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Plan wypowiedzi 

1.Zadania i kompetencje kosmicznej 
administracji publicznej w ujęciu działów 
administracji rządowej 
2. Zadania Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w 
ujęciu projektu ustawy o działalności kosmicznej 
z 2017 r. i 2020 r. 



Zadania i kompetencje kosmicznej
administracji publicznej w ujęciu 
działów administracji rządowej 

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1893 ze zm.), dalej „u.d.a.r.” 

Art. 9 ust. 2 pkt 14 u.d.a.r., Do ministra właściwego do 
spraw gospodarki należą w szczególności sprawy 14) 
kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na 
arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach 
współpracy z Unią Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną

Art. 9 ust. 4 in fine u.d.a.r., Ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja 
Kosmiczna



Zadania i kompetencje kosmicznej 
administracji publicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 2 
Projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej z dnia 2 marca 2022 r., druk sejmowy nr 
2070, dalej „projekt ustawy” 

Art. 56 projektu ustawy
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1893, 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350) wprowadza się następujące 
zmiany:
1) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru
Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.”;
2) w art. 26 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki podlega Polska 
Agencja Kosmiczna Mikołaja Kopernika.”

W związku z art. 56, projekt ustawy przewiduje zmianę treści wielu przepisów 
ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1957 ze zm.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)



Zadania i kompetencje kosmicznej 
administracji publicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 3 
Uzasadnienie co do zmiany podległości Polskiej Agencji Kosmicznej (s. 15)

„Projekt zakłada nadto zmianę ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji

Kosmicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1957), w myśl której Agencja podlegać będzie ministrowi

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Obecne usytuowanie Agencji

(podporządkowanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki) powoduje, iż jej

funkcjonowanie zorientowane jest na próby pobudzenia do funkcjonowania przemysłu

kosmicznego w Polsce. Jednak w praktyce, większość inicjatyw kosmicznych aplikuje po

środki pozostające w dyspozycji MEiN lub NCBiR. Oznacza to, iż de facto ze środków

zarządzanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki finansowane

są działania wychodzące poza cele naukowe. Proponowana zmiana usytuowania Polskiej

Agencji Kosmicznej oznacza, iż – podobnie jak we wszystkich krajach prowadzących politykę

kosmiczną – podobne agencje poprzez współpracę z instytucjami naukowymi, formułują ramy

obecności w międzynarodowych bądź narodowych programach kosmicznych. Programu te są

przede wszystkim funkcją możliwości nauki, a to dopiero określa kierunku rozwoju rodzajów

działalności gospodarczej, związanej z badaniami kosmicznym”



Zadania i kompetencje kosmicznej 
administracji publicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 4
Projekt ustawy nie przewiduje zmiany w treści 
art. 9 ust. 2 pkt 14 u.d.a.r., co oznacza, że 
proponuję się zmianę w zakresie organu 
administracji publicznej, któremu będzie 
podlegała Polska Agencja Kosmiczna, przy 
jednoczesnym pozostawieniu ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki kompetencji 
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
kosmicznej, w tym na arenie międzynarodowej, 
w szczególności w ramach współpracy z Unią 
Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną 



Zadania Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 
w ujęciu projektu ustawy o działalności 

kosmicznej z 2017 r. i 2020 r. 
Projekt ustawy o działalności kosmicznej z 2017 r. 
Art. 48. W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 759), w art. 7 ust. 2 pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
punkty 9 -
13 w brzmieniu:
„9) wydawanie, odmowa wydania, zmiana lub cofanie zezwolenia na wykonywanie
działalności kosmicznej;
10) prowadzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych i dokonywanie wpisów
do tego rejestru;
11) sprawowanie nadzoru nad działalnością kosmiczną;
12) powoływanie komisji do zbadania okoliczności, przyczyn i skutków zdarzenia,
które wywołało szkodę spowodowana przez obiekt kosmiczny i ustalanie
regulaminu tej komisji;
13) informowanie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o
wypuszczeniu w przestrzeń kosmiczną obiektu kosmicznego zarejestrowanego w
Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych oraz wszelkich zmianach związanych
z działalnością kosmiczną dotycząca tego obiektu.”



Zadania Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 
w ujęciu projektu ustawy o działalności 

kosmicznej z 2017 r. i 2020 r. – 2 
Projekt ustawy o działalności kosmicznej z 2020 r. 
Art. 59. W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji 
Kosmicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1793 oraz z 2020 r. poz. 284), w art. 7 
ust. 2 pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 9 -13 w 
brzmieniu:
„9) wydawanie, zmiana lub uchylenie zezwolenia na wykonywanie 
działalności kosmicznej;
10) prowadzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych i 
dokonywanie wpisów do tego rejestru;
11) sprawowanie nadzoru nad działalnością kosmiczną;
12) powoływanie komisji do zbadania okoliczności, przyczyn i skutków 
zdarzenia, które wywołało szkodę spowodowana przez obiekt 
kosmiczny i ustalanie regulaminu tej komisji;
13) przekazywanie Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, informacji o obiektach kosmicznych wpisanych do 
Rejestru.”.



Zadania Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 
w ujęciu projektu ustawy o działalności 

kosmicznej z 2017 r. i 2020 r. – 3 
Przywołane, projektowane normy nie są 
identyczne w swej treści; zwrócić należy uwagę 
w szczególności na punkty 9
2017 r. – 9) wydawanie, odmowa wydania, 
zmiana lub cofanie zezwolenia na wykonywanie
działalności kosmicznej
2020 r. – 9) wydawanie, zmiana lub uchylenie 
zezwolenia na wykonywanie działalności 
kosmicznej
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