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Plan wypowiedzi 

1.Zadania i kompetencje krajowej administracji 
kosmicznej 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 krajowej 
administracji kosmicznej 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 krajowej
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 2 
Przepis art. 9 ust. 2 pkt 14 u.d.a.r. (pierwotnie 
pkt 12) został dodany do ustawy o działach 
administracji rządowej na mocy ustawy z dnia 13 
czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej 
Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach 
administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1248), dalej „duża nowelizacja ustawy o PAK”, 
wcześniej ustawa o działach administracji 
rządowej nie przewidywała takiej kategorii 
sprawy w zakresie jakiegokolwiek działu 
administracji rządowej 



Zadania i kompetencje krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 3 
Art. 9 ust. 4 u.d.a.r. został znowelizowany na mocy dużej 
nowelizacji ustawy o PAK, zmiana ta była jednym z głównych 
celów dużej nowelizacji ustawy o PAK 

Do dnia wejścia w życie dużej nowelizacji o PAK, nadzór nad 
PAK sprawował Prezes Rady Ministrów w (art. 33a ust. 1 pkt 
16 u.d.a.r.), poselski projekt ustawy o utworzeniu Polskiej 
Agencji Kosmicznej z dnia 7 listopada 2013 r., druk sejmowy nr 
2287, nie zawierał uzasadnienia tego rozwiązania, wydaje się, 
że przyjęto tu rekomendację z Programu działań na rzecz 
rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów 
satelitarnych w Polsce przyjętego przez RM w 2012 r. (s. 27), 
Program ten jednak również nie uzasadniał tego rozwiązania 
poza ogólnym odwołaniem do „modelu niemieckiego i 
francuskiego”  [zob. też Stanowisko Rządu ws. poselskiego 
projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej 
(druk nr 2287) z dnia 6 czerwca 2014 r., s. 4]  



Zadania i kompetencje krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 
działów administracji rządowej – 4 

Prace w komisjach sejmowych nad poselskim projektem ustawy o 
utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej
Poseł Ludwik Dorn (niez.):
Mam pytanie do przedstawiciela wnioskodawców, no, bo to jest 
kwestia podległości, prawda? Po pierwsze, jak umocowane, w sensie 
ustrojowym, są licznie działające w innych krajach Unii Europejskiej 
odpowiedniki? Mam zawsze taką obawę, że jak coś podlega pod 
Prezesa Rady Ministrów, to tak, bardzo często, nie podlega nikomu, bo 
Prezes Rady Ministrów ma bardzo wiele zajęć i albo tworzy się odrębną 
komórkę w Kancelarii, albo to idzie sobie swoją drogą. Po drugie, w 
sensie prawa administracyjnego, na czym ta podległość polega? Jak 
jest nadzór, to wiadomo, nadzór ogólny, suchy. Podległość jest 
pojęciem dalej idącym. Stąd też te dwa pytania. Jak będzie realizowana 
podległość? Po drugie, jak są umocowane ustrojowo liczne, efektywnie 
działające odpowiedniki, czyli narodowe agencje kosmiczne w krajach 
Unii Europejskiej? (zob. Pełny zapis przebiegu posiedzeń Komisji 
Gospodarki (nr 111), Komisji Obrony Narodowej (nr 83) z dnia 29 maja 
2014 r., s. 5–6)



Zadania i kompetencje krajowej
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 5 
Prace w komisjach sejmowych nad poselskim projektem ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 
Kosmicznej
Poseł Waldemar Pawlak (PSL) – spoza składu Komisji:
Jeżeli chodzi o praktykę europejską czy światową, to są to wyspecjalizowane agencje, które nie są 
bezpośrednią częścią rządu, to znaczy, nie zajmują się koordynacją ministrowie, tylko są to 
wyspecjalizowane agencje, ze względu na techniczne i praktyczne potrzeby tworzenia takiej jednostki, 
która ma odpowiednie kompetencje i ludzi, którzy specjalizują się w tych bardzo zaawansowanych 
technologiach. Natomiast, jeżeli chodzi o podległość Prezesowi Rady Ministrów i te relacje, takie 
umocowanie Polskiej Agencji Kosmicznej daje tej agencji możliwość współpracy na równych zasadach ze 
wszystkimi ministerstwami. To z kolei praktyka w naszej administracji, jeżeli jakaś agencja podlega 
ministrowi, czy też minister jest tą osobą jakby koordynującą działania, prowadzi to do takiej praktyki, że 
próba komunikacji z innymi częściami administracji publicznej, z ministerstwami, na ogół jest 
utrudniona. 
I tutaj warto zwrócić uwagę, że w jednym z następnych artykułów, przy powoływaniu mówimy, że Prezes 
Rady Ministrów powołuje na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki w porozumieniu z 
Ministrem Obrony Narodowej. Jest to działanie, które sprawia, że prezes takiej agencji ma mocniejsze 
umocowanie niż gdyby była to instytucja wyłącznie powołana do problematyki kosmicznej, a nie miała 
tego majestatu, że jej prezes jest powoływany przez premiera, ale też działalność podlega Prezesowi 
Rady Ministrów. Wtedy ta komunikacja jest możliwa bardzo bezpośrednio, to znaczy i Agencja, władze 
Agencji, i prezes, i rada mogą, np. w sposób bezpośredni informować Prezesa Rady Ministrów i Radę 
Ministrów, jeżeli pojawią się problemy trudne do przełamania w praktyce działania. Na podstawie 
samego prawa wtedy Prezes Rady Ministrów może też w odpowiedni sposób koordynować działania 
instytucji rządowych, więc, w moim przekonaniu, tego typu umocowanie daje mocniejszą pozycję niż 
gdyby to było wyłącznie takie techniczne potraktowanie zagadnienia (zob. Pełny zapis przebiegu 
posiedzeń Komisji Gospodarki (nr 111), Komisji Obrony Narodowej (nr 83) z dnia 29 maja 2014 r., s. 5–
6)



Zadania i kompetencje krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 6 
Uzasadnienie do projektu dużej nowelizacji ustawy o PAK z dnia 30 listopada 2018 r., druk sejmowy nr 3086 (s. 1–2)
W obowiązującym stanie prawnym działalność PAK jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów (art. 2 ustawy o 
PAK). Jak pokazuje jednak doświadczenie innych państw członkowskich ESA, które posiadają krajową agencję kosmiczną 
lub inną wyodrębnioną strukturę organizacyjną wspierającą działalność kosmiczną, instytucje te podlegają właściwemu 
ministrowi odpowiedzialnemu za politykę kosmiczną – zwykle ministrowi gospodarki/przemysłu lub nauki/badań. 
Francuski CNES podlega Ministerstwu Badań, niemiecki DLR Ministerstwu Gospodarki i Energii, włoska ASI Ministerstwu 
Edukacji, Uniwersytetów i Badań, brytyjska UKSA Departamentowi Biznesu, Energii i Strategii Przemysłu, hiszpańskie 
CDTI Ministerstwu Gospodarki i Konkurencyjności, rumuńska ROSA Ministerstwu Edukacji i Badań, norweskie 2NSC 
Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. W żadnym z państw ESA krajowa agencja kosmiczna nie jest 
nadzorowana bezpośrednio przez Prezesa Rady Ministrów. Jest to rozwiązanie spójne z regulacjami obowiązującymi w 
Unii Europejskiej i ESA, w których to organizacjach w najważniejszych organach decyzyjnych kraje członkowskie są 
reprezentowane przez właściwe ministerstwa. Sprawowanie nadzoru nad krajową agencją kosmiczną przez ministerstwo 
odpowiedzialne za politykę kosmiczną zapewnia niezbędną spójność podejmowanych działań na szczeblu politycznym i 
operacyjnym. Równocześnie krajowe agencje kosmiczne realizują zadania na potrzeby innych resortów, w tym zwłaszcza 
ministerstw obrony. Przykładem może być francuski CNES będący operatorem systemu obserwacji Ziemi Pleiades czy 
włoska ASI odpowiedzialna za CosmoSkyMed, (pomimo, że w żadnej z tych agencji nie ma wyodrębnionego pionu 
wojskowego).
Dlatego też proponuje się, by organem, któremu podlegać będzie PAK był minister właściwy do spraw gospodarki, 
któremu zgodnie z § 2 uchwały nr 6 Rady Ministrów z 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii 
Kosmicznej3), Rada Ministrów powierzyła koordynację nad wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej. Zgodnie z 
uchwałą nr 121/2012 Rady Ministrów z 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program 
działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce”, minister właściwy 
do spraw gospodarki odpowiadał za realizację programu. Minister właściwy do spraw gospodarki odpowiada również za 
wykonanie umów międzynarodowych związanych z przystąpieniem Polski do ESA na mocy uchwały nr 167/2012 Rady 
Ministrów z 8 października 2012 r. w sprawie przedłożenia umowy między 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., do ratyfikacji



Zadania i kompetencje krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 7 
Na etapie prac rządowych nad projektem dużej nowelizacji ustawy o PAK, 
przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał:
Uprzejmie informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraża pełne poparcie 
dla zainicjowanych prac i co do zasady aprobuje zmiany zaproponowane w projekcie 
(…) [Protokół rozbieżności dotyczący konsultacji międzyresortowych i publicznych 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, s. 19]

Na etapie prac parlamentarnych nad projektem dużej nowelizacji ustawy o PAK, 
wskazano
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich: (…) Agencja powinna być podległa 
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (…) [Uwagi Komisji ds. 
Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji 
Kosmicznej oraz ustawy o działaniach administracji rządowej (projekt przekazany 
pismem z dn. 7 grudnia 2018 r.) z dnia 4 stycznia 2019 r.]

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego: (…) Ponadto wnioskujemy, aby: 1. nie 
zmieniać podporządkowania instytucjonalnego Polskiej Agencji Kosmicznej (…) [pismo 
Rady Rektorów Województwa Pomorskiego do Przewodniczącego Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 20 grudnia 2018 r.] 



Zadania i kompetencje krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 8 
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 krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 9 
Uzasadnienie projektu ustawy (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 krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 10
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 w zakresie działu 
administracji rządowej – gospodarka – sprawy 
kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, 
w tym na arenie międzynarodowej, w 
szczególności w ramach współpracy z Unią 
Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną 



Zadania i kompetencje krajowej 
administracji kosmicznej w ujęciu 

działów administracji rządowej – 11
Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego 
projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej 
(druk nr 2070) z dnia 7 kwietnia 2022 r.
(…) Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Ministrów 
pozytywnie opiniuje prezydencki projekt
ustawy o Akademii Kopernikańskiej



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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