicznego. -/- 

2. W dziedzinie aplikacji kosmicznych Agencja może, jeśli zaistnieje taka możliwość, wykonywać 

działania operacyjne zgodnie z warunkami, które zostaną ustalone przez Radę większością głosów 

wszystkich Państw Członkowskich. Podczas takich działań Agencja: -/- 

a. udostępnia właściwym agencjom operacyjnym te instalacje własne, które mogą być im 

przydatne;  -/- 

b. zapewnia zgodnie z wymogami, w imieniu właściwych agencji operacyjnych, wyniesienie, 

umieszczenie na orbicie oraz kontrolę operacyjnych satelitów użytkowych; -/- 
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c. prowadzi wszelkie inne działania sugerowane przez użytkowników i zatwierdzone przez Radę.  

 Koszty takich działań operacyjnych będą pokrywane przez zainteresowanych użytkowników. -/- 

3. Odnośnie koordynacji i integracji programów opisanych w Artykule II c Agencja otrzymuje od 

Państw Członkowskich z wyprzedzeniem informacje o projektach związanych z nowymi 

programami kosmicznymi, umożliwia konsultacje pomiędzy Państwami Członkowskimi, sporządza 

wszelką konieczną ocenę oraz ustanawia  odpowiednie  przepisy przyjmowane przez Radę 

jednogłośnie w głosowaniu wszystkich Państw Członkowskich. Cele i procedury 

umiędzynarodawiania programów wyznaczone są w Załączniku IV. -/- 

Artykuł VI -/- 

INSTALACJE I USŁUGI -/- 

1. Dla wykonywania programów jej powierzonych, Agencja: -/- 

a. utrzymuje wewnętrzną zdolność wymaganą dla przygotowania i nadzoru jej zadań oraz, w tym 

zakresie, ustanawia i kieruje takimi ośrodkami i instalacjami, jakie są wymagane dla jej działań;  

b. może poczynić specjalne ustalenia dla wykonywania niektórych części swoich programów 

poprzez lub we współpracy z państwowymi instytucjami Państw Członkowskich, lub dla 

zarządzania przez Agencję pewnymi instalacjami należącymi do danego państwa. -/- 

2. We wprowadzaniu swoich programów Państwa Członkowskie i Agencja będą dążyć do jak 

najlepszego wykorzystania swoich istniejących instalacji i dostępnych usług jako podstawowego 

priorytetu, oraz do ich racjonalizacji; odpowiednio, nie będą one tworzyć nowych instalacji lub 

usług bez uprzedniego zbadania możliwości użycia już istniejących środków. -/- 

 Artykuł VII -/- 

POLITYKA PRZEMYSŁOWA -/- 

1. Polityka przemysłowa, którą Agencja opracuje i wdroży na podstawie Artykułu II d w 

szczególności będzie zaprojektowana tak, by: -/- 

a. spełniać wymogi europejskiego programu kosmicznego i skoordynowanych państwowych 

programów kosmicznych w sposób efektywny kosztowo; -/- 

b. zwiększać światową konkurencyjność przemysłu europejskiego poprzez utrzymywanie i 

rozwijanie technologii kosmicznych oraz poprzez popieranie racjonalizacji i rozwoju struktury 

przemysłowej zgodnej z wymaganiami rynku, w pierwszym rzędzie wykorzystując istniejący 

potencjał przemysłowy wszystkich Państw Członkowskich; -/- 

c. zapewniać, by 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; przede wszystkim Agencja przyznaje 

preferencje do wykonywania swoich programów w jak największym stopniu przemysłowi  we 

wszystkich Państw Członkowskich, którym zapewnia się maksymalne możliwości uczestnictwa 

w pracach technologicznych podejmowanych przez Agencję; -/- 



 9 

d. wykorzystywać zalety wolnokonkurencyjnych przetargów we wszystkich przypadkach chyba, że 

byłoby to sprzeczne z innymi określonymi celami polityki przemysłowej. -/- 

 Inne cele mogą być określane przez Radę poprzez jednogłośną decyzję wszystkich Państw 

Członkowskich. -/- 

 Szczegółowymi ustaleniami dla osiągnięcia tych celów są ustalenia zawarte w Załączniku V oraz w 

przepisach, które zostaną przyjęte przez Radę większością dwóch trzecich głosów wszystkich 

Państw Członkowskich oraz które będą rewidowane okresowo. -/- 

2. Dla wykonywania swoich programów Agencja maksymalnie wykorzysta zewnętrznych 

wykonawców zgodnie z zasadą utrzymywania wewnętrznej zdolności opisanej w Artykule VI, 1. 

Artykuł VIII -/- 

SYSTEMY WYNOSZĄCE I INNE SYSTEMY TRANSPORTU KOSMICZNEGO -/- 

1. Podczas określania swoich misji, Agencja bierze pod uwagę systemy wynoszące i inne systemy 

transportu kosmicznego stworzone w ramach własnych programów, lub przez Państwo 

Członkowskie, lub ze znacznym udziałem Agencji, i przyznaje pierwszeństwo w wykorzystaniu ich 

dla wyniesienia odpowiednich ładunków, jeśli nie powoduje to nieracjonalnej niedogodności w 

porównaniu do innych systemów wynoszących lub środków transportu kosmicznego dostępnych w 

przewidywanym czasie, odnośnie kosztów, niezawodności i przystawalności do misji. -/- 

2. Jeśli działania lub programy podlegające pod Artykuł V wiążą się z użyciem systemów 

wynoszących lub innych systemów transportu kosmicznego, uczestniczące Państwa, po 

przedstawieniu proponowanego programu do aprobaty lub akceptacji, informują Radę o 

przewidzianym systemie wynoszącym lub systemie transportu kosmicznego. Jeśli podczas realizacji 

programu uczestniczące Państwa zechcą użyć systemu wynoszącego lub systemu transportu 

kosmicznego innego niż wcześniej wybrane, Rada podejmuje decyzję dotyczącą tej zmiany zgodnie 

z tymi samymi przepisami, które zastosowano odnośnie pierwotnej akceptacji lub aprobaty 

programu. -/- 

Artykuł IX -/- 

UŻYWANIE INSTALACJI,  

WSPARCIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I DOSTARCZANIE PRODUKTÓW -/- 

1. Pod warunkiem, że ich użycie nie jest niekorzystne ze względu na potrzeby własnych działań i 

programów Agencji, Agencja udostępnia swoje instalacje na koszt Państwa zainteresowanego, 

każdemu z Państw Członkowskich, które poprosi o ich udostępnienie dla własnych programów. 

Rada określi większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich praktyczne 

zasady, na podstawie których instalacje zostaną udostępnione. -/- 
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2. Jeśli jedno lub więcej Państw Członkowskich zechce zaangażować się w projekt, pozostający poza 

działaniami i programami określonymi w Artykule V, ale zgodny z celami Agencji, Rada może 

zdecydować większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich o udzieleniu 

wsparcia przez Agencję.  Koszty wynikające z takiego wsparcia zostaną pokryte przez Państwo lub 

Państwa zainteresowane. -/- 

3. a. Produkty stworzone w trakcie programu Agencji zostaną dostarczone każdemu z Państw 

Członkowskich, które brało udział w finansowaniu danego programu i które poprosi o 

dostarczenie tych produktów dla własnych celów. -/- 

 Rada określi większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich praktyczne 

ustalenia, na podstawie których takie produkty zostaną dostarczone a zwłaszcza środki podjęte 

przez Agencję w stosunku do jej wykonawców, aby umożliwić ubiegającemu się Państwu 

Członkowskiemu uzyskanie tych produktów. -/- 

b. Takie Państwo Członkowskie może poprosić Agencję, aby stwierdziła, czy uważa, że ceny 

proponowane przez wykonawców są uczciwe i rozsądne oraz czy, w podobnych okolicznościach, 

Agencja uznałaby je za możliwe do zaakceptowania dla celów własnych wymagań. -/- 

c. Spełnienie próśb opisanych w niniejszym paragrafie nie zaangażuje Agencji w jakiekolwiek 

dodatkowe koszta, a wszystkie koszta wynikające z takich wniosków zostaną pokryte przez 

Państwa Członkowskie będące autorami takich wniosków. -/- 

Artykuł X -/- 

ORGANY -/- 

Organami Agencji są Rada oraz Dyrektor Generalny wspomagany przez personel. -/- 

Artykuł XI -/- 

RADA -/- 

1. Rada składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich. -/- 

2. Rada zbiera się wedle potrzeb, zarówno na poziomie delegatów jak i na poziomie ministerialnym. 

Zebrania odbywają się w Siedzibie Głównej Agencji chyba, że Rada zdecyduje inaczej. -/- 

3. a. Rada wybiera na dwuletnią kadencję Prezesa i Wiceprezesów, którzy raz mogą być ponownie 

wybrani na kolejny rok. Prezes prowadzi posiedzenia Rady i zapewnia przygotowanie jej decyzji; 

informuje Państwa Członkowskie o propozycjach realizacji programu opcjonalnego; pomaga w 

koordynacji działań organów Agencji. Utrzymuje łączność pomiędzy Państwami Członkowskimi 

za pośrednictwem ich delegatów w Radzie na temat kwestii ogólnych dotyczących Agencji i 

dąży do harmonizacji ich poglądów na te kwestie. W przerwach między posiedzeniami doradza 

Dyrektorowi Generalnemu oraz uzyskuje od niego wszelkie niezbędne informacje. -/- 

b. Obsługę Prezesa zapewnia Biuro, o którego składzie decyduje Rada i które jest zwoływane przez 

Prezesa. Biuro pomaga Prezesowi w przygotowaniu posiedzeń Rady. -/- 
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4. Kiedy Rada zbiera się na poziomie ministerialnym, wybiera przewodniczącego posiedzenia. 

Kolejne spotkanie ministerialne zostaje zwołane przez niego. -/- 

5. Poza funkcjami ustalonymi w innych Artykułach niniejszej Konwencji oraz zgodnie z jej zapisami, 

Rada: -/- 

a. odnośnie działań i programu opisanego w Artykule V, 1 a(i) i (ii): -/- 

i. akceptuje działania i program większością głosów wszystkich Państw Członkowskich; podjęte 

decyzje mogą zostać zmienione tylko na podstawie nowych decyzji przyjętych przez dwie 

trzecie głosów wszystkich Państw Członkowskich; -/- 

ii. określa jednogłośną decyzją wszystkich Państw Członkowskich poziom zasobów, które mają 

być dostępne dla Agencji w okresie nadchodzących pięciu lat; -/- 

iii. określa jednogłośną decyzją wszystkich Państw Członkowskich, pod koniec trzeciego roku 

każdego pięcioletniego okresu oraz po dokonaniu oceny sytuacji, poziom zasobów, które mają 

być dostępne dla Agencji przez okres kolejnych pięciu lat, poczynając od końca tego trzeciego 

roku; -/- 

b. odnośnie działań opisanych w Artykule V, 1 a (iii) i (iv): -/- 

i. określa kierunek polityki Agencji prowadzący do osiągnięcia jej celów; -/- 

ii. przyjmuje większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich 

rekomendacje skierowane do Państw Członkowskich; -/- 

c. odnośnie programów opcjonalnych opisanych w Artykule V, 1 b: -/- 

i. akceptuje każdy z programów większością głosów wszystkich Państw Członkowskich; -/- 

ii. określa w trakcie realizacji programów  kolejność ich priorytetów; -/- 

d. przyjmuje roczny plan prac Agencji; -/- 

e. odnośnie budżetów zgodnie z ich określeniem w Załączniku II: -/- 

i. przyjmuje roczny budżet ogólny Agencji większością dwóch trzecich głosów wszystkich 

Państw Członkowskich; -/- 

ii. przyjmuje budżet każdego programu większością dwóch trzecich głosów Państw 

uczestniczących; -/- 

f. przyjmuje większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich Przepisy 

Finansowe oraz inne ustalenia finansowe Agencji; -/- 

g. opiniuje wydatki na działania obowiązkowe i opcjonalne opisane w Artykule V, 1; -/- 

h. zatwierdza i publikuje po ocenie roczne rozliczenia finansowe Agencji; -/- 

i. przyjmuje Regulamin Pracowniczy większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw 

Członkowskich; -/- 
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j. przyjmuje większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich przepisy, na 

podstawie których wydawana jest autoryzacja, biorąc pod uwagę pokojowe cele Agencji, na 

transfer technologii i produktów powstałych w trakcie zadań Agencji lub z jej pomocą poza 

terytoria Państw Członkowskich; -/- 

k. decyduje o przyjęciu nowych Państw Członkowskich zgodnie z Artykułem XXII; -/- 

l. decyduje o ustaleniach, które będą podjęte zgodnie z Artykułem XXIV w przypadku, gdy 

Państwo Członkowskie wypowie niniejszą Konwencję lub przestanie być członkiem na 

podstawie Artykułu XVIII; -/- 

m. podejmuje wszelkie konieczne działania na rzecz realizacji celów Agencji określonych w ramach 

niniejszej Konwencji. -/- 

6. a. Każde Państwo Członkowskie ma jeden głos w Radzie. Jednakże Państwo Członkowskie nie ma 

prawa głosu w sprawach dotyczących wyłącznie zaakceptowanego programu, w którym nie 

bierze udziału. -/- 

b. Państwo Członkowskie nie ma prawa głosu w Radzie, jeśli jego zaległości we wkładach 

finansowych na rzecz Agencji odnośnie wszystkich działań i programów opisanych w Artykule 

V, w których Państwo to uczestniczy, przekroczą szacowaną wysokość jego wkładów 

finansowych na bieżący rok finansowy. Ponadto, jeśli suma zaległości Państwa Członkowskiego 

w finansowaniu jakiegokolwiek programu opisanego w Artykule V, 1 a(ii) lub V, 1 b, w którym 

dane Państwo uczestniczy, przekroczy szacowaną sumę finansowania danego programu w 

bieżącym roku finansowym, wówczas takie Państwo nie będzie miało prawa głosu w Radzie w 

kwestiach związanych wyłącznie z danym programem. W każdym takim przypadku Państwo 

Członkowskie może jednak być upoważnione do głosowania w Radzie, jeśli większość dwóch 

trzecich wszystkich Państw Członkowskich uzna, że brak płatności jest spowodowany 

okolicznościami poza kontrolą danego Państwa. -/- 

c. Obecność delegatów większości Państw Członkowskich jest konieczna do uzyskania kworum na 

każdym posiedzeniu Rady. -/- 

d. Poza sytuacjami, w których niniejsza Konwencja stwierdza inaczej, decyzje Rady podejmowane 

są na podstawie zwykłej większości obecnych i głosujących Państw Członkowskich. -/- 

e. Przy określaniu jednogłośności lub większości wymaganej przez niniejszą Konwencję liczenie 

nie będzie obejmowało Państwa Członkowskiego, które nie ma prawa głosu. -/- 

7. Rada zatwierdza własne zasady postępowania. -/- 

8. a. Rada ustanawia Komitet do spraw  Programu Naukowego, do którego zwraca się z każdą kwestią 

odnoszącą się do obowiązkowego programu naukowego opisanego w Artykule V, 1 a (ii). Rada 

upoważnia Komitet do podejmowania decyzji dotyczących tego programu, z uwzględnieniem 

kompetencji Rady w kwestiach określania poziomu zasobów i przyjmowania rocznego budżetu. 

Zakres kompetencji Komitetu Programu Naukowego określany jest przez Radę większością 

dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich zgodnie z niniejszym artykułem. -/- 
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b. Rada może ustanowić inne podległe jej podmioty, które mogą być konieczne dla realizacji celów 

Agencji. Ustanowienie oraz zakres kompetencji takich podmiotów oraz przypadki, w których 

mają one prawo podejmowania decyzji, określane są przez Radę większością dwóch trzecich 

głosów wszystkich Państw Członkowskich. -/- 

c. Kiedy podległy podmiot bada kwestię dotyczącą wyłącznie jednego z programów opcjonalnych 

opisanych w Artykule V, 1 b, Państwa nie uczestniczące w danym projekcie nie mają prawa 

głosu chyba, że wszystkie uczestniczące Państwa zdecydują inaczej. -/- 

Artykuł XII -/- 

DYREKTOR GENERALNY I PERSONEL -/- 

1. a. Rada mianuje Dyrektora Generalnego większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw 

Członkowskich na ustalony okres i może taką samą większością głosów odwołać jego nominację. 

b. Dyrektor Generalny jest dyrektorem zarządzającym Agencji oraz jej prawnym przedstawicielem. 

Podejmuje wszelkie działania konieczne do zarządzania Agencją, realizacji jej programów, 

wdrażania jej polityki oraz wypełnianiem jej celów zgodnie z dyrektywami wydawanymi przez 

Radę. Sprawuje władzę nad ośrodkami Agencji. Odnośnie zarządzania finansowego Agencją 

działa zgodnie z przepisami zawartymi w Załączniku II. Sporządza dla Rady roczny raport, który 

jest publikowany. Może również zgłaszać propozycje dotyczące działań i programów jak również 

środków służących zapewnieniu realizacji celów Agencji. Uczestniczy w posiedzeniach Agencji 

bez prawa głosu. -/- 

c. Rada może opóźnić mianowanie Dyrektora Generalnego na okres, który uważa za konieczny dla 

uprawomocnienia się niniejszej Konwencji lub w przypadku kolejnego wakatu. W tym 

przypadku wskazuje osobę, która będzie pełnić obowiązki Dyrektora Generalnego, która będzie 

miała uprawnienia i obowiązki określone przez Radę. -/- 

2. Dyrektor Generalny będzie wspomagany przez niezbędny personel naukowy, techniczny  

administracyjny oraz urzędniczy, na warunkach określonych przez Radę. -/- 

3. a. Personel kierowniczy wyższego szczebla określony przez Radę jest wskazywany i może zostać 

odwołany przez Radę za rekomendacją Dyrektora Generalnego. Mianowania oraz odwołania 

przez Radę wymagają większości dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich. 

b. Inni członkowie personelu są mianowani i mogą być odwołani przez Dyrektora Generalnego 

działającego z upoważnienia Rady. -/- 

c. Cały personel jest zatrudniany na podstawie kwalifikacji, a pod uwagę bierze się odpowiedni 

przydział stanowisk między obywateli Państw Członkowskich. Mianowania oraz ich 

wypowiedzenia odbywają się zgodnie z Regulaminem Pracowniczym. -/- 

d. Naukowcy, którzy nie są członkami personelu i którzy wykonują badania w ośrodkach Agencji 

podlegają Dyrektorowi Generalnemu oraz wszelkim ogólnym przepisom przyjętym przez Radę. 
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4. Obowiązki Dyrektora Generalnego oraz personelu w odniesieniu do Agencji mają wyłącznie 

charakter międzynarodowy. Podczas wykonywania obowiązków nie będą oni ubiegać się o 

instrukcje od żadnego rządu ani od żadnej władzy poza Agencją, ani nie będą takich instrukcji 

otrzymywać. Każde Państwo Członkowskie będzie respektować międzynarodowy charakter 

obowiązków Dyrektora Generalnego i personelu oraz nie będzie podejmować prób wpływania na 

nich w kwestii wykonywania ich obowiązków. -/- 

Artykuł XIII -/- 

WKŁADY FINANSOWE -/- 

1. Każde Państwo Członkowskie partycypuje w kosztach działań i programów opisanych w Artykule 

V, 1 a oraz, zgodnie z Załącznikiem II, we wspólnych kosztach Agencji, w wysokości 

zatwierdzanej przez Radę większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich 

co trzy lata w czasie oceny opisanej w Artykule XI, 5 a (iii) lub za każdym razem, gdy Rada w 

jednogłośnym głosowaniu wszystkich Państw Członkowskich zadecyduje o ustaleniu nowej 

wysokości wkładów. Wysokość wkładów finansowych oparta jest na średnim dochodzie 

narodowym każdego Państwa Członkowskiego z trzech ostatnich lat, dla których dostępne są 

statystyki. Jednakże, 

a. żadne Państwo Członkowskie nie będzie musiało wnosić wkładów finansowych wyższych niż 

dwadzieścia pięć procent całkowitej wysokości wkładów finansowych szacowanych przez Radę 

dla pokrycia tych kosztów. -/- 

b. w przypadku wyjątkowych okoliczności dotyczących Państwa Członkowskiego Rada może 

większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich zdecydować o 

zmniejszeniu wkładów finansowych tego Państwa na ograniczony okres.  W szczególności, kiedy 

roczny dochód na obywatela w danym Państwa Członkowskim wynosi mniej niż kwota, o której 

zdecyduje Rada taką samą większością głosów, zostanie to uznane za wyjątkową okoliczność w 

rozumieniu niniejszego przepisu. -/- 

2. Każde Państwo Członkowskie będzie partycypować w kosztach każdego programu opcjonalnego 

opisanego w Artykule V, 1 b chyba, że formalnie zadeklaruje, że nie jest zainteresowane 

uczestnictwem w danym programie i dlatego nie jest jego uczestnikiem. Jeżeli wszystkie Państwa 

uczestniczące nie zdecydują inaczej, wysokość wkładów finansowych będzie oparta o średni 

dochód narodowy każdego z Państw uczestniczących z trzech ostatnich lat, dla których dostępne są 

statystyki. Wysokość ta będzie rewidowana co trzy lata lub za każdym razem, gdy Rada zdecyduje 

o ustaleniu nowej wysokości wkładów zgodnie z paragrafem 1. Jednakże żadne uczestniczące 

Państwo, na podstawie tak ustalonej wysokości wkładów, nie będzie musiało wnosić wkładów 

finansowych wyższych niż dwadzieścia pięć procent całkowitej sumy wkładów przeznaczonych na 

dany program. Jednak odsetek wnoszony przez każde z uczestniczących państw powinien równać 

się co najmniej dwudziestu pięciu procentom ich procentowego wkładu ustalonego na podstawie 

przepisów paragrafu 1 chyba, że wszystkie uczestniczące Państwa zdecydują inaczej podczas 

zatwierdzania programu lub w trakcie wykonywania programu. -/- 
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3. Systemy statystyczne, które będą używane w celu ustalenia wysokości wkładu opisanego w 

paragrafach 1 i 2 muszą być jednakowe oraz muszą być określone w Przepisach Finansowych. -/- 

4. a. Każde Państwo, które nie było stroną Konwencji założycielskiej Europejskiej Organizacji Badań 

Kosmosu lub Konwencji założycielskiej Europejskiej Organizacji Rozwoju oraz Budowy 

Kosmicznych Systemów Wynoszących, a które staje się stroną niniejszej Konwencji dokona, 

poza swoimi wkładami finansowymi, specjalnej płatności związanej z bieżącą wartością 

aktywów Agencji. Wysokość tej specjalnej płatności ustalana jest przez Radę większością dwóch 

trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich. -/- 

b. Płatności dokonywane zgodnie z przepisami zawartymi w podpunkcie a są wykorzystane dla 

obniżenia wkładów finansowych innych Państw Członkowskich pod warunkiem, że Rada nie 

zdecyduje inaczej na podstawie większości dwóch trzecich głosów wszystkich Państw 

Członkowskich. -/- 

5. Należne wkłady finansowe wynikające z niniejszego Artykułu są płacone zgodnie z Załącznikiem 

II. -/- 

6. Zgodnie ze wskazówkami Rady Dyrektor Generalny może przyjmować darowizny lub zapisy na 

rzecz Agencji, jeżeli nie podlegają one warunkom niezgodnym z celami Agencji. -/- 

Artykuł XIV -/- 

WSPÓŁPRACA -/- 

1. Agencja może na podstawie decyzji Rady podjętych w jednogłośnym głosowaniu wszystkich 

Państw Członkowskich współpracować z innymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi 

oraz z Rządami, organizacjami i instytucjami Państw nie będących członkami Agencji oraz 

zawierać z nimi umowy. -/- 

2. Niniejsza współpraca może przyjąć formę uczestnictwa Państw nie będących członkami Agencji 

lub organizacji międzynarodowych w jednym lub więcej programach zgodnie z Artykułem V, 1 a 

(iii) i V, 1 b. Zgodne z decyzjami, które zostaną podjęte zgodnie z paragrafem 1, szczegółowe 

ustalenia dla takiej współpracy są określane w każdym przypadku przez Radę na podstawie 

większości dwóch trzecich głosów Państw uczestniczących w danym projekcie. Te ustalenia mogą 

stanowić, że Państwo nie będące członkiem Agencji będzie mieć głos w Radzie, kiedy Rada 

zajmuje się kwestiami odnoszącymi się wyłącznie do programu, w którym takie Państwo 

uczestniczy. -/- 

3. Niniejsza współpraca może również przyjąć formę udzielenia statusu kraju współpracującego 

Państwom nie będącym członkami Agencji, które podejmą się wnieść swój wkład przynajmniej do 

badań nad nowymi projektami zgodnie z Artykułem V, 1 a (i). Szczegółowe ustalenia w przypadku 

każdego członkostwa współpracującego określane są przez Radę większością dwóch trzecich 

głosów wszystkich Państw Członkowskich. -/- 
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Artykuł XV -/- 

STATUS PRAWNY, PRZYWILEJE I IMMUNITETY  

1. Agencja jest osobą prawną. -/- 

2. Agencja, członkowie jej personelu i eksperci oraz przedstawiciele jej Państw Członkowskich objęci 

są zdolnością prawną, przywilejami i immunitetami zapisanymi w Załączniku I. -/- 

3. Umowy dotyczące Siedziby Głównej Agencji oraz ośrodków ustanowionych zgodnie z Artykułem 

VI są zawierane pomiędzy Agencją a Państwami Członkowskimi, na których terytoriach Siedziba 

Główna i takie ośrodki się znajdują. -/- 

Artykuł XVI -/- 

POPRAWKI -/- 

1. Rada może zarekomendować Państwom Członkowskim poprawki do niniejszej Konwencji oraz do 

Załącznika I. Każde Państwo Członkowskie, które zechce zgłosić poprawkę, powiadomi o tym 

fakcie Dyrektora Generalnego. Dyrektor Generalny poinformuje Państwa Członkowskie o każdej 

poprawce zgłoszonej zgodnie z niniejszą procedurą przynajmniej trzy miesiące przed omówieniem 

jej przez Radę. -/- 

2. Każda poprawka rekomendowana przez Radę wchodzi w życie po trzydziestu dniach od 

powiadomienia Rządu Francji o zaakceptowaniu poprawki przez wszystkie Państwa Członkowskie. 

Rząd Francji powiadamia wszystkie Państwa Członkowskie o dacie wejścia w życie każdej takiej 

poprawki. -/- 

3. Rada może w jednogłośnym głosowaniu wszystkich Państw Członkowskich wnieść poprawki do 

każdego z pozostałych Załączników niniejszej Konwencji pod warunkiem, że poprawki takie nie 

stoją w sprzeczności z niniejszą Konwencją. Każda taka poprawka wchodzi w życie w dniu 

wyznaczonym przez Radę w jednogłośnym głosowaniu wszystkich Państw Członkowskich. 

Dyrektor Generalny powiadamia wszystkie Państwa Członkowskie o każdej takiej poprawce oraz o 

dacie, z którą dana poprawka wchodzi w życie. -/- 

Artykuł XVII -/- 

SPORY -/- 

1. Każdy spór pomiędzy dwoma lub więcej Państwami Członkowskimi lub pomiędzy Państwem 

Członkowskim a Agencją dotyczący interpretacji lub zastosowania niniejszej Konwencji lub jej 

Załączników oraz jednocześnie każdy spór opisany w Artykule XXVI Załącznika I, który nie jest 

rozstrzygany w ramach Rady, jest na wniosek którejkolwiek ze stron sporu przekazywany do 

arbitrażu. 

2. Jeżeli strony sporu nie zdecydują inaczej, procedura arbitrażu będzie zgodna z niniejszym 

Artykułem oraz z dodatkowymi przepisami przyjętymi przez Radę większością dwóch trzecich 

głosów wszystkich Państw Członkowskich. -/- 
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3. Trybunał Arbitrażowy składa się z trzech członków. Każda ze stron sporu mianuje jednego arbitra; 

dwaj pierwsi arbitrzy wybierają trzeciego arbitra, który będzie przewodniczącym Trybunału 

Arbitrażowego. Dodatkowe przepisy opisane w paragrafie 2 określają procedurę postępowania, jeśli 

nominacje nie zostały zgłoszone w określonym czasie. -/- 

4. Państwa Członkowskie albo Agencja, nie będące stronami sporu, mogą uczestniczyć w pracach za 

zgodą Trybunału Arbitrażowego, jeśli ten uzna, że są one istotnie zainteresowane decyzją podjętą w 

danej sprawie. -/- 

5.Trybunał Arbitrażowy ustala swoją siedzibę oraz własne przepisy proceduralne. -/- 

6. Decyzja Trybunału Arbitrażowego jest podejmowana większością głosów jego członków, którym 

nie wolno uchylać się od głosowania. Decyzja ta jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron 

sporu i nie można się od niej odwoływać. Strony zastosują się do decyzji niezwłocznie. W 

przypadku sporu co do znaczenia lub zakresu decyzji, Trybunał Arbitrażowy zinterpretuje ją na 

prośbę którejkolwiek ze stron sporu. -/- 

Artykuł XVIII -/- 

NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ -/- 

Każde Państwo Członkowskie, które nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z niniejszej 

Konwencji utraci członkowstwo w Agencji na podstawie decyzji Rady podjętej większością dwóch 

trzecich głosów wszystkich Państw Członkowskich. W takim przypadku stosuje się przepisy Artykułu 

XXIV. -/- 

Artykuł XIX -/- 

CIĄGŁOŚĆ PRAW I ZOBOWIĄZAŃ -/- 

Z dniem, w którym niniejsza Konwencja nabiera mocy, Agencja przejmuje wszelkie prawa i 

zobowiązania Europejskiej Organizacji Badań Kosmosu oraz Europejskiej Organizacji Rozwoju i 

Budowy Kosmicznych Systemów Wynoszących. -/- 

Artykuł XX -/- 

PODPISANIE I RATYFIKACJA -/- 

1. Niniejsza Konwencja pozostaje otwarta do 31 grudnia 1975 do podpisu dla Państw, które są 

członkami Europejskiej Konferencji Kosmicznej. Załączniki do niniejszej Konwencji stanowią 

integralną część Konwencji. -/- 

2. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji lub przyjęciu Dokumenty ratyfikacyjne lub  przyjęcia są 

składane Rządowi Francji. -/- 

3. Po wejściu Konwencji w życie i w trakcie swojej procedury ratyfikacyjnej lub przyjęcia  Państwo-

Sygnatariusz może uczestniczyć w spotkaniach Agencji bez prawa głosu. -/- 
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Artykuł XXI -/- 

WEJŚCIE W ŻYCIE -/- 

1. Niniejsza konwencja wchodzi w życie, gdy poniższe Państwa będące członkami Europejskiej 

Organizacji Badań Kosmosu lub Europejskiej Organizacji Rozwoju i Budowy Kosmicznych 

Systemów Wynoszących podpiszą ją oraz złożą dokumenty ratyfikacyjne lub przyjęcia Rządowi 

Francji: Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Francuska, Republika Federalna Niemiec, 

Republika Włoska, Królestwo Niderlandów, Hiszpania, Królestwo Szwecji, Konfederacja 

Szwajcarska oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dla każdego 

Państwa ratyfikującego, przyjmującego lub przystępującego do niniejszej Konwencji po wejściu jej 

w życie staje się ona obowiązująca w dniu złożenia przez takie Państwo dokumentów 

ratyfikacyjnych, przyjęcia  lub akcesyjnych. -/- 

2. Europejska Konwencja na rzecz utworzenia Europejskiej Organizacji Kosmicznej oraz Konwencja 

na rzecz utworzenia Europejskiej Organizacji Rozwoju i Budowy Kosmicznych Systemów 

Wynoszących przestaje obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji. -/- 

Artykuł XXII -/- 

PRZYSTĄPIENIE -/- 

1. Po wejściu w życie niniejszej Konwencji każde Państwo może do niej przystąpić po uprzednim 

podjęciu decyzji przez Radę w jednomyślnym głosowaniu wszystkich Państw Członkowskich. -/-  

2. Państwo pragnące przystąpić do niniejszej Konwencji powiadamia Dyrektora Generalnego, który 

powiadamia Państwa Członkowskie o takim wniosku przynajmniej trzy miesiące przed 

przedstawieniem go Radzie do decyzji. -/- 

3. Dokumenty akcesyjne przedkładane są Rządowi Francji. -/- 

Artykuł XXIII -/- 

ZAWIADOMIENIA -/- 

Rząd Francji zawiadamia wszystkie Państwa-Sygnatariuszy oraz Państwa przystępujące o: -/- 

 a. dacie złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia  lub akcesyjnego; -/- 

 b. dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji oraz poprawek określonych w Artykule XVI, 2; -/- 

 c. wypowiedzeniu niniejszej Konwencji przez Państwo Członkowskie. -/- 
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Artykuł XXIV -/- 

WYPOWIEDZENIE -/- 

1. Po upływie sześciu lat od wejścia w życie niniejszej Konwencji każde Państwo Członkowskie może 

ją wypowiedzieć poprzez powiadomienie Rządu Francji, który powiadamia pozostałe Państwa 

Członkowskie oraz Dyrektora Generalnego. Wypowiedzenie staje się skuteczne z końcem roku 

finansowego następującego po roku finansowym, w którym o wypowiedzeniu powiadomiono Rząd 

Francji. Po tym jak wypowiedzenie stało się skuteczne dane Państwo pozostaje zobowiązane 

honorować należną część swojego wkładu finansowego, która odpowiada wykorzystanej części 

środków zaaprobowanych do wydatkowania w ramach budżetu w którym dane Państwo 

partycypowało w roku w którym notyfikowano wypowiedzenie Rządowi Francji, jak i w ramach 

wcześniejszych budżetów. -/- 

2. Państwo Członkowskie wypowiadające Konwencję zrekompensuje Agencji utratę jej własności na 

swoim terytorium, jeśli nie będzie możliwe zawarcie z Agencją specjalnej umowy umożliwiającej 

użytkowanie tej własności przez Agencję lub zapewnienie ciągłości określonych działań Agencji na 

terytorium danego Państwa. Każda taka specjalna umowa szczegółowo określa, w jakim zakresie 

oraz na jakich warunkach przepisy niniejszej Konwencji będą nadal obowiązywać po tym jak 

wypowiedzenie stało się skuteczne w związku z dalszym użytkowaniem tej własności oraz 

ciągłością trwania takich działań. -/- 

3. Państwo Członkowskie wypowiadające Konwencję oraz Agencja wspólnie ustalają wszelkie 

dodatkowe zobowiązania, które dane Państwo musi wypełnić. -/- 

4. Dane Państwo zachowa prawa nabyte do chwili jak wypowiedzenie stanie się skuteczne.-/- 

Artykuł XXV -/- 

ROZWIĄZANIE -/- 

1. Agencja zostaje rozwiązana w przypadku, gdy liczba Państw Członkowskich wyniesie mniej niż 

pięć. Może również zostać rozwiązana w każdym momencie na podstawie umowy pomiędzy 

Państwami Członkowskimi. -/- 

2. W przypadku jej rozwiązania Rada mianuje organ likwidacyjny, który będzie negocjować z 

Państwami, na których terytoriach w danym momencie znajdują się Siedziba Główna Agencji oraz 

jej ośrodki. Osobowość prawna Agencji zostanie zachowana dla celów likwidacji. -/- 

3. Wszelkie nadwyżki zostaną rozdzielone pomiędzy te Państwa, które będą członkami Agencji w 

trakcie jej likwidacji proporcjonalnie do faktycznych wkładów dokonanych przez nie od dat, w 

których stały się one stronami niniejszej Konwencji. W przypadku deficytu zostanie on uzupełniony 

przez te same Państwa proporcjonalnie do ich wkładów wedle szacunków w roku finansowym 

wówczas bieżącym. -/- 
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Artykuł XXVI -/- 

REJESTRACJA -/- 

Z wejściem w życie niniejszej Konwencji Rząd Francji zarejestruje ją w Sekretariacie Organizacji 

Narodów Zjednoczonych zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych. -/- 
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ZAŁĄCZNIK I -/- 

 

PRZYWILEJE I IMMUNITETY -/- 

Artykuł I -/- 

Agencja posiada osobowość prawną. W szczególności ma zdolność do zawierania umów, 

pozyskiwania i zbywania ruchomości i nieruchomości oraz bycia stroną w postępowaniu prawnym.-/- 

Artykuł II -/- 

Bez szkody dla Artykułów XXII i XXIII budynki i terytoria Agencji są nietykalne. -/- 

Artykuł III -/- 

Archiwa Agencji są nietykalne. -/- 

Artykuł IV -/- 

1. Agencja posiada immunitet od jurysdykcji i egzekucji z wyjątkiem: -/- 

a. sytuacji, w której decyzją Rady wyraźnie zrzeknie się ona immunitetu w określonym stopniu w 

danej sprawie; Rada ma obowiązek zrzeczenia się takiego immunitetu we wszelkich 

przypadkach, gdy powoływanie się na niego utrudniałoby wymierzanie sprawiedliwości i 

zniesienie go nie spowoduje szkody dla interesów Agencji; -/- 

b. powództwa cywilnego stron trzecich w kwestii szkód wynikających z wypadku spowodowanego 

przez pojazd mechaniczny należący do lub prowadzony w imieniu Agencji, lub w przypadku 

przestępstwa drogowego z udziałem takiego pojazdu; -/- 

c.  uprawomocnienia się wyroku arbitrażowego podjętego zgodnie z Artykułem XXV lub 

Artykułem XXVI; -/- 

d. zajęcia na podstawie prawomocnego wyroku sądowego pensji lub wynagrodzenia, które Agencja 

winna jest pracownikowi. -/- 

2. Własność i majątek Agencji, bez względu na ich lokalizację, nie podlegają roszczeniom 

rekwizycyjnym, konfiskatom, wywłaszczeniom i sekwestrowi. Nie dotyczy ich również żadna 

forma administracyjnego lub warunkowego sądowego zajęcia z wyłączeniem sytuacji, gdy 

konieczne jest czasowe zajęcie w związku z zapobieganiem i śledztwami w sprawach wypadków z 

udziałem pojazdów mechanicznych należących do Agencji lub prowadzonych w jej imieniu. -/- 

Artykuł V -/- 

1. W zakresie oficjalnych działań Agencja, jej własność i dochód są zwolnione z podatków 

bezpośrednich. -/- 
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2. Gdy zakupy lub usługi o istotnej wartości  niezbędne do wykonywania oficjalnych działań Agencji 

są dokonywane lub zlecane przez Agencję lub w jej imieniu oraz gdy cena takich zakupów lub 

usług zawiera podatki lub cła, odpowiednie środki, jeśli to możliwe, są podejmowane przez 

Państwa Członkowskie w celu przyznania zwolnienia z niniejszych podatków lub ceł  lub w celu 

ich zwrotu. -/- 

Artykuł VI -/- 

Towary importowane lub eksportowane przez Agencję lub w jej imieniu, które są niezbędne dla 

wykonywania jej działań, są zwolnione z wszelkich należności oraz podatków importowych i 

eksportowych oraz z wszelkich ograniczeń i zakazów importowych i eksportowych. -/- 

Artykuł VII -/- 

1. Dla celów Artykułów V i VI oficjalne działania Agencji obejmują jej działania administracyjne, 

włącznie z operacjami związanymi z systemem zabezpieczenia społecznego, oraz działania 

podejmowane w dziedzinie badań i technologii kosmicznych oraz ich zastosowań w kosmosie dla 

realizacji celów Agencji określonych w Konwencji. -/- 

2. O zakresie, w którym inne zastosowania takich badań i technologii oraz inne działania wykonywane 

zgodnie z Artykułami V, 2 oraz IX Konwencji, mogą zostać uznane za część oficjalnych działań 

Agencji decyduje w każdym przypadku Rada po konsultacjach z właściwymi władzami 

zainteresowanego Państwa Członkowskiego. -/- 

3. Przepisy Artykułów V i VI nie odnoszą się do podatków i ceł, które jedynie są opłatami za usługi 

użyteczności publicznej. -/- 

Artykuł VIII -/- 

Nie przyznaje się zwolnienia wynikającego z przepisów Artykułów V lub VI w przypadku towarów 

zakupionych lub importowanych, lub usług świadczonych dla osobistych korzyści personelu Agencji. 

Artykuł IX -/- 

1. Towary nabyte zgodnie z Artykułem V lub importowane zgodnie z Artykułem VI nie będą 

sprzedawane lub oddawane, jeśli nie pozostaje to w zgodności z warunkami ustalonymi przez 

Państwa Członkowskie, które przyznały zwolnienia. -/- 

2. Przekazywanie towarów i usług pomiędzy Siedzibą Główną i ośrodkami Agencji oraz pomiędzy jej 

różnymi ośrodkami lub, na użytek wdrażania programu Agencji, pomiędzy nimi a instytucją 

państwową Państwa Członkowskiego jest zwolnione z opłat lub ograniczeń wszelkiego rodzaju; 

jeśli to konieczne, Państwo Członkowskie podejmie wszelkie odpowiednie środki w celu 

przyznania zwolnienia z takich opłat lub ich zwrotu lub usunięcia takich ograniczeń. -/- 

Artykuł X -/- 

Obrót publikacjami oraz innymi materiałami wysyłanymi przez lub do Agencji nie będzie w żaden 

sposób ograniczany. -/- 
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Artykuł XI -/- 

Agencja może otrzymywać i posiadać wszelkiego rodzaju fundusze, waluty, gotówkę lub papiery 

wartościowe; może przeznaczać je bez ograniczeń na wszelkie cele opisane w niniejszej Konwencji 

oraz posiadać konta w każdej walucie w zakresie wymaganym do spełnienia jej zobowiązań. -/- 

Artykuł XII -/- 

1. Dla oficjalnej komunikacji oraz przekazywania wszystkich dokumentów każde Państwo 

Członkowskie traktuje Agencję nie mniej korzystnie niż inne organizacje międzynarodowe.-/- 

2. Oficjalna komunikacja Agencji nie podlega żadnej cenzurze bez względu na rodzaj środków 

komunikacji. -/- 

Artykuł XIII -/- 

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie stosowne kroki w celu umożliwienia wjazdu na ich 

terytoria, pobytu tam lub opuszczenia ich przez pracowników Agencji. -/- 

Artykuł XIV -/- 

1. Przedstawiciele Państw Członkowskich podczas pełnienia swoich funkcji oraz w trakcie podróży 

służbowych do i z miejsca spotkań posiadają następujące przywileje i immunitety: -/- 

a. immunitet od aresztowania i zatrzymania oraz konfiskaty bagażu osobistego; -/- 

b. immunitet od jurysdykcji, również po zakończeniu misji, w kwestiach działań, włącznie ze 

słowem mówionym lub pisanym, dokonanych przez nich podczas wykonywania swoich funkcji; 

immunitet ten nie obowiązuje jednakże w przypadku przestępstwa drogowego popełnionego 

przez przedstawiciela Państwa Członkowskiego ani w przypadku szkody spowodowanej przez 

pojazd mechaniczny należący do niego lub przez niego kierowany; -/- 

c. nietykalność wszelkich oficjalnych pism i dokumentów; -/- 

d. prawo do używania kodów oraz do otrzymywania dokumentów lub korespondencji za 

pośrednictwem specjalnego kuriera lub w zapieczętowanym opakowaniu; -/- 

e. zwolnienia ich oraz współmałżonków z wszelkich przepisów ograniczających wjazd oraz z 

dotyczących obcokrajowców formalności rejestracyjnych; -/- 

f. tych samych ułatwień w kwestiach walutowych oraz kontroli wymiany, jakie przyznawane są 

przedstawicielom zagranicznych rządów przebywających na tymczasowych misjach oficjalnych; 

g. takich samych ułatwień celnych dotyczących ich bagażu osobistego, jakie przyznawane są 

przedstawicielom dyplomatycznym; -/- 

2. Przywileje i immunitety przyznawane są przedstawicielom Państw Członkowskich nie dla ich 

osobistych korzyści, ale w celu zapewnienia pełnej niezależności podczas wykonywania ich funkcji 

związanych z Agencją. Zatem Państwo Członkowskie ma obowiązek uchylić immunitet 

przedstawiciela w każdym przypadku, gdy jego utrzymanie  utrudnia wymierzanie sprawiedliwości, 

a immunitet może być zniesiony bez naruszenia celów, dla jakich został przyznany. -/- 
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Artykuł XV -/- 

Poza przywilejami i immunitetami zapisanymi w Artykule XVI Dyrektor Generalny Agencji oraz, gdy 

na tym stanowisku jest wakat, osoba wskazana do wykonywania jego obowiązków nabywa przywileje 

i immunitety, do których uprawnieni są przedstawiciele dyplomatyczni porównywalnego szczebla. -/- 

Artykuł XVI -/- 

Pracownicy Agencji: -/- 

a. posiadają, nawet po odejściu ze służby w Agencji, immunitet od jurysdykcji w odniesieniu do 

działań, obejmujących słowo mówione i pisane, dokonanych przez nich podczas wykonywania 

swoich funkcji; immunitet ten nie obowiązuje jednakże w przypadkach popełnienia przez 

pracownika Agencji przestępstwa drogowego ani w przypadku szkód wyrządzonych przez pojazd 

mechaniczny należący do niego lub przez niego kierowany; -/- 

b. są wyłączeni z wszelkich zobowiązań dotyczących służby wojskowej; -/- 

c. mają zapewnioną  nietykalność wszelkich oficjalnych pism i dokumentów; -/- 

d. mają dostęp do tych samych ułatwień w kwestiach zwolnienia z wszelkich przepisów 

ograniczających imigrację oraz określających rejestrację obcokrajowców, jakie zwyczajowo 

przyznawane są pracownikom organizacji międzynarodowych, a członkowie ich rodzin  

pozostający z nimi we wspólnocie domowej mają zapewnione te same ułatwienia; -/- 

e. mają zapewnione takie same przywileje dotyczące przepisów wymiany, jakie są zwyczajowo 

przyznawane pracownikom organizacji międzynarodowych; -/- 

f. w czasie kryzysu międzynarodowego mają zapewnione takie same ułatwienia dotyczące powrotu do 

kraju jak przedstawiciele dyplomatyczni, a członkowie ich rodzin pozostający z nimi we 

wspólnocie domowej mają zapewnione takie same ułatwienia; -/- 

g. mają prawo do zwolnionego z opłat celnych wwozu swoich ruchomości oraz rzeczy osobistych 

podczas objęcia stanowiska w danym Państwie Członkowskim oraz w momencie zakończenia 

sprawowania funkcji w rzeczonym Państwie Członkowskim do zwolnionego z opłat celnych 

wywozu ich ruchomości oraz rzeczy osobistych, w obu przypadkach ograniczone warunkami 

uznanymi za konieczne przez Państwo Członkowskie, na którego terytorium prawo jest 

wykonywane. -/- 

Artykuł XVII -/- 

Ekspertom innym niż pracownicy określeni w Artykule XVI podczas wykonywania swoich funkcji 

związanych z Agencją lub podczas wykonywania misji na rzecz Agencji  przyznaje się następujące 

przywileje i immunitety, w zakresie koniecznym dla wykonywania ich funkcji włącznie z czasem 

podróżowania w trakcie wykonywania ich funkcji oraz w czasie trwania misji: -/- 
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a. immunitet od jurysdykcji w odniesieniu do działań obejmujących słowo mówione i pisane, 

dokonanych przez nich podczas wykonywania swoich funkcji; immunitet ten nie obowiązuje 

jednakże w przypadkach popełnienia przez eksperta przestępstwa drogowego ani w przypadku 

szkód wyrządzonych przez pojazd mechaniczny należący do lub kierowany przez takiego eksperta; 

eksperci zachowują niniejszy immunitet również po zakończeniu pracy dla Agencji; -/- 

b. nietykalność wszelkich oficjalnych pism i dokumentów; -/- 

c. takie same ułatwienia dotyczące wymiany walutowej oraz przepisów dotyczących wymiany oraz 

odnoszące się do ich prywatnego bagażu, jakie przyznawane są urzędnikom obcych rządów 

przebywających na tymczasowych misjach oficjalnych. -/- 

Artykuł XVIII -/- 

1. Zgodnie z warunkami oraz procedurą ustaloną przez Radę, Dyrektor Generalny oraz pracownicy 

Agencji podlegają opodatkowaniu na korzyść Agencji z tytułu swoich pensji i wynagrodzeń 

wypłacanych przez Agencję. Takie pensje i wynagrodzenia są wyłączone z powszechnego 

opodatkowania państwowego; jednakże Państwa Członkowskie zachowują prawo do brania pod 

uwagę tych pensji i wynagrodzeń dla celów szacowania kwoty opodatkowania, która będzie 

odnosić się do dochodu z innych źródeł. -/- 

2. Przepisy paragrafu 1 nie dotyczą rent i emerytur wypłacanych przez Agencję jej wcześniejszym 

Dyrektorom Generalnym oraz pracownikom. -/- 

Artykuł XIX -/- 

Artykuły XVI i XVII odnoszą się do wszelkich kategorii pracowników, których obowiązuje 

Regulamin Pracowniczy Agencji. Rada decyduje o kategoriach ekspertów, których obowiązuje 

Artykuł XVII. Nazwiska, tytuły oraz adresy pracowników i ekspertów, do których odnosi się niniejszy 

Artykuł, będą okresowo przekazywane Państwom Członkowskim. -/- 

Artykuł XX -/- 

W przypadku ustanowienia własnego programu systemu zabezpieczenia społecznego Agencja, 

Dyrektor Generalny oraz pracownicy będą wyłączeni z wszelkich obowiązkowych opłat na rzecz 

narodowych instytucji zabezpieczenia społecznego zgodnie z umowami zawartymi z Państwami 

Członkowskimi zgodnie z Artykułem XXVIII. -/- 

Artykuł XXI -/- 

1. Przywileje i immunitety opisane w niniejszym Załączniku nie są przyznawane Dyrektorowi 

Generalnemu, pracownikom i ekspertom w celu ich osobistych korzyści. Przyznawane są one 

wyłącznie w celu zapewnienia we wszelkich okolicznościach niezakłóconego funkcjonowania 

Agencji oraz całkowitej niezależności osób, którym zostały przyznane. -/- 
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2. Dyrektor Generalny ma obowiązek uchylić wszelkie właściwe immunitety we wszelkich sprawach, 

w których utrzymywanie ich utrudnia wymierzanie sprawiedliwości i mogą one zostać uchylone 

bez  szkody dla interesów Agencji. W przypadku Dyrektora Generalnego Rada jest władna uchylić 

taki immunitet. 

Artykuł XXII -/- 

1. Agencja stale współpracuje z odpowiednimi władzami Państw Członkowskich w celu umożliwienia 

odpowiedniego stosowania prawa, zapewnienia przestrzegania przepisów policyjnych oraz 

przepisów regulujących używanie materiałów wybuchowych i łatwopalnych, zdrowia publicznego, 

inspekcji pracy oraz innych podobnych narodowych przepisów prawnych i w celu zapobiegania 

wszelkim przypadkom nadużywania przywilejów, immunitetów oraz ułatwień opisanych w 

niniejszym Załączniku. -/- 

2. Procedura współpracy opisana w paragrafie 1 może zostać ustanowiona w umowach dodatkowych 

opisanych w Artykule XXVIII. -/- 

Artykuł XXIII -/- 

Każde Państwo Członkowskie zachowuje prawo stosowania wszelkich środków ostrożności w 

interesie własnego bezpieczeństwa. -/- 

Artykuł XXIV -/- 

Żadne Państwo Członkowskie nie będzie zobowiązane do przyznawania przywilejów i immunitetów 

opisanych w Artykułach XIV, XV, XVI b, e i g oraz XVII c, swoim własnym obywatelom lub 

osobom, które w momencie podejmowania obowiązków w danym Państwie Członkowskim są stałymi 

rezydentami danego Państwa. -/- 

Artykuł XXV -/- 

1. Podczas zawierania pisemnych kontraktów innych niż te zawierane zgodnie z Regulaminem 

Pracowniczym Agencja zapewnia arbitraż. Zapis arbitrażowy lub specjalna umowa arbitrażowa 

zawarta w tym zakresie określa stosowane prawo oraz Państwo, w którym arbitrzy urzędują. 

Stosowana będzie procedura arbitrażowa tego Państwa.  -/- 

2. Egzekucja wyroku arbitrażowego regulowana jest obowiązującymi przepisami Państwa, na 

terytorium którego wyrok będzie wykonany.  

Artykuł XXVI -/- 

Każde Państwo Członkowskie może wnieść do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego 

opisanego w Artykule XVII niniejszej Konwencji każdy spór: -/- 

a. wynikający ze szkody spowodowanej za sprawą Agencji; -/- 

b. dotyczący wszelkich pozaumownych zobowiązań Agencji; -/- 
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c. dotyczący Dyrektora Generalnego, pracownika lub eksperta Agencji i w którym osoba 

zainteresowana może powoływać się na immunitet od jurysdykcji opisany w Artykułach XV, XVI a 

lub XVII a, jeśli immunitet ten nie jest uchylony zgodnie z Artykułem XXI. W sporach, w których 

powołanie się na immunitet od jurysdykcji wynika z Artykułu XVI a lub XVII a, odpowiedzialność 

Agencji podczas arbitrażu zastępuje odpowiedzialność osób opisanych w niniejszych Artykułach. 

Artykuł XXVII -/- 

Agencja tworzy odpowiednie przepisy dla satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sporów zaistniałych 

pomiędzy Agencją a Dyrektorem Generalnym, pracownikami lub ekspertami odnośnie ich warunków 

zatrudnienia. -/- 

Artykuł XXVIII -/- 

Agencja może decyzją Rady zawrzeć z jednym lub wieloma Państwami Członkowskimi uzupełniające 

umowy w celu efektywnego wdrażania przepisów niniejszego Załącznika w odniesieniu do tego 

Państwa lub Państw, lub inne umowy w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Agencji oraz 

zabezpieczenia jej interesów. -/- 
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ZAŁĄCZNIK II -/- 

 

ZASADY FINANSOWE -/- 

 

Artykuł I - Zasady ogólne -/- 

Finansowe zarządzanie Agencją służy celom wytyczonym w Artykule II niniejszej Konwencji i 

wspomaga wdrażanie długoterminowej europejskiej polityki kosmicznej zaakceptowanej przez Radę. 

Agencja stosuje międzynarodowe standardy księgowe oraz działa zgodnie z zasadami solidnego 

zarządzania finansowego, oszczędności i wydajności w planowaniu oraz zarządzaniu zasobami, 

przejrzystości, odpowiedzialności oraz kontroli użycia funduszy publicznych, wypłacalności i 

sprawiedliwości w mobilizowaniu zasobów Państw Członkowskich. System finansowy odzwierciedla 

wieloletni charakter działań i programów Agencji. Jest podległy efektywnej kontroli wewnętrznej oraz 

niezależnym audytom. -/- 

Planowanie finansowe, ustalanie budżetu i księgowości włączając w to wkłady finansowe Państw 

Członkowskich wyrażane jest w euro, walucie raportów i transakcji. -/- 

Rok finansowy Agencji trwa od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia danego 

roku. -/- 

 

Artykuł II - Planowanie -/- 

1. Dyrektor Generalny ustala takie narzędzia planowania, jakie są uważane za przydatne dla 

optymalizacji użycia zasobów Agencji w celu zapewnienia ciągłej konsolidacji realizacji programu 

oraz przygotowania właściwego finansowania przez Państwa Członkowskie. Plany takie zawierają 

między innymi: -/- 

 -  dziesięcioletni plan zawierający wszystkie zaakceptowane oraz przewidywane programy i 

działania, wraz z szacowanymi wkładami finansowymi oraz wydatkami; -/- 

 -  roczne i wieloletnie plany finansowe, ustalone na podstawie zobowiązań Państw 

Członkowskich, przyjętych działań i programów oraz przystąpienia do umów z innymi 

jednostkami finansującymi; plany takie będą obejmować wspólne koszty przewidywane w 

Artykułach I. 3 i XIII. 1 niniejszej Konwencji. -/- 

2.  Powyższe plany będą sprawdzane oraz przedstawiane Radzie lub podległym jej instytucjom 

wyznaczonym przez nią przynajmniej raz na rok z zachowaniem odpowiedniego okresu 

potrzebnego do przyjęcia budżetów lub w każdym koniecznym terminie, zgodnie z Przepisami 

Finansowymi. -/- 
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Artykuł III - Finansowanie -/- 

1.  Roczne budżety Agencji zapewniają Państwom Członkowskim oraz innym jednostkom 

finansującym coroczne instrumenty, za pomocą których spełniane są ich wieloletnie zobowiązania, 

jednocześnie zapewniając ciągłość wykonywania zaakceptowanych programów i działań Agencji. 

Są one wiążącą podstawą mobilizacji Państw Członkowskich do wnoszenia wkładów finansowych.   

2. Wszelkie koszty (w tym koszty inwestycyjne związane z użytkowaniem wspólnej infrastruktury) 

związane z działaniami i programami poza zakresem Artykułu V. 1 niniejszej Konwencji, takie jak 

te przewidziane w Artykule V. 2 i IX niniejszej Konwencji, są ponoszone przez stronę wnioskującą, 

jeżeli Rada nie zadecyduje inaczej. -/- 

3. Dyrektor Generalny ustala odpowiednie księgowanie i sprawozdawczość dla Państw 

Członkowskich oraz innych jednostek finansujących w celu zapewnienia przejrzystości oraz 

możliwości śledzenia ich osobnych statusów finansowania właściwych działań i programów. -/- 

 

Artykuł IV - Budżety -/- 

1. Dyrektor Generalny na podstawie planów opisanych w Artykule II. 2 przygotowuje i przedstawia 

Radzie następujące projekty budżetów zawierające zapotrzebowania na fundusze na kolejny rok: 

a. projekt budżetu generalnego działań obowiązkowych opisanych w Artykule V, 1 a niniejszej 

Konwencji; -/- 

b. projekty budżetów powiązanych z budżetem generalnym, jeśli są one stworzone zgodnie z 

Przepisami Finansowymi; -/- 

c. projekty budżetów na programy opcjonalne opisane w Artykule V, 1 b niniejszej Konwencji. -/- 

 

2. Projekty budżetów na dany rok są przedstawiane Radzie do akceptacji przed końcem poprzedniego 

roku finansowego. Procedury poprawek budżetu oraz wszelkie tymczasowe środki wymagane w 

przypadku braku akceptacji budżetów przed rozpoczęciem roku finansowego są zawarte w 

Przepisach Finansowych. -/- 

 

3. Inne budżety przedstawiane są Radzie dla programów i działań finansowanych przez inne jednostki.  
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Artykuł V - Zasób pieniężny -/- 

Zasoby gotówkowe Agencji pochodzące od Państw Członkowskich są zarządzane przez Dyrektora 

Generalnego jako ogólny zasób pieniężny. Uzyskane odsetki są przyznawane każdemu Państwu 

Członkowskiemu zgodnie z przepisami ustanowionymi w Przepisach Finansowych. -/- 

 

Artykuł VI - Księgowość -/- 

1. Systemy finansowe oraz księgowe Agencji tworzą główny rejestr finansowy działań i operacji 

Agencji. Wspomaga on efektywne zarządzanie oraz kontrolę zasobów Agencji poprzez 

odpowiednie i systematyczne rejestrowanie transakcji finansowych oraz identyfikację i pomiar 

kosztów. -/- 

2. System księgowy Agencji działa zgodnie z ogólnymi zasadami księgowości oraz stosuje 

międzynarodowe standardy księgowości sektora publicznego dotyczące publikacji jej rocznych 

sprawozdań finansowych. -/- 

3. Do obowiązków Dyrektora Generalnego należy zapewnienie, iż rozliczenia zapewniają rzetelny i 

pełny rejestr osiągnięć finansowych Agencji oraz wierne odzwierciedlenie jej pozycji finansowej na 

koniec każdego roku finansowego. -/- 

4. Do 31 października każdego roku Dyrektor Generalny przedstawia Radzie do akceptacji oraz w 

celu wywiązania się ze swoich obowiązków poddane audytowi roczne sprawozdania finansowe za 

poprzedni rok. -/- 

 

Artykuł VII – Wkłady finansowe -/- 

1.  Finansowanie działań i programów przewidzianych w Artykule V niniejszej Konwencji jest 

realizowane za pomocą wkładów finansowych Państw Członkowskich szacowanych zgodnie z 

Artykułem XIII niniejszej Konwencji. -/- 

2.  Kiedy Państwo przystępuje do Konwencji zgodnie z Artykułem XXII niniejszej Konwencji, wkłady 

finansowe pozostałych Państw Członkowskich zostają ponownie zweryfikowane. Nowy podział, 

który uprawomocni się w dniu, o którym zdecyduje Rada, zostanie ustalony na podstawie statystyk 

dochodu narodowego za lata, które były podstawą obliczania obowiązującego podziału. 

3.  Ustalenia, na podstawie których wnoszone są wkłady finansowe zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie Agencji, zostaną zawarte w Przepisach Finansowych. -/- 

4. Dyrektor Generalny powiadamia Państwa Członkowskie o kwocie ich wkładów finansowych oraz o 

datach dokonywania tych płatności. -/- 
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Artykuł VIII – Kontrola wewnętrzna -/- 

Dyrektor Generalny wdraża całościowy system kontroli wewnętrznej w celu nadzorowania działań 

oraz osiągania celów, oceniania oszczędności, wydajności i efektywności operacji oraz weryfikacji ich 

regularności i zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami. -/- 

 

Artykuł IX – Kontrola zewnętrzna -/- 

1.  Księgi rachunkowe Agencji, jej sprawozdania finansowe oraz zarządzanie finansowe ocenianie są 

przez niezależną Komisję Audytową. Rada mianuje większością dwóch trzecich głosów wszystkich 

Państw Członkowskich Państwa Członkowskie, które zmieniając się na sprawiedliwych zasadach są 

uprawnione do nominowania audytorów, najlepiej spośród własnych doświadczonych audytorów, 

do pełnienia funkcji w niniejszej komisji. Jeden z członków Komisji Audytowej jest 

Przewodniczącym w trakcie przedostatniego roku jego mandatu. -/- 

2.  Celem audytu jest weryfikacja i potwierdzenie, iż roczne sprawozdania finansowe są zgodne z 

księgami i rejestrami Agencji oraz że są zgodne z prawem i bezbłędne.  Po zakończeniu każdego 

roku finansowego Komisja sporządza raport, który jest przyjmowany większością głosów jej 

członków a następnie przekazywany Radzie. Komisja sporządza również raport dotyczący 

zarządzania finansowego zasobami Agencji. -/- 

3. Komisja Audytowa wykonuje takie inne funkcje, jakie ustalono w Przepisach Finansowych oraz ma 

nieograniczony dostęp w dowolnym czasie do wszelkich dokumentów księgowych oraz rejestrów 

uznanych za konieczne do przeprowadzenia audytu. Dostęp do informacji tajnych podlega 

odpowiednim przepisom i regulacjom. -/- 

 

Artykuł X – Przepisy Finansowe -/- 

Szczegółowe zasady wdrażania niniejszego Załącznika II oraz pozostałych odpowiednich przepisów 

Konwencji są określone w Przepisach Finansowych zatwierdzonych przez Radę. -/- 
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ZAŁĄCZNIK III -/- 

 

PROGRAMY OPCJONALNE OPISANE W ARTYKULE V, 1 b KONWENCJI -/- 

Artykuł I -/- 

1. Jeżeli zostanie złożona propozycja wykonania programu opcjonalnego opisanego w Artykule V, 1 b 

Konwencji, Prezes Rady przekazuje ją wszystkim Państwom Członkowskim do rozpatrzenia. -/- 

2. Gdy Rada, zgodnie z Artykułem XI, 5 c (i) Konwencji zaakceptuje wykonanie programu 

opcjonalnego w ramach  Agencji, każde Państwo Członkowskie, które nie zamierza uczestniczyć w 

takim programie, w ciągu trzech miesięcy formalnie deklaruje, iż nie jest zainteresowane 

uczestnictwem w nim; Państwa uczestniczące wydają Deklarację, która zgodnie z Artykułem III, 1 

określa jego wykonanie w kwestiach: -/- 

a. etapów programu; -/- 

b. warunków na podstawie których będzie on wykonywany, w tym czasu pul środków  finansowych 

oraz kosztów związanych z etapami programu i wszelkich innych przepisów dotyczących jego 

zarządzania i wykonywania; -/- 

c. wysokości wkładów finansowych określonych zgodnie z Artykułem XIII, 2 Konwencji; -/- 

d. czasu trwania oraz wysokości pierwszych wiążących zobowiązań finansowych. -/- 

3. Deklaracja zostaje przekazana Radzie do wiadomości wraz z projektem przepisów wdrażających 

przekazanych Radzie do akceptacji. -/- 

4. Jeżeli uczestniczące Państwo nie jest w stanie przyjąć  postanowień zapisanych w Deklaracji oraz 

przepisów wdrażających w okresie czasu podanym w Deklaracji, przestaje być Państwem 

uczestniczącym. Inne Państwa Członkowskie mogą później stać się Państwami uczestniczącymi 

poprzez przyjęcie tych postanowień zgodnie z warunkami, które ustalane są z Państwami 

uczestniczącymi. -/- 

Artykuł II -/- 

1. Program jest wykonywany zgodnie z zapisami Konwencji oraz, jeżeli nie jest zastrzeżone inaczej w 

niniejszym Załączniku lub w przepisach wdrażających, zgodnie z zasadami i procedurami 

obowiązującymi w Agencji. Decyzje Rady podejmowane są zgodnie z niniejszym Załącznikiem 

oraz przepisami wdrażającymi. W razie braku szczegółowych regulacji w niniejszym Załączniku 

lub w przepisach wdrażających, stosuje się zasady głosowania określone w Konwencji lub zasady 

proceduralne Rady. -/- 
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2. Decyzje dotyczące rozpoczęcia nowego etapu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów 

wszystkich Państw uczestniczących pod warunkiem, że taka większość reprezentuje przynajmniej 

dwie trzecie nakładów finansowych związanych z programem. Jeżeli niemożliwe jest podjęcie 

decyzji o rozpoczęciu nowego etapu, Państwa uczestniczące, które nadal pragną kontynuować 

program, konsultują się między sobą i ustalają warunki takiej kontynuacji. Państwa te składają 

raport Radzie, która podejmuje wszelkie niezbędne kroki. -/- 

Artykuł III -/- 

1. Jeżeli program zawiera etap definicji projektu, Państwa uczestniczące po zakończeniu tego etapu 

ponownie oceniają koszt programu. Jeżeli ponowna ocena wykaże, iż ramy finansowe opisane w 

Artykule I zostały przekroczone o więcej niż 20%, każde z uczestniczących Państw może wycofać 

się z programu. Państwa uczestniczące, które nadal chcą kontynuować program, konsultują się 

między sobą i ustalają warunki takiej kontynuacji. Składają one odpowiedni raport Radzie, która 

podejmuje wszelkie niezbędne kroki. -/- 

2. Podczas każdego etapu, zgodnie z zapisami w Deklaracji, Rada większością dwóch trzecich głosów 

wszystkich Państw uczestniczących akceptuje roczne budżety zawarte w odpowiednich ramach 

finansowych lub pakietach składowych. -/- 

3. Rada określa procedurę umożliwiającą rewizję ram finansowych lub pakietów składowych w 

przypadku zmian poziomów cen. -/- 

4. W przypadku gdy ramy finansowe lub pakiet składowy muszą być zrewidowane z powodów innych 

niż opisane w paragrafach 1 i 3, Państwa uczestniczące wdrażają następującą procedurę: -/- 

a. Żadne Państwo uczestniczące nie jest upoważnione do wycofania się z programu, jeśli całkowity 

koszt nie przekracza o więcej niż 20% pierwotnych ram finansowych lub zrewidowanych ram 

finansowych określonych zgodnie z procedurą zawartą w paragrafie 1. -/- 

b. Jeżeli całkowity koszt przekracza o więcej niż 20% odpowiednie ramy finansowe, każde Państwo 

uczestniczące może wycofać się z programu. Państwa uczestniczące, które nadal chcą 

kontynuować program konsultują się między sobą i ustalają warunki takiej kontynuacji. Składają 

one odpowiedni raport Radzie, która podejmuje wszelkie niezbędne kroki. -/- 

Artykuł IV -/- 

 Agencja, działając w imieniu Państw uczestniczących, jest właścicielem satelitów, systemów 

kosmicznych oraz innych obiektów stworzonych w trakcie trwania programu jak również instalacji 

oraz sprzętu nabytego w celu wykonywania programu. O wszelkich kwestiach dotyczących 

przeniesienia własności decyduje Rada. -/- 

Artykuł V -/- 

1. Wypowiedzenie Konwencji przez Państwo Członkowskie jest związane z wycofaniem danego 

Państwa z wszelkich programów, w których uczestniczy. Artykuł XXIV Konwencji stosowany jest 

do praw i obowiązków wynikających z takich programów. -/- 
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2. Brak kontynuacji zgodnie z Artykułem II, 2 oraz wycofanie się zgodnie z Artykułem III, 1 i III, 4 b 

uprawomocnia się w dniu, w którym Rada otrzyma informacje opisane w niniejszych Artykułach. 

3. Państwo uczestniczące, które decyduje się zaprzestać kontynuowania programu zgodnie z 

Artykułem II, 2, lub wycofuje się z programu zgodnie z Artykułem III, 1 i III, 4 b, zachowuje prawa 

nabyte przez Państwa uczestniczące do dnia wejścia w życie wycofania. Po tej dacie żadne następne 

prawo lub zobowiązanie wynikające z programu, w którym już nie uczestniczy, nie obowiązuje 

danego Państwa. Państwo pozostaje zobowiązane finansować swoją część należności płatniczych, 

która odpowiada środkom zaaprobowanym do wydatkowania w ramach budżetu roku bieżącego lub 

poprzednich lat budżetowych oraz związanych z etapem programu, którego wykonywanie trwa. 

Jednakże Państwa uczestniczące mogą jednomyślnie zgodzić się w Deklaracji, iż Państwo, które 

decyduje się nie kontynuować programu lub wycofuje się z niego, jest zobowiązane do 

sfinansowania całości swojego udziału w pierwotnych ramach finansowych albo pakietach 

składowych. -/- 

Artykuł VI -/- 

1. Państwa uczestniczące mogą zdecydować o przerwaniu kontynuowania programu większością 

dwóch trzecich głosów wszystkich Państw uczestniczących, które reprezentują przynajmniej dwie 

trzecie nakładów finansowych na program. -/- 

2. Agencja powiadamia Państwa uczestniczące o zakończeniu programu zgodnie z przepisami 

wdrażającymi; takie przepisy wdrażające przestają obowiązywać z datą otrzymania takiego 

powiadomienia. -/- 
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ZAŁĄCZNIK IV -/- 

 

INTERNACJONALIZACJA PROGRAMÓW NARODOWYCH -/- 

Artykuł I -/- 

Podstawową zasadą internacjonalizacji programów narodowych jest to, że każde Państwo 

Członkowskie udostępnia w celu uczestnictwa innym Państwom Członkowskim, w ramach Agencji, 

wszelkie nowe cywilne projekty kosmiczne, jakie zamierza podjąć samo lub we współpracy z innym 

Państwem Członkowskim. W tym zakresie: -/- 

a. każde Państwo Członkowskie powiadamia Dyrektora Generalnego Agencji o każdym takim 

projekcie przed rozpoczęciem jego etapu B (etap definicji projektu); -/- 

b. harmonogram i treść propozycji uczestnictwa w projekcie powinny umożliwiać innym Państwom 

Członkowskim podjęcie znaczącego udziału w danych pracach; odpowiednio wcześnie należy 

powiadomić Agencję o wszelkich powodach sprawiających, że jest to niewykonalne i o wszelkich 

warunkach, jakie inicjujące projekt Państwo Członkowskie może chcieć ustalić w odniesieniu do 

alokacji prac innych Państw Członkowskich; -/- 

c. Państwo Członkowskie inicjujące projekt objaśnia ustalenia, jakie proponuje w celu zarządzania 

technicznego projektem i podaje powody dla tychże; -/- 

d. Państwo Członkowskie inicjujące projekt dokłada wszelkich starań, by przyjąć wszystkie rozsądne 

reakcje odnośnie uzgodnień do zawarcia, w ramach czasowych wymaganych dla decyzji 

projektowych, dotyczących poziomu kosztów i sposobu rozdziału kosztu i prac; następnie 

przedkłada formalną propozycję, wedle Załącznika III, co do miejsca realizacji projektu zgodnie z 

warunkami tego Załącznika; -/- 

e. realizacja projektu w ramach Agencji nie może zostać wykluczona jedynie dlatego, że projekt nie 

wzbudził zainteresowania innych Państw Członkowskich w stopniu pierwotnie proponowanym 

przez Państwo Członkowskie inicjujące projekt. -/- 

Artykuł II -/- 

Państwa Członkowskie dokładają wszelkich starań, by dwustronne i wielostronne projekty kosmiczne 

podejmowane przez nie z Państwami nie będącymi członkami Agencji nie przynosiły uszczerbku dla 

naukowych, ekonomicznych lub przemysłowych celów Agencji. W szczególności: -/- 

a. informują Agencję o takich projektach, jeśli nie uznają, że mogłoby to być ze szkodą dla projektów; 

b. omawiają tak zaprezentowane projekty z innymi Państwami Członkowskimi w celu ustalenia 

zakresu szerszego uczestnictwa. Jeśli szersze uczestnictwo okaże się możliwe, stosuje się procedury 

określone w Artykule I, b do e. -/- 
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ZAŁĄCZNIK V -/- 

POLITYKA PRZEMYSŁOWA -/- 

Artykuł I -/- 

1. Przy wdrażaniu polityki przemysłowej opisanej w Artykule VII Konwencji Dyrektor Generalny 

działa zgodnie z zapisami niniejszego załącznika i dyrektywami Rady. -/- 

2. Rada bierze pod uwagę potencjał przemysłowy i strukturę przemysłową związane z działaniami 

Agencji, a w szczególności: -/- 

a. ogólną strukturę przemysłu i grupowania przemysłowe; -/- 

b. stopień specjalizacji pożądany w przemyśle i metody jego osiągania; -/- 

c. koordynację odpowiednich państwowych polityk przemysłowych; -/- 

d. interakcję z wszelkimi odpowiednimi politykami przemysłowymi innych ciał 

międzynarodowych; -/- 

e. powiązania między wydajnością produkcji przemysłowej i potencjalnymi rynkami; -/- 

f. organizację kontaktów z przemysłem pozwalających na monitorowanie i - tam gdzie to 

niezbędne – dostosowanie polityki przemysłowej Agencji. -/- 

Artykuł II -/- 

1. Przy zawieraniu kontraktów Agencja udziela preferencji przemysłowi i organizacjom Państw 

Członkowskich. Jednakże, dla każdego programu opcjonalnego ujętego w Artykule V, 1 b 

Konwencji, szczególne preferencje udzielane są przemysłowi i organizacjom Państw 

uczestniczących. -/- 

2. Rada określa, czy i w jakim zakresie Agencja może uchylać powyższą klauzulę preferencyjną. -/- 

3. Kwestię, czy przedsiębiorstwo powinno zostać uznane za należące do jednego z Państw 

Członkowskich ustala się w świetle następujących kryteriów: lokalizacja oficjalnej siedziby 

przedsiębiorstwa, ośrodków decyzyjnych, ośrodków badawczych i terytorium, na którym mają być 

realizowane prace. W przypadku wątpliwości Rada zdecyduje, czy przedsiębiorstwo powinno 

zostać uznane za należące do jednego z Państw Członkowskich, czy też nie. -/- 

Artykuł III -/- 

1. Na wczesnym etapie działań kontraktowych i przed wystosowaniem zaproszeń do przetargu 

Dyrektor Generalny przedkłada Radzie do akceptacji swą propozycję polityki zamówień dla 

każdego kontraktu, który: -/- 

a. ma szacunkową wartość przekraczającą granice określone w zasadach dotyczących polityki 

przemysłowej i które zależą od charakteru prac; lub -/- 
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b. w opinii Dyrektora Generalnego nie mieści się odpowiednio w zasadach dotyczących polityki 

przemysłowej lub dodatkowych wytycznych określonych przez Radę, albo pozostaje w 

sprzeczności z tymi zasadami lub wytycznymi. -/- 

2. Dodatkowe wytyczne, o których mowa w paragrafie 1 b ustala okresowo Rada, jeśli uzna je za 

pomocne dla celu określania tych obszarów, w których konieczne jest ich wcześniejsze 

przedłożenie w świetle paragrafu 1. -/- 

3. Kontrakty Agencji przyznaje bezpośrednio Dyrektor Generalny bez dalszych konsultacji z Radą 

poza następującymi przypadkami: -/- 

a. gdy ocena otrzymanych ofert sugeruje rekomendację wyboru wykonawcy, która byłaby 

sprzeczna albo z wcześniejszymi instrukcjami Rady wydanymi na podstawie paragrafu 1, albo z 

jakimikolwiek ogólnymi wytycznymi polityki przemysłowej przyjętych w trakcie badań 

przeprowadzonych przez Radę zgodnie z Artykułem I, 2; Dyrektor Generalny przedkłada 

wówczas sprawę do decyzji Rady, wyjaśniając powody, dla których uznaje odstąpienie za 

konieczne i zaznaczając jednocześnie, czy inna decyzja Rady stanowiłaby zalecaną alternatywę 

ze względów technicznych, operacyjnych lub innych; -/- 

b. gdy Rada zdecyduje ze szczególnych względów o przeprowadzeniu kontroli przed przyznaniem 

umowy . -/- 

4. Dyrektor Generalny w regularnych odstępach czasu, które zostaną ustalone, przedkłada Radzie 

sprawozdania na temat kontraktów przyznanych w poprzednim okresie i działań dotyczących 

kontraktów okresu następnego tak, by Rada mogła monitorować realizację polityki przemysłowej 

Agencji. -/- 

Artykuł IV -/- 

Podział geograficzny wszystkich kontraktów Agencji odbywa się wedle następujących zasad 

ogólnych: -/- 

1. Ogólny współczynnik zwrotu nakładów Państwa Członkowskiego to stosunek jego procentowego 

udziału w wartości ogólnej wszystkich umów rozdzielonych między wszystkie Państwa 

Członkowskie i jego wkładów procentowych ogółem. Jednakże przy obliczaniu tego ogólnego 

współczynnika zwrotu nie bierze się pod uwagę umów zawartych przez Państwa Członkowskie ani 

wkładów wniesionych przez nie w programie realizowanym: -/- 

a. zgodnie z Artykułem VIII Konwencji założycielskiej Europejskiej Organizacji Badań Kosmosu 

pod warunkiem, że odpowiednie Uzgodnienie zawiera zapisy w tym zakresie lub że wszystkie 

Państwa uczestniczące uzgodnią tak jednogłośnie; -/- 

b. zgodnie z Artykułem V, 1 b niniejszej Konwencji pod warunkiem, że wszystkie pierwotnie 

uczestniczące Państwa uzgodnią tak jednogłośnie. -/- 
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2. Dla celów obliczania współczynników zwrotu stosuje się współczynniki ważące wobec wartości 

umów  na podstawie ich wartości technologicznej. Te współczynniki ważące określane są przez 

Radę. Dla pojedynczej umowy o znacznej wartości można zastosować więcej niż jeden 

współczynnik ważący. -/- 

3. Idealny podział umów zawieranych przez Agencję powinien skutkować osiągnięciem przez 

wszystkie kraje współczynnika równego 1. -/- 

4. Współczynnik zwrotu oblicza się kwartalnie  i wykazuje w postaci skumulowanej dla celów 

kontroli formalnych ujętych w paragrafie 5. -/- 

5. Formalne kontrole podziału geograficznego odbywają się co pięć lat z kontrolą pośrednią przed 

końcem trzeciego roku.  -/- 

6. Podział umów pomiędzy kontrolami formalnymi sytuacji powinien być taki, by w czasie każdej 

kontroli formalnej ogólny współczynnik zwrotu każdego Państwa Członkowskiego nie odbiegał 

znacząco od wartości idealnej. W czasie każdej kontroli formalnej Rada może zmienić dolną 

granicę ogólnego współczynnika zwrotu na kolejny okres pod warunkiem, że nigdy nie będzie on 

niższy od 0.8. -/- 

7. Oddzielne oceny są przeprowadzane i przedkładane Radzie w odniesieniu do współczynników 

zwrotu różnych kategorii umów, jakie zostaną przez Radę określone, a w szczególności w 

odniesieniu do umów dotyczących zaawansowanych badań i rozwoju oraz umów w zakresie 

technologii związanej z projektami. Dyrektor Generalny omawia te oceny z Radą okresowo z 

ustaloną częstotliwością, a w szczególności w trakcie przeglądu postępów realizacji w celu 

określenia działań niezbędnych dla skorygowania wszelkich odstępstw od założeń. -/- 

Artykuł V -/- 

Jeśli między dwoma kontrolami formalnymi stwierdzi się możliwość, że ogólny współczynnik zwrotu 

jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego będzie niższy od dolnej granicy określonej w Artykule IV, 

6, Dyrektor Generalny przedłoży Radzie propozycje, w których potrzeba naprawienia sytuacji 

przeważy nad zasadami Agencji dotyczącymi zawierania umów. -/- 

Artykuł VI -/- 

Wszelkie decyzje podejmowane na gruncie polityki przemysłowej wykluczające jakąkolwiek firmę 

lub organizację Państwa Członkowskiego z ubiegania się o umowy Agencji w danej dziedzinie 

wymagają zgody takiego Państwa Członkowskiego. -/- 
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W DOWÓD CZEGO niżej podpisani upoważnieni pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję. -/- 

SPORZĄDZONO w Paryżu 30 maja 1975 roku w językach niemieckim, angielskim, hiszpańskim, 

francuskim, włoskim, holenderskim i szwedzkim, a wszystkie te wersje językowe są jednakowo 

autentyczne, w jednym oryginale, który zostaje złożony w archiwach Rządu Francji, który przekaże 

poświadczone kopie wszystkim Państwom Sygnatariuszom i przystępującym [do Konwencji - przyp. 

tłum.] -/- 

Treść niniejszej Konwencji sporządzona w innych językach urzędowych Państw Członkowskich 

Agencji musi być uwierzytelniona w jednomyślnym głosowaniu wszystkich Państw Członkowskich. 

Takie wersje językowe należy złożyć w archiwach Rządu Francji, który przekaże poświadczone kopie 

wszystkim Państwom Sygnatariuszom i przystępującym [do Konwencji - przyp. tłum.] -/- 

Za Republikę Federalną Niemiec -/- 

Sigismund Freiherr Von BRAUN -/- 

Hans MATTHÖFER -/- 

Za Królestwo Belgii -/- 

Ch. de KERCHOVE -/- 

Za Królestwo Danii -/- 

Paul FISCHER -/- 

Za Hiszpanię -/- 

Miguel de LOJENDIO -/- 

Za Republikę Francuską -/- 

Michel d’ORNANO -/- 

Za Irlandię -/- 

David NELIGAN -/- 

Za Republikę Włoską -/- 

Mario PEDINI -/- 

Za Królestwo Norwegii -/- 

[brak podpisu - przyp. tłum.] -/- 

Za Królestwo Niderlandów -/- 

Onder voorbehoud van aanvaarding -/- 

J.A. de RANITZ -/- 

Za Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej -/- 

 BESWICK -/- 

Za Królestwo Szwecji -/- 

Sous réserve de ratification -/- 

Ingemar HÄGGLÖF -/- 

Za Konfederację Szwajcarską -/- 

Pierre DUPONT -/- 
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