
Uchwały Posiedzenia Plenarnego nr 1 Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu 
lotniczo-kosmicznego z dnia 7 maja 2020.

Uchwała nr 1 

Rada przyjmuje Regulamin w brzmieniu jak zaproponowano w załączniku nr 1 do Protokołu. Regulamin 
w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała nr 2 

W trosce o zapewnienie reprezentatywności Rady czyli aby reprezentowane w niej były proporcjonalnie 
wszystkie grupy Interesariuszy procesu określania kompetencji w przemyśle lotniczo-kosmicznym winna 
ona składać się  z:

a) od 1 do 10 przedstawicieli przemysłu i operatorów;

b) od 1 do 4 przedstawicieli uczelni wyższych

c) od 1 do 4 przedstawicieli jednostek naukowych i badawczych innych niż uczelnie wyższe

d) od 1 do 4 przedstawicieli ministerstw (nie więcej niż 1 osoba z danego ministerstwa)

e) do 6 przedstawicieli pozostałych interesariuszy sektorów lotniczego i kosmicznego (w tym 
przedstawicieli związków pracowników, fundacji, jednostek edukacyjnych innych niż szkoły wyższe i 
innych).

Wobec ograniczonej  do 20 liczby członków Rady jej optymalna docelowa  struktura to udział 
odpowiednio 8:3:3:2:4 przedstawicieli powyższych grup interesariuszy. Rozpatrując kandydatów na 
nowych członków Rada będzie brać pod uwagę konieczność  doprowadzenia do powyższych proporcji a 
następnie do ich utrzymywania.

Uchwała nr 3

Rada akceptuje kandydaturę pana Andrzeja Banasiaka na członka Rady i zwraca się do Lidera Projektu 
Thales Polska sp. z o. o. o zarekomendowanie go Prezesowi PARP celem złożenia wniosku o powołanie 
go na członka Rady przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Uchwała nr 4

Rada przyjmuje Rekomendację w załączonej poniżej formie przedłożonej do akceptacji PARP w dniu 9 
kwietnia. Jednocześnie zobowiązuje Przewodniczącego i Prezydium do podjęcia szybkich prac nad taką 
modyfikacją Rekomendacji aby pozwalała na wykorzystanie jej w zwalczaniu skutków epidemii óOVID 19
dla sytuacji sektora przemysłu lotniczo- kosmicznego. Rada oczekuje przedłożenia jej rezultatów tych 
prac już na następnym  posiedzeniu. 

Uchwała nr 5

Rada przyjmuje „Plan Pracy Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego na rok 
2020”.  
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Jednocześnie   zobowiązuje Prezydium do przygotowania aktualizacji Planu Pracy na posiedzeniu we 
wrześniu 2020. 
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