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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.) 

 
 
Wydaje się, że sformułowanie w art. 3 ust. 1 zmienianej ustawy: 
 
1. Agencja realizuje zadanie w zakresie wspierania: 

1. przemysłu kosmicznego; 
2. badań; 
3. użytkowania przestrzeni kosmicznej; 
4. rozwoju techniki kosmicznej; w tym inżynierii satelitarnej 
5. wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, 
obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych 

 
oraz sformułowania w art. 3 ust. 2 zmienianej ustawy 
 

14. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni 
kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające 
warunki dla prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie 
użytkowania przestrzeni kosmicznej; 
15. identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów  
w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów  
w dziedzinie techniki kosmicznej, w szczególności inżynierii satelitarnej, w kooperacji  
z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi; 

 
wskazują wyraźnie na związek merytorycznych zadań z nauką i kształceniem, a zatem 
Agencja powinna być podległa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 
 
 
Inne uwagi zostały zestawione w tabeli. 
 

 PROPONOWANE ZMIANY 

Art. 1 ust. 3 

w art. 3 ust. 1 pkt. 3) zmienianej ustawy 

 

Należałoby doprecyzować kierunki i zakres 

badań 

Art. 1 ust. 3  

w art. 3 ust. Ust 1 zmienianej ustawy 

Brakuje punktu zawierającego "transmisję 

danych", czyli zasad dwustronnego 

przekazywania informacji w kosmosie  

i pomiędzy kosmosem a Ziemią.  

Bardzo istotne jest również uwzględnienie 

sposobu pozyskiwania i magazynowania 

energii. 

Art. 1 ust. 3  

w art. 3 ust. ust. 2 pkt 16) zmienianej ustawy 

Brakuje źródeł zasilania i magazynowania 

energii - to moim zdaniem jeden z 



podstawowych problemów w przestrzeni 

kosmicznej. 

Art. 1 ust. 4  

w dodawanym art. 3a ust. 2 zmienianej 

ustawy 

Nie wskazano możliwości kredytowania lub 

udzielenia gwarancji kredytowych - to jedno 

z najpopularniejszych rozwiązań 

biznesowych dla rozwoju organizacji 

gospodarczych wdrażających rozwiązania 

powyżej TRL 6. 

 Art. 1 ust. 4  

w dodawanym art. 3a ust. 5 zmienianej 

ustawy 

Należy dodać zapis "według obecnego stanu 

prawnego". 

Art. 1 ust. 6 

w art. 8 ust. 1 zmienianej ustawy 

 

Należałoby dodać zapis "kryteria wyboru 

Kandydata określi Rada Agencji w 

porozumieniu z...." 

Art. 1 ust. 11 

w art. 14 ust. 2-5  pkt. 2 zmienianej ustawy 

Wydaje się korzystne dodanie do zespołu 

przedstawiciela ministerstwa zdrowia. Wiele 

chorób może być przenoszona lub 

sprowadzana z kosmosu, ale również wiele 

metod leczenia może brać początek w 

przestrzeni kosmicznej. 

Art. 1 ust. 11 

w art. 14 ust. 2-5 pkt. 4 zmienianej ustawy 

Przedstawiciele przemysłu kosmicznego nie 

będą obiektywni w zakresie spraw, które ich 

dotyczą. Należałoby dodać przedstawicieli 

biznesu spoza tych, którzy zajmują się 

przemysłem kosmicznym. 

Art. 1 ust. 11 

w art. 14 ust. 7-9 zmienianej ustawy 

Powinno się przestawić kadencyjność Rady i 

powinna ona trwać 3 lub 6 lat. Wtedy 

powołanie nowego zarządu i jego kadencja 

nie powoduje całkowitej zmiany kadry i 

pozwala zachować ciągłość działalności. 

 






