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Do druku nr 3086 

Pan 
Adam Podgorski 
Zast~pca Szefa Kancelarii Sejmu 

odpowiadaj~c na pismo z dnia 7 grudnia 2018 r. (znak GMS-WP-173-331/18) 

dotycz~ce rz~dowego projektu ustawy o zm.ianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej 

oraz ustawy o dzialach administracji rz~dowej, przekazuje w zal~czeniu opinie 

Centrum Badaii Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, z uprzejm~ prosb~ 

o uwzglednienie uwag w dalszych pracach legislacyjnych. 
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Warszawa, 27 grudnia 2018 r. 

STANOWISKO CBK PAN 

DO PROJEKTU USTA WY 0 ZMIANIE UST A WY 0 POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ (P AK) 

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY 

Art. I: Wnioskodawca projektu Ustawy, czyli Ministerstwo Przedsi~biorczosci i Tecbnologii, 
w oparciu o ocen~ swoj'} i Najwy:lszej lzby Kontroli, uzasadnia zmian~ miejsca 
siedziby gl6wnej PAK z Gdaitska na Warszaw~. potrzeb'} dostosowania sytuacji 
do istniej'}cego stanu faktycznego. CBK PAN popiera t~ propozycj~. 

Art.3: W zakresie upof74dkowania i doprecyzowania zadait, podkreslonych w uzasadnieniu 
projektu, nale:i.aloby wskazac w jakim zakresie PAK bcrdzie zaanga.Zowana w takie 
dzialania agencji kosmicznych paitstw czlonkowskich ESA (w tym Niemiec, Francji, 
Wloch czy Zjednoczonego Kr6lestwa, ale takZe Kanady, Niderland6w, Norwegii, 
Rumunii oraz Szwecji) jak m.in.: 

)> koordynacja dzialalnosci kosmicznej; 
~ wspieranie badail naukowych; 
)> finansowanie krajowych program6w rozwoju technologii kosmicznych i technik 

satelitamych; 
)> reprezentowanie poszczeg6lnych kraj6w na forach mi~arodowych, w tym 

w kontaktach z ESA, innymi agencjami kosmicznymi, instytucjarni europejskimi 
oraz organizacjami mi~dzynarodowymi. 

Art.8: CBK PAN popiera wprowadzenie zaptsow precyzuj~cych procedurcr naboru, 
powolania i odwolania prezesa Agencji, co powinno zapobiec sytuacji z przeszlosci, 
w kt6rej P AK przez dlu:lszy czas funkcjonuje bez prezesa. 

Art.9: Warto zwr6cic uwagcr, ze opr6cz doswiadczenia na stanowisku kierowniczym, 
co najmniej r6wnie wa.Zne jest posiadanie gl~bokiej wiedzy w zakresie aktywnosci 
kosrnicznej. Zgodnie z praktyk~ wi~kszosci europejskich kraj6w posiadaj'}cych 
agencje kosmiczne, na czele tych instytucji stoj~ osoby posiadaj~ce stopien naukowy 
co najmniej doktora. 

Art. 13, ust. 3:Centrum wyrat.a poparcie dla propozycji uszczeg6lowienia procedury prac 
Rady Agencji oraz wprowadzenia ustawowego wyrnogu zwolywania jej posiedzeit 
co najmniej 2 razy w roku. 



UWAGI DO PROJEKTU STATUTU PAK 

Nas.14 rezerw(( budzi proponowana struktura organizacyjna PAK. W skJad Agencji wchodzi 
bowiem szereg kom6rek o charakterze administracyjnym. Mamy ~liwosci, czy Agencja 
zatrudniaj~a kilkadziesi~t os6b musi miec wyodr((bnione, oddzielne departamenty 
ds. organizac:Y.ino-administrac:Y.inych, kontrolnych, finansowo-ksi~gowych, prawnych, 
zasob6w ludzkich, inwestycji, czy informacji i promocji. Ponadto z proponowanego statutu 
wynika, ze przy zak!adanym na 2019 r. zatrudnieniu na poziomie 50 os6b, l~czna liczba 
kierownictwa Agencji (Prezes, Wiceprezesi, dyrektorzy oddzial6w oraz kom6rek 
organizacyjnych) bcrdzie stanowila az 1/3 wszystkich pracownik6w. 

Statut nie przewiduje natomiast utworzenia kom6rek merytorycznych. Mowa tylko 
o samodzielnych stanowiskach lub zespolach problemowych powolywanych na stale lub 
dorainie przez Prezesa. Wydaje si~, ze struktura, w kt6rej nie b((dzie kom6rek 
organizac:Y.inych dedykowanych kwestiom naukowo-technicznym obejmuj~cym Eksploracj~, 
Obserwacj(( Ziemi, Nawigacj~, SSA, czy Telekomunikacj~. nie pozwoli na wypelnienie zadail 

naloi:onych na P AK projektow~ ustaw~. 

* * * 
Podsumowuj~, projekt Ustawy wprowadza wiele oczekiwanych zmian. NiezaleZnie 
od organu, kt6ry ~dzie w przyszlosci nadzorowal Polsq Agencj~ Kosmic~ P AK powinna 
miec zapewnio~ mozliwosc uruchomienia i wdrozenia krajowego programu kosmicznego, 
samodzielnego finansowania zatwierdzonych projekt6w oraz wsp6lreprezentowania kraju 
na forach mi~dzynarodowych. 

Taki model dzialania Agencji, wzorowany na dobrze funkcjonuj~cych instytucjach z innych 
kraj6w czlonkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej, zapewnilby wla8ciwy zwrot 
geograficzny z program6w ESA, co jest wedlug nas najwainiejszym celem funkcjonowania 
PAK., jak r6wniez odzyskiwanie skladki z program6w EUMETSA T oraz uzyskanie efektu 
synergii z programami prowadzonymi przez instytucje Unii Europejskiej, co przyczyniloby 
si~ do dalszego rozwoju krajowych kompetencji naukowo-badawczych i przemyslowych. 


