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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

________________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r.

Druk nr 702 B

________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI OBRONY NARODOWEJ,
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lipca 2014 r.
ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Marszałek Senatu dnia 28 lipca 2014 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 30 lipca i 5 sierpnia 2014 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Obrony Narodowej
(-) Wojciech Skurkiewicz

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Marek Ziółkowski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.
ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:
„o Polskiej Agencji Kosmicznej”;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. Tworzy się Polską Agencję Kosmiczną, zwaną dalej „Agencją”.
2. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.
zm.).
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Agencja może posiadać oddziały terenowe.”;

3)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Prezes Rady Ministrów nadzoruje działalność Agencji.”;

4)

art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Agencja realizuje zadania w zakresie badań i rozwoju techniki
kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów
użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.
2. Do zadań Agencji należy w szczególności:
1)

inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków
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badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego
i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni
kosmicznej;
2)

zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach
programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii
Europejskiej;

3)

reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie
badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej,
w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej,
Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji
Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony
(EDA);

4)

identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do
spraw zagranicznych, wyzwań i problemów współpracy międzynarodowej
w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

5)

reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej – na
podstawie i w zakresie określonym w upoważnieniu udzielonym przez
właściwe organy administracji państwowej – w sprawach należących do
właściwości Agencji;

6)

analizowanie, pod względem ekonomicznym i technicznym, realizacji
projektów przygotowywanych i wdrażanych przez polskie podmioty
w ramach programów, o których mowa w pkt 2;

7)

współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie tworzenia
definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej,
w tym inżynierii satelitarnej;

8)

sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

9)

przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni
kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki,
a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;

10) prowadzenie rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej na zasadach
określonych w Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń
kosmiczną (Dz. U. z 1979 r. Nr 5, poz. 22);
11) uczestniczenie w procesie konsultacji dotyczącym polskiej aktywności
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w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, w tym poprzez
wskazywanie doradców i ekspertów do polskich delegacji i przedstawicielstw
w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej,
Europejskiej

Organizacji

Eksploatacji

Satelitów

Meteorologicznych

(EUMETSAT), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i innych organizacji
międzynarodowych;
12) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz
promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania
przestrzeni kosmicznej;
13) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie
użytkowania przestrzeni kosmicznej;
14) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania
przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć
promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowobadawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;
15) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym
do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym
specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie
kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności
inżynierii

satelitarnej

w

kooperacji

z

krajowymi

i

zagranicznymi

uniwersytetami i instytucjami badawczymi;
16) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym
dotyczących:
a)

satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi,

b)

obserwacji przestrzeni kosmicznej,

c)

nawigacji i łączności satelitarnej.

3. Przy realizacji swoich zadań Agencja współdziała z innymi organami
i instytucjami państwa.
4. W celu realizacji swoich zadań Agencja może tworzyć zakłady
i laboratoria, a także zawierać porozumienia o współpracy z podmiotami
publicznymi i prywatnymi oraz przekazywać im – w ramach tych porozumień –
doświadczenie i wiedzę z zakresu użytkowania przestrzeni kosmicznej.”;
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5)

art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań
niż określone w art. 3 ust. 2, związanych z użytkowaniem przestrzeni kosmicznej.
2. Powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów zapewnia
Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.”;

6)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Organem Agencji jest Prezes Agencji.”;

7)

w art. 6 skreśla się ust. 1;

8)

w art. 7 skreśla się ust. 1;

9)

w art. 7 skreśla się ust. 2 i 5–8;

10)

w art. 7 ust. 3 oznacza się jako ust. 4a;

11)

w art. 7 w ust. 4:
a) skreśla się pkt 1,
b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności
Agencji;
3)

opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) przedstawianie

Prezesowi

Rady

Ministrów

corocznych

sprawozdań

z działalności Agencji oraz ocen stanu rozwoju badań i użytkowania
przestrzeni kosmicznej w Polsce, w terminie do końca marca roku
następującego po okresie sprawozdawczym.”;
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12)

po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów
spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po
zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki,
Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki – na 5-letnią
kadencję.
2. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji przed upływem kadencji
w przypadku:
1)

prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

2)

rażącego naruszenia przepisów prawa;

3)

utraty obywatelstwa polskiego;

4)

rezygnacji ze stanowiska;

5)

utraty praw publicznych;

6)

niezatwierdzenia sprawozdań, o którym mowa w art. 17.
3. Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Agencji – po zasięgnięciu

opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz
ministra właściwego do spraw nauki – przed upływem kadencji w przypadku:
1)

niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań;

2)

utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby
trwającej dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu
obowiązków;

3)

prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z obowiązkami
służbowymi.
4. W przypadku odwołania Prezesa Agencji Prezes Rady Ministrów po

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki powierza
wiceprezesowi lub innej osobie pełnienie obowiązków Prezesa Agencji, na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu
o kolejne 3 miesiące.”;
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13)

w art. 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy
w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym
i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii;”;

14)

w art. 8 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne
porozumiewanie się.”;

15)

w art. 8 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „powinno zawierać”
zastępuje się wyrazem „zawiera”;

16)

w art. 8 w ust. 3 wyrazy „do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej”
zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w ust. 2 pkt 6”;

17)

w art. 8:
a) w ust. 4–7 otrzymują brzmienie:
„4. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady
Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają
rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się
doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4,
może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu,
która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
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7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”,
b) w ust. 8 w pkt 6 wyrazy „Rady Agencji” zastępuje się wyrazem „zespołu”;

18)

w art. 9:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Wiceprezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa
Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. Przed
powołaniem wiceprezesa do spraw nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych
Prezes Rady Ministrów dodatkowo zasięga opinii odpowiednio ministra
właściwego do spraw nauki oraz Ministra Obrony Narodowej. Prezes Rady
Ministrów odwołuje wiceprezesa.
3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko wiceprezesa powołuje
Prezes Agencji. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko wiceprezesa
stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2–10.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Wiceprezes do spraw nauki jest obowiązany posiadać dodatkowo co
najmniej stopień naukowy doktora oraz uznany dorobek naukowy w dziedzinie
związanej z zakresem działalności Agencji.
4b. Wiceprezes do spraw obronnych jest obowiązany posiadać dodatkowo co
najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności Agencji związanych
z obronnością.”,
c) skreśla się ust. 5–7,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku odwołania wiceprezesa Prezes Rady Ministrów powierza
innej osobie pełnienie obowiązków wiceprezesa do czasu wyłonienia kandydata
w drodze konkursu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością
jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.”;

19)

w art. 9 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne
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porozumiewanie się.”;

20)

w art. 9 skreśla się ust. 9;

21)

po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. Prezes Agencji powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów
terenowych i ich zastępców na zasadach określonych w statucie Agencji.”;

22)

art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Przy Prezesie Agencji działa Rada Agencji jako organ
opiniodawczo-doradczy.”;

23)

w art. 11 w ust. 1 skreśla się pkt 8 i 9;

24)

w art. 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji
przedstawiciela:
1)

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2)

ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

3)

ministra właściwego do spraw gospodarki;

4)

ministra właściwego do spraw nauki;

5)

Ministra Obrony Narodowej;

6)

ministra właściwego do spraw rolnictwa;

7)

ministra właściwego do spraw środowiska;

8)

ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9)

ministra właściwego do spraw zagranicznych

– pełniących funkcję co najmniej na szczeblu dyrektora departamentu oraz
posiadających wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.”,
b) skreśla się ust. 3,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
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„4. Prezes Rady Ministrów może zwracać się do ministrów wskazanych
w ust. 2 pkt 2–9, instytucji nauki i przemysłu oraz przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie techniki kosmicznej o przedstawienie kandydatów do Rady
Agencji.
5. Powołanie członka Rady Agencji następuje w terminie 3 miesięcy od dnia
zakończenia kadencji poprzedniego członka Rady. W przypadku gdy członek Rady
Agencji zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka powołanego
na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji odwołanego członka.”,
d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Kadencja członka Rady Agencji trwa 5 lat.
8. Członkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku upływu kadencji
członka Rady Agencji, śmierci członka Rady Agencji, jego odwołania albo
rezygnacji.”;

25)

w art. 13 skreśla się ust. 3–6;

26)

w art. 14:
a) skreśla się ust. 1 i 3,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Agencji po zaopiniowaniu projektu przez Radę Agencji,
przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów projekty rocznego planu
działalności na rok następny i projekt zaktualizowanego pięcioletniego planu
działalności, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku.”;

27)

w art. 14 skreśla się ust. 6;

28)

art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na
podstawie rocznego planu finansowego.
2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 2, opracowuje Prezes Agencji, po
zasięgnięciu opinii Rady Agencji. Projekt planu zatwierdza Prezes Rady
Ministrów.”;
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29)

w art. 16 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a wyrazy „w dziedzinie przestrzeni kosmicznej”
zastępuje się wyrazami "w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni
kosmicznej";

30)

w art. 16:
a) w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) umowy rozwojowo-badawcze zawierane przez Agencję ze zlecającymi
organami publicznymi i przedsiębiorcami,”,
b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 5”,
c) skreśla się ust. 5;

31)

w art. 17 w ust. 3 w pkt 1 i w ust. 4 wyraz „założycielski” zastępuje się wyrazem
„statutowy”;

32)

w art. 17 w ust. 6 i w art. 19 w ust. 3 wyraz „założycielskiego” zastępuje się
wyrazem „statutowego”;

33)

w art. 17:
a) skreśla się ust. 7,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Rada Agencji opiniuje sprawozdania, o których mowa w ust. 12,
w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.”,
c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu
przez Prezesa Agencji sprawozdania, o których mowa w ust. 12, nie później niż w
terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania.”,
d) skreśla się ust. 14,
e) w ust. 16 skreśla się wyrazy „i członków Rady Nadzorczej” oraz zdanie drugie;

34)

w art. 17 w ust. 8 i 12 po wyrazie „Prezes” dodaje się wyraz „Agencji”;
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35)

w art. 17 w ust. 15 wyrazy „kadencja organów Agencji” zastępuje się wyrazami
„kadencja Prezesa Agencji”;

36)

w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Rady Ministrów określi składniki majątkowe i niemajątkowe
stanowiące majątek Agencji w drodze decyzji wydanej nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”;

37)

w art. 19 w ust. 2 wyrazy „będzie stanowiła” zastępuje się wyrazem „stanowi”;

38)

w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do czasu powołania Prezesa Agencji zgodnie z art. 7a, Prezes Rady
Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki
powołuje Prezesa Agencji bez przeprowadzenia konkursu, w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia ustawy, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.”,
b) w ust. 2 wyrazy „art. 7” zastępuje się wyrazami „art. 7a”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do czasu utworzenia Agencji koszty związane z wynagrodzeniem
i działalnością Prezesa Agencji pokrywa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.”;

39)

po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. Plan działania Agencji w pierwszym roku obrotowym jej
działalności, Prezes Agencji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
gospodarki, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie miesiąca od dnia
powołania Rady Agencji. Jeśli do tego czasu Rada Agencji nie zostanie powołana,
Prezes Agencji przedstawia plan działania Agencji bez opinii Rady Agencji.”;

40)

art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Prezes Rady

– 12 –
Ministrów powołuje członków pierwszej Rady Agencji.”;

41)

art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 20, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

