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 Ministerstwo Rozwoju 
Wydział Polityki Kosmicznej 
Pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, po zapoznaniu się z 

projektem ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, przesyła swoją opinię w 

ramach konsultacji społecznych. Stanowisko Stowarzyszenia jest następujące: 

 

• Przeniesienie zadań związanych z koordynacją polskiej polityki kosmicznej do 
ministra właściwego do spraw gospodarki jest potrzebne wobec postanowień Polskiej 

Strategii Kosmicznej opublikowanej w Monitorze Polskim 17 lutego br. 

 

• Stowarzyszenie rozumie motywacje stojące za przeniesieniem siedziby Agencji do 

Warszawy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przykłady z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec 

wskazują, że możliwe jest skuteczne działanie narodowej agencji kosmicznej poza stolicą 
kraju (Brytyjska UKSA ma siedzibę w Swindon, z kolei niemiecki DLR – w Kolonii). 

Uważamy również, że w projekcie zabrakło refleksji na temat zasadności utrzymywania 

oddziałów terenowych Polskiej Agencji Kosmicznej.  

 

• Popieramy zamysł mający na celu zwiększenie znaczenia doświadczenia w sektorze 

kosmicznym (naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej) w procesie rekrutacji 

na stanowiska Prezesa i wiceprezesa Agencji. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w 

przypadku wiceprezesa agencji zmiany zaproponowane w projekcie ustawy idą w 

przeciwnym kierunku. Po uchyleniu ust.5 i 6 w art.10 i zmodyfikowaniu ust. 4 pkt 4 w art.10, 
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w myśl projektu ustawy, na stanowisko wiceprezesa nie będzie już wymagane żadne 

doświadczenie zawodowe ani praktyka na stanowisku kierowniczym.  W myśl ustawy 

wymagania na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej będą mniejsze, niż 

obecne wymagania na stanowisko specjalisty Agencji. Na przykład, w ogłoszeniu  nr: 76 z 20 

czerwca br. w sprawie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych jako 

jeden z wymogów wymieniona jest ,,co najmniej 3 letnia praktyka w zakresie stosowania 

ustawy prawo zamówień publicznych w administracji publicznej”. Stowarzyszenie proponuje, 

by do proponowanego brzmienia art 10. ust. 4 pkt 4 dodać wymóg praktyki na stanowisku 

kierowniczym, oraz stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym bądź administracji 

publicznej związanym z przestrzenią kosmiczną, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 

prezesa agencji.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Tomasz Noga 

Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego 

 
 


