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(druk nr 96)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji

Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej

Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia

2007 r.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest międzyrządową organizacją utworzoną w

zgodzie z przyjętą konwencją z 1975 r.

Członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej jest 17 państw: Austria, Belgia, Dania,

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia,

Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy. Państwem uczestniczącym w

wybranych projektach organizacji na podstawie specjalnego statusu jest Kanada.

Organizacja jest całkowicie niezależna, ale podejmuje ścisłą współpracę z Unią

Europejską, z którą podziela główne wytyczne strategii kosmicznej.

Budżet Agencji tworzony jest ze składek członków. Agencja organizuje współpracę

państw w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej i rozwoju europejskiego przemysłu

kosmicznego.

Rzeczpospolita Polska współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną od 1994 r.



W styczniu 2002 r. podpisano na 5 lat porozumienie o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej

z Agencją.

W 2001 r. Europejska Agencja Kosmiczna wypracowała Program dla Europejskich

Państw Współpracujących (Plan of European Cooperating States- PECS), którego celem było

umożliwienie aktywniejszej współpracy z państwami Europy Środkowej, a jednym z

adresatów tego programu była Rzeczpospolita Polska jako państwo posiadające liczący się

dorobek w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Dotychczas w ramach tego programu

oprócz Polski umowy podpisały Węgry, Czechy i Rumunia.

Podpisana umowa zobowiązuje rząd polski do wkładu finansowego przeznaczonego

na przedłożone programy. Wielkość środków przeznaczonych na udział w programie PECS

zależy jednak od możliwości i decyzji Polski, ale wkład finansowy wymagany dla

uczestnictwa w programie przez okres 5 lat wynosi 5 mln euro.

Polska uzyska status Europejskiego Państwa Współpracującego z ESA oraz prawo

uczestnictwa w programach i działaniach Agencji, jako partner naukowy, technologiczny i

przemysłowy. Uczestnictwo w programie PECS stanowi okazję do formalnego włączenia

instytucji naukowych do wybranych programów ESA, przy czym określenie zakresu

uczestnictwa zależne jest głównie od woli polskiego rządu.

Polskie przedsiębiorstwa uzyskują po raz pierwszy możliwość ubiegania się o

kontrakty publiczne na europejskim rynku kosmicznym, co pozwoli także na stworzenie

powiązań kooperacyjnych i nabranie cennego doświadczenia na tym rynku. W efekcie udział

w programie PECS służyć ma przełamaniu praktycznych barier utrudniających uczestnictwo

Polski w Europejskim Programie Kosmicznym.

Ratyfikacja Porozumienia pozwoli Polsce w przyszłości uzyskać status członka ESA.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 11 posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r.

Na etapie prac prowadzonych nad ustawą przez Komisję Gospodarki oraz Komisję Spraw

Zagranicznych nie wprowadzono do ustawy żadnych zmian.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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