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1. WPROWADZENIE

Trzecia dekada XXI wieku zapowiada się wyjątkowo interesująco. Z pewnością 
globalny sektor kosmiczny zmieni swój kształt i zasięg w porównaniu z dwiema 
pierwszymi dekadami tego stulecia. Ponadto to właśnie w trakcie lat dwudziestych 
człowiek najpewniej powróci na Księżyc, tym razem na stałe i w „międzynarodowym 
składzie”. Dojdzie także do serii ambitnych misji marsjańskich, których zwieńczeniem
będzie sprowadzenie próbek materii z Czerwonej Planety (około 2031 roku).

Wiele wydarzy się również w bezpośrednim otoczeniu Ziemi: pojawią się 
megakonstelacje poszerzające możliwości telekomunikacyjne. Nowe państwa 
dołączą do grona operatorów własnych satelitów lub nawet systemów satelitarnych. 
Prywatne firmy oraz państwa będą realizować niezależne, ambitne plany, w tym 
rozwoju nowych rakiet, systemów obserwacji Ziemi, a nawet eksploracji przestrzeni 
BEO (Beyond Earth Orbit), w szczególności na Księżycu i wokół niego.

Oczywiście jest możliwe, że wiele z tych planów nie zostanie zrealizowanych w 
zakładanym czasie. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), która 
„rozlała się” po całym świecie w 2020 roku, według wstępnych prognoz może 
wpłynąć na wysokość dostępnych funduszy. W konsekwencji istnieje poważne 
ryzyko opóźnienia niektórych z dużych programów kosmicznych, w tym tych 
eksploracyjnych.

Czy w Polsce istnieje już świadomość tej zmiany branży kosmicznej? Jakie są 
możliwości wsparcia budowy innowacyjnych rozwiązań, które mogą być ważne z 
perspektywy Polski lub Europy? Co jest potrzebne, by krajowy sektor kosmiczny 
mógł wkroczyć na ścieżkę szybkiego rozwoju?

W niniejszym studium pt. „Średniookresowe scenariusze rozwoju przemysłu 
kosmicznego w Polsce” zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje dotyczące 
możliwych kierunków rozwoju branży kosmicznej w Polsce. Zakres studium to 10 
najbliższych lat, czyli do 2031 roku. Najważniejszym i podstawowym wnioskiem 
płynącym z opracowania tego studium jest zaobserwowanie dużej liczby wyzwań, 
jakie stoją przed stworzeniem możliwości do szybkiego lub chociażby 
„umiarkowanego” rozwoju krajowego sektora kosmicznego.
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Poniższa tabela przedstawia tytuł każdego z rozdziałów tego studium.

Tabela 1: Spis rozdziałów studium

Rozdział     Tytuł
Rozdział 1 Podsumowanie
Rozdział 2 Spis treści
Rozdział 3 Rekomendacje
Rozdział 4 Polska, Europa i świat – rozwój branży kosmicznej

Rozdział 5 Strategiczne dokumenty – Polska i Europa

Rozdział 6 Inteligentne specjalizacje

Rozdział 7 Uwarunkowania interwencji państwa
Rozdział 8 Modele rozwoju branży na przykładzie pięciu wybranych państw

Rozdział 9 Czynniki wpływające na rozwój branży

Rozdział 10 Przyjęte modele scenariuszy

Rozdział 11 Najbardziej prawdopodobny scenariusz

To studium odpowiada na potrzeby Sektorowej Rady ds. Kompetencji przemysłu 
lotniczo-kosmicznego w Polsce. Mowa tutaj przede wszystkim o potrzebach i 
wyzwaniach, jakie stoją przed kadrami w celu ich wykształcenia w naszym kraju, a 
docelowo również stworzenia odpowiednich warunków, by sprowadzać specjalistów 
zza granicy do pracy w Polsce.

Poniższa tabela przedstawia wymagania zawarte w zamówieniu na to studium oraz 
informację o pozycji z rozwinięciem danego zagadnienia w tym dokumencie.
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Tabela 2: Spis wymagań stawianych temu studium

Wymaganie

Rozdział(y)
studium

opisujące
dane

zagadnienie

Komentarz

Uwarunkowania rozwoju branży kosmicznej w Polsce, 
Europie, USA i innych znaczących krajach. Porównanie 
silnych i słabych stron graczy na rynku kosmicznym 
(Europa, USA, Chiny, inni liczący się gracze).

Rozdział 4
Za „innych liczących się
graczy” podano sektor 
komercyjny

Przegląd dokumentów strategicznych związanych z 
sektorem kosmicznym na poziomie Polski i Europy.

Rozdział 5

Przegląd i analiza inteligentnych specjalizacji 
związanych z sektorem kosmicznym na poziomie 
regionalnym i krajowym. Pokazanie inteligentnych 
specjalizacji, w których
wskazane są obszary rozwoju przemysłu kosmicznego i
tego, jakie dodatkowe uwarunkowania narzucane są 
przez istniejące inteligentne specjalizacje na poziomie 
krajowym i regionalnym.

Rozdział 6

Uwarunkowania interwencji państwa:
I. Prognozy rozwoju portfeli zamówień inwestorów 
publicznych (na poziomie krajowym i europejskim) 
oparte na programach i inicjatywach krajowych oraz 
programach i inicjatywach międzynarodowych, w 
szczególności programach Europejskiej Agencji 
Kosmicznej oraz Unii Europejskiej
II. Pomoc publiczna i inne rodzaje wsparcia planowane 
do realizacji na poziomie krajowym i europejskim

Rozdział 7

Modele rozwoju branży na przykładzie pięciu wybranych
państw (w tym trzech państw europejskich; pominięte 
mają zostać USA, Chiny, Indie, Rosja jako państwa 
nieprzystające do ścieżki, którą może podążać Polska)

Rozdział 8

Wybrane państwa to 
Wlk. Brytania, Szwecja,
Hiszpania, Korea 
Południowa, Brazylia

Czynniki wpływające na rozwój branży:
I. Ekonomiczne
II. Społeczne
III. Techniczno-technologiczne
IV. Ekologiczne
V. Polityczne

Rozdział 9

Przyjęte modele scenariuszy
I. Średniookresowy scenariusz I – szybkiego wzrostu
II. Średniookresowy scenariusz II – umiarkowanego 
wzrostu
III. Średniookresowy scenariusz III – rozwój 
endogeniczny branży

Rozdział 10

Omówienie scenariusza najbardziej prawdopodobnego
I. Uwarunkowania
II. Kamienie milowe kompetencji
III. Bariery rozwoju
IV. Przewidywane zapotrzebowanie na 
kompetencje/kwalifikacje w branży kosmicznej w wyniku
realizacji scenariusza

Rozdział 11

Przedstawiono 
scenariusz pomiędzy 
„umiarkowanym 
wzrostem” a „rozwojem 
endogenicznym branży”

Omówienie źródeł finansowania rozwoju polskiej branży
kosmicznej z uwzględnieniem środków publicznych i 
funduszy prywatnych (w tym VC).

Rozdział 4
oraz 

rozdział 7

Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój branży 
(COVID-19, susza, zmiany klimatyczne itp.) w ujęciu 

Rozdział 11
Przedstawione w tym 
rozdziale jako 
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globalnym

dodatkowe czynniki, 
które mogą wpłynąć na 
najbardziej 
prawdopodobny 
scenariusz rozwoju 
polskiego sektora 
kosmicznego

Podsumowanie
Rozdział 1

 oraz 
rozdział 3

Studium zostało dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jakość czcionki została 
ujednolicona zgodnie z ustalonymi wzorami. Kontrast dokumentu został odpowiednio
dobrany, wykonano dokładne i zrozumiałe opisy elementów graficznych i 
szczegółowo opisano tabele.

Prace nad studium rozpoczęły się 5 października, a zakończyły 20 grudnia 2020 r. W
tym czasie doszło do ważnych wydarzeń, które bezpośrednio wpłynęły na niektóre 
aspekty studium:

• W listopadzie 2020 r. Krajowy Program Kosmiczny został odrzucony i zapadła
decyzja o wszczęciu prac nad jego nową wersją, na lata 2021–2025 
(informacja została opublikowana 7 grudnia 2020 r.),

• W listopadowych wyborach prezydenckich w USA wygrał kandydat opozycji, 
co może wpłynąć na terminy w programie Artemis,

• W połowie grudnia zapadły decyzje co do poziomu finansowania europejskich
programów Galileo, EGNOS, Copernicus, a także GOVSATCOM i SSA/SST 
na lata 2021–2027.

Mamy nadzieję, że to studium przyniesie wyjaśnienie wielu istotnych aspektów 
wpływających na globalny i regionalny sektor kosmiczny. Jesteśmy przekonani, że 
tego typu analizy powinny być przeprowadzane i aktualizowane co 2–3 lata.

Autorzy:
Krzysztof Kanawka, PhD DIC
dr Katarzyna Sidło
Wojciech Drewczyński

Zespół autorów wsparli:
Maciej Mickiewicz
Adam Korybut-Kotulewski
Magdalena Jarosz
Wojciech Leonowicz
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SPIS AKRONIMÓW

Tabela 3: Spis akronimów użytych w tym studium

Akronim Rozwinięcie
5G Technologia mobilna piątej generacji

AEB Brazylijska Agencja Kosmiczna
ARP Agencja Rozwoju Przemysłu

ARTES
Advanced Research in Telecommunications Systems, program rozwoju 
inicjatyw telekomunikacyjnych ESA

ASAT Broń antysatelitarna

B2C
Business to Customer, forma oferowania produktów i usług dla odbiorców
indywidualnych przez podmioty komercyjne

B2G
Business to Government, forma oferowania produktów i usług dla 
odbiorców rządowych przez podmioty komercyjne

BEO
Beyond Earth Orbit, czyli loty poza bezpośrednie otoczenie Ziemi (np. 
w kierunku Księżyca)

BEXUS
Balloon-borne EXperiments for University Students, program badań 
naukowych realizowany przez ESA dla europejskich studentów, 
przeprowadzany na pokładzie balonu stratosferycznego

BIC Business Incubation Center, centrum inkubacji biznesu (ESA)
B+R Badania i rozwój

CBERS
China-Brazil Earth Resources Satellite, chińsko-brazylijski program 
satelitarny

CERN Europejska Organizacja Badań Jądrowych

CHIME
Misja satelitarna Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the 
Environment

CIT Podatek od dochodów spółek
COSMO-SkyMed COnstellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation

COVID-19 Coronavirus Disease 2019, choroba spowodowana infekcją koronawirusa
CNSA Chińska Agencja Kosmiczna
CSA Kanadyjska Agencja Kosmiczna

CVC
Corporate Venture Capital, forma działalności VC jako część działania 
dużej spółki

CZ-5 „Długi Marsz 5”, chińska duża rakieta nośna
DLR Niemiecka Agencja Kosmiczna

EDA Europejska Agencja Obrony

EDF Europejski Fundusz Obronny

EDIDP
European Defence Industrial Development Programme, Europejski 
program wsparcia przemysłowego dla celów obronnych

EIF Europejski Fundusz Inwestycyjny

EGNOS
European Geostationary Navigation Overlay Service, system wspierający
pozycjonowanie satelitarne GNSS

EMITS System przetargowy ESA
EO Earth Observation(s), (satelitarne) obserwacje Ziemi

ESA European Space Agency, Europejska Agencja Kosmiczna
ESAC European Space Astronomy Centre, jeden z ośrodków ESA

ESTRACK European Space Tracking, jeden z ośrodków ESA
EUMETSAT Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych

EUR Euro

EUSPA
European Union Agency for the Space Programme, (tworzona) agencja 
ds. programów kosmicznych UE
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IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IT Information Technology, technologie informatyczne

IPO Initial Public Offering, wstępna oferta akcji przed wejściem na giełdę
ISS International Space Station, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
IoT Internet rzeczy

JAXA Japońska Agencja Kosmiczna
JWST James Webb Space Telescope

KIS Krajowe Inteligentne Specjalizacje
KOMPSAT Korean Multi-Purpose Satellite, koreański narodowy program satelitarny

LEO Niska orbita okołoziemska

GAO
Government  Accountability  Office,  amerykański  odpowiednik  polskiego
NIK (Najwyższej Izby Kontroli)

GBP Funt brytyjski
GEO Orbita geostacjonarna

GNSS
Global  Navigation  Satellite  Systems,  globalne  systemy  nawigacji
satelitarnej

GOVSATCOM
Governmental Satellite Communications, program UE mający na celu 
budowę satelity telekomunikacyjnego dla europejskich rządowych celów

GPS Global Positioning System, amerykański system GNSS
GPW Giełda Papierów Wartościowych
GSA European GNSS Agency, europejska agencja GNSS

GSTP
General Support Technology Programme, program ogólnego rozwoju 
technologicznego ESA

GUS Główny Urząd Statystyczny
KPK Krajowy Program Kosmiczny
M&A Merger and Acquisition, forma przejęcia lub połączenia spółek
MMH Monometylohydrazyna
MON Ministerstwo Obrony Narodowej

MRPiT Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

MPCV Orion
Multi-Purpose Crew Vehicle Orion, wielozadaniowy statek załogowy 
Orion

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa (równoznaczne z SME)
NASA Amerykańska Agencja Kosmiczna

NAVISP
Navigation Innovation and Support Programme, program mający na celu 
rozwój metod wykorzystania sygnału GNSS (program ESA)

NATO
North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Traktatu 
Północnoatlantyckiego

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NCN Narodowe Centrum Nauki

NORAD
Dowództwo  Obrony  Północnoamerykańskiej  Przestrzeni  Powietrznej
i Kosmicznej

NRO
National  Reconnaissance  Office,  amerykańska  rządowa  agencja
zajmująca się rozpoznaniem strategicznym

NIK Najwyższa Izba Kontroli
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
OZE Odnawialne Źródła Energii
PAN Polska Akademia Nauk

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PFR Polski Fundusz Rozwoju
PKB Produkt Krajowy Brutto

PLIIS
Polish Industry Incentive Scheme, przeznaczony dla polskich podmiotów
program w ESA w latach 2013–2019

PLN Złoty polski
PMT Plan Modernizacji Technicznej
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POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
POLSA Polska Agencja Kosmiczna

PRS
Public Regulated Service, regulowana usługa europejskiego systemu 
Galileo

PRODEX
PROgramme de Développement d'Expériences scientifiques, program 
rozwoju badań i eksperymentów naukowych ESA

PSA Prosta spółka akcyjna
PSK Polska Strategia Kosmiczna

REXUS
Rocket-borne EXperiments for University Students, program naukowy 
ESA dla studenckich projektów naukowych na pokładzie rakiety 
sondującej

RIS Regionalne Inteligentne Specjalizacje
SAR Radar Syntetycznej Apertury

SGDC
Geostationary Defense and Strategic Communications Satellite, 
brazylijski rządowy program telekomunikacji satelitarnej

SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
SLS Space Launch System, amerykańska duża rakieta nośna

SME
Small and Medium Enterprises, małe i średnie przedsiębiorstwa 
(równoznaczne z MŚP)

SSA/SST
Space Situational Awareness i Space Surveillance and Tracking, czyli 
świadomość sytuacyjna co do obiektów wokół Ziemi (Awareness) i ich 
śledzenie (Tracking)

SSC Swedish Space Corporation, szwedzka spółka kosmiczna
SSO Orbita heliosynchroniczna
TRL Technology Readiness Level, poziom gotowości technologicznej
UE Unia Europejska

USA Stany Zjednoczone Ameryki
USAF United States Air Force, amerykańskie siły powietrzne

VC
Venture capital, typ średnioterminowych i długoterminowych inwestycji 
w spółki niepubliczne, najczęściej we wczesnych fazach rozwoju

WIG Warszawski Indeks Giełdowy
ZPSK Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
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3. REKOMENDACJE
Niniejszy rozdział zawiera zestaw rekomendacji związanych z rozwojem polskiego 
sektora kosmicznego. Są one ujęte w perspektywie średnioterminowej i opierają się 
na czterech scenariuszach rozwoju, zaprezentowanych w rozdziałach 10 i 11, oraz 
analizie Krajowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji zawartych w rozdziale
6.

Bez programu kompleksowego wsparcia rozwoju polskiego sektora kosmicznego 
istnieje poważne ryzyko „zablokowania” rozwoju tej branży. Ma to przede wszystkim 
związek z wieloma istotnymi barierami, które spowalniają ekspansję podmiotów 
krajowego sektora kosmicznego. Do najważniejszych barier zaliczyć można:

• niski poziom składek Polski do ESA, z niewielkim poziomem nakładów na 
programy opcjonalne,

• wieloletnie opóźnienia i brak zatwierdzonego Krajowego Programu 
Kosmicznego,

• niski poziom wydatków państwa na B+R, znacznie poniżej średniej unijnej,
• trudne zasady administrowania i rozliczania projektów B+R, 

finansowanych ze źródeł krajowych,
• niską dostępność funduszy inwestycyjnych powyżej poziomu zalążkowego

nowych inicjatyw,
• niewielkie rynki zbytu w Polsce, w szczególności typu B2G,
• niejasną rolę poszczególnych organów administracji publicznej, w tym 

Polskiej Agencji Kosmicznej.

Aby szybki rozwój sektora kosmicznego w Polsce był możliwy, potrzebne są przede 
wszystkim następujące działania:

• szybkie zatwierdzenie Krajowego Programu Kosmicznego z odpowiednio 
wysokim finansowaniem oraz rozpoczęcie prac nad Krajowym Programem
Kosmicznym na lata 2026–2030,

• podniesienie składki do ESA oraz jej konsekwentne zwiększanie wraz 
z rozwojem branży kosmicznej przez całą dekadę lat dwudziestych,

• wyraźniejsza aktywność polskich podmiotów w programie Horyzont 
Europa,

• regularny monitoring rozwoju branży kosmicznej (względem PSK oraz 
reszty Europy), w tym identyfikacja szans i ryzyk, jakie stoją przed 
podmiotami aktywnymi w tym sektorze,

• szybki wzrost nakładów na B+R do poziomu średniej unijnej,
• podniesienie poziomu inwestycji w Polsce do poziomu średniej unijnej,
• stworzenie dodatkowych źródeł inwestycji w podmioty w branży 

kosmicznej, w tym z funduszy inwestycyjnych na poziomie wyższym od 
zalążkowego,
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• otwarcie administracji publicznej na różne formy wsparcia i wdrożenia 
rozwiązań stworzonych przez branżę kosmiczną, wliczając tu dostępność 
do testów, zamówienia przedkomercyjne, dialog techniczny itp. (dot. 
również gotowych rozwiązań, usług i produktów),

• wyraźne uproszczenie zasad prowadzenia projektów B+R w Polsce, 
w szczególności administracji i rozliczania projektów,

• nawiązanie współpracy bilateralnej i multilateralnej z wieloma państwami, 
w tym spoza Europy (przykładowo z amerykańską agencją NASA) – wraz 
z zatwierdzeniem odpowiedniego stałego budżetu na te działania,

• doprecyzowanie roli POLSA jako organu scalającego administracyjne 
działania wokół branży kosmicznej ze strony rządu oraz jako podmiotu 
wspierającego rozwój różnych nisz rynkowych w Polsce,

• wykorzystanie potencjału, jaki leży w Krajowych i Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacjach, w szczególności tych, które już teraz mają 
duże znaczenie dla Polski (m.in. rolnictwo, transport, sektor IT),

• bliska współpraca pomiędzy przemysłem i akademią przy kursach 
studenckich, w tym przy programach doktoranckich,

• wykorzystanie potencjału polskich podmiotów przy projektach o 
charakterze obronnym, w tym w celu identyfikacji rozwiązań, które mogą 
mieć potencjał wojskowy.

Równolegle do działań związanych z rozwojem sektora jako całości rekomendujemy 
następujące działania w obszarze pozyskiwania i budowy kompetencji sektora:

• stworzenie szerokich ram do kształcenia ustawicznego dla przedstawicieli 
sektora kosmicznego: nie tylko związanych ze specjalistycznymi 
zagadnieniami prowadzenia projektów (np. zarządzanie projektem czy 
Quality Assurance), lecz także przedstawiania trendów rynkowych 
i technologicznych w różnych niszach tego sektora,

• stworzenie podstaw możliwości oceny wiedzy i kwalifikacji obcokrajowców,
którzy zdecydują się osiąść w Polsce,

• stworzenie ram do realizacji kursów doktoranckich przy bliskiej współpracy
z przemysłem (np. doktoraty wdrożeniowe),

• wsparcie przy tworzeniu, rozwijaniu i realizacji akademickich kursów 
związanych z branżą kosmiczną, w szczególności nowych kierunków,  

• ustalenie i stałe aktualizowanie stanu wiedzy oraz braków w 
kompetencjach i kwalifikacjach, które już wpływają lub mogą wpłynąć 
negatywnie na rozwój polskiego sektora kosmicznego,

• ustalenie i stałe aktualizowanie stanu wiedzy odnośnie przyszłych 
wymagań technologicznych i rynkowych stawianych w edukacji i 
kształceniu ustawicznym – także z perspektywy Europy i globalnej,

• powiązanie kompetencji sektora kosmicznego z tymi KIS i RIS, które mają 
duży potencjał rozwoju (KIS 2, KIS 6 i KIS 10, zawarte we wszystkich 
scenariuszach rozwoju).
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4.  POLSKA,  EUROPA  I  ŚWIAT  –  ROZWÓJ
BRANŻY KOSMICZNEJ

Niniejszy rozdział opisuje aktualny stan rozwoju branży kosmicznej w Polsce, 
Europie, USA, Chinach i innych krajach.

Dekada lat dwudziestych1 zapowiada się jako okres intensywnego rozwoju sektora 
kosmicznego praktycznie na całym świecie. Przed końcem 2031 roku 
prawdopodobnie jedynie nieliczne państwa nie będą jeszcze posiadać własnego 
satelity, a bez wątpienia wszystkie będą korzystać z danych satelitarnych [1].

Poniższy rozdział opisuje podstawowe uwarunkowania rozwoju branży kosmicznej w
Polsce, Europie, USA i innych wiodących krajach (np. w Chinach).

Prezentuje on silne i słabe strony największych graczy na rynku kosmicznym. 
Ponadto „za innych liczących się graczy” uznany został kosmiczny sektor 
komercyjny, gdyż uwarunkowania tej branży mogą być inne. W przypadku Europy 
przedstawiono dwóch „wiodących” graczy: Europejską Agencję Kosmiczną oraz 
Unię Europejską.

Ilustracja 1: Oszacowanie budżetów na programy kosmiczne wybranych państw 
w ujęciu wartości procentowej wskaźnika Produktu Krajowego Brutto/Ilustracja 
OECD.

1 Na potrzeby tego studium końcową datą objętą w analizach jest rok 2031. Aktualnie jest to
data spodziewanego powrotu misji Mars Sample Return na Ziemię.
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Inicjatywy rządowe i agencyjne – uwarunkowania

Opis sytuacyjny Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)
Największą agencją kosmiczną jest obecnie amerykańska NASA. Jej budżet osiąga 
ostatnio wartości z przedziału 22,5–23,5 mld USD (wartości na lata 2020 i 2021) i 
prawdopodobnie zostanie znacznie podniesiony w najbliższych latach – choć 
oczywiście nie wiadomo, jak bardzo pandemia COVID-19 wpłynie na działania 
NASA [2].

Największym programem NASA jest aktualnie program Artemis. Jego celem jest 
powrót człowieka na Księżyc przed końcem 2024 roku (aczkolwiek ten termin 
prawdopodobnie ulegnie opóźnieniu, być może do 2028 r.). Elementy programu 
Artemis są następujące:

• Rakieta SLS, której pierwszy start planowany jest na 2021 rok (po latach 
opóźnień);

• Kapsuła MPCV Orion, której moduł serwisowy jest budowany przez 
Europę;

• Lądownik księżycowy, który zostanie zbudowany przez jedno z trzech 
amerykańskich konsorcjów (jest możliwe, że NASA zaakceptuje każdy 
lądownik);

• Stacja Gateway, która będzie krążyć w pobliżu Srebrnego Globu, 
stanowiąca punkt przesiadkowy dla astronautów używających lądowników 
księżycowych oraz statku kosmicznego MPCV Orion. Do stacji Gateway 
będą docierać komercyjne bezzałogowe statki zaopatrzeniowe, takie jak 
Dragon XL firmy SpaceX;

• W dalszej kolejności na powierzchni Księżyca powstanie „placówka” o 
roboczej nazwie Artemis Basecamp.
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Ilustracja 2: Grafika prezentująca stację Gateway w pełnej konfiguracji/Grafika 
NASA.

Choć USA odgrywają ważną rolę w programie Artemis, to nie jest to działanie tylko 
jednego państwa czy organizacji rządowych. Program Artemis jest realizowany w 
ramach międzynarodowej współpracy, w szczególności przez Europejską Agencję 
Kosmiczną (ESA), Japońską Agencję Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) i 
Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA), a także być może rosyjską agencję 
kosmiczną Roskosmos i inne agencje oraz przy zaangażowaniu szerszych 
kompetencji podmiotów komercyjnych. W przypadku programu Artemis NASA dała 
wolną rękę podmiotom komercyjnym w zaprojektowaniu lądowników księżycowych 
oraz bezzałogowych statków zaopatrzeniowych.

Drugim ważnym działaniem NASA jest program Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
(ISS). Jest to również program z istotnym wkładem partnerów międzynarodowych: 
Europy, Japonii, Kanady i Rosji. Od 2000 roku na pokładzie stacji ISS nieustannie 
przebywają astronauci – zawsze przynajmniej jeden Amerykanin i jeden Rosjanin. 
Po zakończeniu budowy Stacji (2011) skupiono się przede wszystkim na badaniach 
naukowych i technologicznych na jej pokładzie. Dobre podsumowanie przeszłych i 
teraźniejszych działań na ISS udostępnia NASA poprzez aplikację SSRX [3] .

Aktualnie duża część ładunków (eksperymenty, części zamienne, narzędzia, 
komputery, żywność, woda, powietrze, ubrania itp.) jest dostarczana na ISS za 
pomocą dwóch amerykańskich statków zaopatrzeniowych: Dragon/Cargo Dragon 2 
(produkcji firmy SpaceX) oraz Cygnus (produkcji firmy Northrop Grumman).
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Ważnym elementem działań wokół stacji ISS jest poszukiwanie sposobu na 
dostarczanie astronautów na pokład Stacji za pomocą statków zbudowanych przez 
podmioty komercyjne przy współpracy z NASA. Obecnie nie jest jeszcze definitywnie
ustalone, kiedy zakończy się użytkowanie Stacji. Jest możliwe, że nastąpi to około 
2028 roku, a do tego czasu prawdopodobnie zaczną być używane mniejsze stacje 
orbitalne, zbudowane przez firmy komercyjne (oprócz stacji chińskiej, opisanej w 
dalszej części tego rozdziału).

Dzięki wysokiemu budżetowi agencja NASA jest w stanie przeprowadzać misje, 
zarówno bezzałogowe, jak i załogowe, w tym samym czasie. NASA posiada także 
bardzo bogate zaplecze laboratoryjne, wykorzystywane do celów naukowych i 
technologicznych. Jedno z nich – amerykańska część Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej2 – jest sukcesywnie udostępniane do działań o podłożu komercyjnym.

W latach 20. XXI wieku agencja NASA wraz z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA)
będą próbowały osiągnąć bardzo ambitny cel – sprowadzenie próbek materii z 
Marsa na Ziemię. Zostanie to przeprowadzone w ramach kilku misji robotycznych: 
dwóch łazików (jeden amerykański i jeden europejski) oraz statku powrotnego. 
Będzie to ważny etap w przygotowaniach do załogowej wyprawy marsjańskiej. 
Aktualnie przewiduje się, że człowiek po raz pierwszy wybierze się w kierunku Marsa
nie wcześniej niż w połowie lat 30. XXI wieku. Program Artemis ma posłużyć do 
wypracowania i testowania technologii potrzebnych dla programu marsjańskiego.

Ponadto NASA realizuje serię bezzałogowych misji badających obiekty Układu 
Słonecznego i zmierzających do nich. Oprócz aktywnego programu marsjańskiego 
(orbitery, lądowniki i łaziki) realizowane są misje badające Słońce z różnych 
perspektyw, ku planetoidom (m.in. w celu pobrania materii z tych obiektów) oraz ku 
zewnętrznym planetom Układu Słonecznego (w tym Plutona i małych ciał Pasa 
Kuipera). Na szczególną uwagę zasługują także misje Voyager 1 i 2, wystrzelone w 
1977 roku, które odpowiednio w 2012 i 2018 roku przekroczyły heliopauzę.

Silną stroną NASA jest możliwość realizacji szerokiego spektrum projektów 
badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Znaczna część tych projektów jest 
realizowana przez podmioty zewnętrzne, takie jak grupy badawczo-rozwojowe, 
laboratoria, uczelnie, duży przemysł, segment MŚP, a nawet nowo powstałe spółki 
(startupy). NASA na podstawie umów bilateralnych współpracuje również z 
zagranicznymi podmiotami (w tym przypadku finansowanie jest z reguły zapewniane 
przez państwo – partnera umowy). Co więcej, w NASA realizowane są programy 
pozwalające na pracę już od poziomu TRL-1 – jest to cecha dość unikalna na skalę 
światową [4]. Co ważne, NASA mocno zwraca uwagę na kontynuację projektów – 
udane zakończenie danego etapu otwiera drogę do kolejnego.

2  W tym część dostępu do japońskiego modułu Kibo i europejskiego Columbus.
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Z pewnością słabą stroną amerykańskich działań rządowych jest duża podatność na
decyzje polityczne oraz konieczność zaspokajania lokalnych potrzeb społeczno-
politycznych. W 2010 roku prezydent Barack Obama zaproponował zatrzymanie 
programu Constellation. Ten program był wówczas w bardzo złym stanie z uwagi na 
niewystarczające finansowanie oraz problemy techniczne. Z kolei 26 marca 2019 r. 
administracja Donalda Trumpa zaproponowała nowy, bardzo ambitny cel: powrót na 
Księżyc do końca 2024 roku (Artemis). O ile wydaje się, że program Artemis będzie 
kontynuowany, o tyle istnieje zawsze pewne ryzyko jego wcześniejszego 
zakończenia w późniejszych latach – nawet po udanych lądowaniach. W podobnej 
sytuacji stanęła agencja NASA na początku 1970 roku, gdy administracja 
ówczesnego prezydenta Richarda Nixona postanowiła zakończyć wyprawy 
księżycowe na misji Apollo 17 (1972) i zaproponowała rozpoczęcie programu 
promów kosmicznych (STS, z misjami realizowanymi w latach 1981–2011).

Zwykle zmiana prezydenta USA oznacza także zmianę administratora NASA. 
Zazwyczaj agencja NASA nie otrzymuje wystarczających ilości funduszy na 
długoterminowe programy, co często skutkuje opóźnieniami w realizacji programów. 
W skrajnych przypadkach, podczas impasu w sprawie budżetu federalnego USA, 
agencje i biura rządowe przechodzą w tryb „government shutdown”, w którym 
następuje zamknięcie większości prac i badań w NASA, aż do momentu decyzji 
polityków.

Wyraźnie widoczną cechą ostatnich lat jest krytyka ze strony biura Government 
Accountability Office (GAO). To biuro, będące odpowiednikiem polskiej Najwyższej 
Izby Kontroli (NIK), weryfikuje założenia finansowe i terminowe w podmiotach 
należących do rządu USA. Biuro GAO często krytykuje NASA za niewystarczającą 
jakość procedur przy największych projektach i programach, dotyczących m.in. 
teleskopu JWST czy rakiety SLS [5], [6].
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Ilustracja 3: Grafika prezentująca rakietę SLS/Grafika NASA

Warto pamiętać, że w ramach NASA są realizowane przede wszystkim cywilne 
programy kosmiczne USA. Programy o charakterze wojskowym czy zwiadowczym 
są przeprowadzane przez inne agencje i biura, takie jak National Reconnaissance 
Office (NRO) czy siły lotnicze USAF. W grudniu 2019 r. powołano do życia siły 
United States Space Force (USSF), które mają koordynować działania o bardziej 
militarnym charakterze w przestrzeni kosmicznej.

Podsumowując, amerykański rządowy sektor kosmiczny z pewnością będzie się 
rozwijać w najbliższych latach, choć zawsze zagrożeniem będą decyzje na szczeblu 
politycznym oraz ryzyko impasu w kwestii budżetu federalnego USA. Niemniej 
jednak jest bardzo prawdopodobne, że cele NASA na dekadę lat dwudziestych XXI 
wieku zostaną osiągnięte, ale możliwe są pewne opóźnienia. Cechą szczególną 
amerykańskich narodowych działań w przestrzeni kosmicznej jest opieranie się na 
podmiotach komercyjnych, od których NASA będzie pozyskiwać usługi na podstawie
dedykowanych umów.

Opis sytuacyjny Europy
W Europie dość niezależnie od siebie realizowane są dwa główne programy 
kosmiczne: zorientowane wokół Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Unii 
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Europejskiej. Ponadto realizowane są programy kosmiczne na poziomach krajowych
i regionalnych. Aktualnie najbardziej rozbudowane krajowe programy kosmiczne 
prowadzone są przez Niemcy oraz Francję.

Ilustracja 4: Wartości całkowitych budżetów na programy kosmiczne wybranych 
państw w dolarach amerykańskich na 2018 rok (B oznacza miliard) (Euroconsult 
via ESPI Yearbook 2019).

Ponadto w Europie funkcjonuje kilka dużych spółek sektora kosmicznego. 
Największe z nich zostały zestawione w tabeli poniżej (wliczając w to spółki 
rosyjskie, izraelskie i ukraińskie).
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Tabela 4: Największe europejskie spółki branży kosmicznej

Nazwa Szacowane zatrudnienie Komentarz

Thales Alenia Space (FR/IT) ok. 7500
Wspólna własność Thales 
Group i Leonardo

Airbus Defense and Space 
(DE/FR)

ok. 40000

Część koncernu Airbus, 
powstała w 2014 roku 
w wyniku reorganizacji kilku 
spółek

OHB systems (DE) ok. 3000
Obecna w wielu państwach 
europejskich

RUAG Space (CH) ok. 1300 Część holdingu RUAG

ArianeGroup (FR/DE) ok. 9000

Powstały w 2015 roku joint 
venture, w celu używania rakiet
Ariane 6. Właściciel 
Arianespace – operatora 
europejskich rakiet

SES (LU) ok. 2200
Ważny dostawca usług 
telekomunikacyjnych

Eutelsat (FR) ok. 1000

Ważny podmiot w segmencie 
usług telekomunikacyjnych. 
Założony w 1977 roku jako 
organizacja; 
skomercjalizowany w 2001 
roku

Jużmasz (UA) ok. 7000
Duże przedsiębiorstwo sektora
produkcji maszyn i wojskowo-
kosmicznego

Energia (RUS) ok. 25000
Największe rosyjskie 
przedsiębiorstwo kosmiczne

IAI (IL) ok. 15000

Największe izraelskie 
przedsiębiorstwo przemysłu 
obronnego, z ważną częścią 
kosmiczną

Opis sytuacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej

Pod koniec 2020 roku Europejska Agencja Kosmiczna składała się z 22 państw 
członkowskich. Polska dołączyła do ESA w listopadzie 2012 roku. Z bloku państw 
Europy Środkowej do ESA przed Polską dołączyły Rumunia (2011) i Czechy (2008).

Budżet ESA, na który łożą państwa członkowskie, organizacja Eumetsat i Unia 
Europejska wynosi obecnie około 6,7 mld EUR (blisko 8 mld USD). Z perspektywy 
państw członkowskich ten budżet można podzielić na dwie zasadnicze części:

• składka obowiązkowa, która jest wydawana m.in. na działania 
administracyjne ESA, wstępne studia nad przyszłymi programami, 
systemy informatyczne czy programy treningowe,
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• składki na programy opcjonalne, w których każde państwo decyduje o 
wielkości kontrybucji (lub jej braku).

Wydatki ESA na poszczególne zamówienia i kontrakty zazwyczaj znacznie 
przewyższają zamówienia od innych podmiotów w Europie. Przykładowo według 
raportu EIB, w 2016 roku ESA dokonała zakupów o wartości 3,37 mld EUR, podczas
gdy inne cywilne agencje publiczne wykonały zakupy o wartości 774 mln EUR, 
instytucje wojskowe za 574 mln EUR, Komisja Europejska za 92 mln EUR, a 
publiczni operatorzy satelitarni za 90 mln EUR [7].

Budżet ESA jest ustalany co kilka lat podczas tzw. Rad Ministerialnych. Na tych 
Radach przedstawiciele każdego państwa członkowskiego ESA wykonują tzw. 
subskrypcję do poszczególnych programów Agencji (oraz potwierdzają udział w 
obowiązkowych wydatkach). Ostatnia taka Rada odbyła się w listopadzie 2019 roku. 
Wówczas panował spory optymizm wśród dużej części państw członkowskich, co 
przełożyło się na zdecydowany wzrost składek [8].
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Ilustracja 5: Grafika poglądowa europejskich instrumentów finansowania 
(programów) zorientowanych na projekty kosmiczne wraz z ich średniorocznym 
poziomem wartości (w milionach euro); poziom dofinansowania z agencji ESA nie 
zawiera działań związanych z rozwojem technologii, które ujęte są jako składowa 
innych, szczegółowych programów rozwoju technologii. Oś pionowa (Y) 
reprezentuje (od dołu) granty w formie seed, equity oraz finansowanie zwrotne 
(pożyczki). Oś pozioma (X) reprezentuje dojrzałość technologiczną w skali TRL 
(Technology Readiness Level).  (Cohini & Toth 2019)

Udział Polski w budżecie ESA jest skromny – jest to wartość około 38 mln EUR. W 
rocznym przeliczeniu per capita jedynie Węgry wydają na ESA mniej od Polski (ok. 
0,5 EUR vs. ok. 0,9 EUR). Dla porównania Niemcy wydają ok. 11 EUR, Francja ok. 
14 EUR, Czechy ok. 4,1 EUR, a Rumunia ok. 1,8 EUR. Polskie środowiska naukowe
i przemysłowe od lat postulują o wyraźne zwiększenie naszej składki do ESA. W 
2019 roku, podczas ostatniej Rady Ministerialnej, Polska była jednym z niewielu 
państw, które nie zdecydowały się wyraźnie podnieść swojej składki [9] .

Europejska Agencja Kosmiczna jest wyjątkową agencją zrzeszającą dużą grupę 
państw realizujących wiele dużych programów: zarówno służących celom 
naukowym, technologicznym, jak i ekonomicznym. Jedynym dużym „elementem”, 
jakiego ESA nie realizuje we własnym zakresie, jest własny statek załogowy – choć 
warto tu dodać, że bez europejskiego modułu serwisowego amerykański statek 
MPCV Orion nie byłby w stanie wypełniać powierzonych mu zadań. Inne elementy, 
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takie jak rakiety nośne, projekty naukowe związane z Układem Słonecznym czy 
Wszechświatem, naszą Ziemią lub tworzeniem nowych technologii – w tym 
mających bezpośrednie zastosowanie w „nie-kosmicznych” branżach – są 
realizowane przez ESA.

Ilustracja 6: Grafika prezentująca Europejski Moduł Serwisowy jako część pojazdu
MPCV Orion/Grafika NASA.

Europejska Agencja Kosmiczna jest tworem, który posiada szereg silnych cech. 
Będąc agencją złożoną z wielu państw członkowskich, duża część projektów i 
programów jest realizowana w trybie międzynarodowym. Ta kwestia dotyczy przede 
wszystkim najważniejszych programów, czyli rakiet nośnych, dużych misji 
kosmicznych, programów załogowych oraz szerokiego rozwijania różnych 
technologii. Jednocześnie ESA sama w sobie posiada mocne zaplecze zarówno 
techniczne, jak i kadrowe, które jest dostępne dla podmiotów z państw 
członkowskich. Ogólnie rzecz biorąc, w wielu domenach technologicznych możliwe 
jest nawiązanie dialogu technologicznego bez potrzeby formalnego aplikowania o 
grant lub dofinansowanie. W przypadku osiągnięcia zachęcających wyników dialogu,
ESA wskazuje możliwe kierunki dalszego rozwoju technologii, aplikacji lub misji, 
biorąc przy tym pod uwagę dostępne fundusze. ESA wskazuje także potencjalnych 
partnerów.

Silnym punktem ESA jest duża transparentność działalności. Lista aktualnie 
otwartych konkursów – również dalekich od technologii – jest dostępna, podobnie jak
i cała towarzysząca im dokumentacja. Lista planowanych projektów też jest 
dostępna (choć nie zawsze precyzyjna). Pozwala to podmiotom na odpowiednie 
przygotowanie się do każdego konkursu. Ponadto proces uzyskiwania dodatkowych 
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wyjaśnień także jest przejrzysty. ESA co kilka miesięcy publikuje listę 
zatwierdzonych projektów do realizacji wraz z informacją o podmiocie/konsorcjum, 
które dany projekt będzie wykonywać.
Największe projekty ESA są realizowane i koordynowane zazwyczaj przez duże 
spółki branży aerokosmicznej. Te duże podmioty zazwyczaj wybierają wielu 
mniejszych podwykonawców z całej Europy w poszczególnych etapach projektu. 
Przykładowo, Thales Alenia Space został w listopadzie 2020 r. wybrany do 
koordynowania prac nad budową satelity CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging
Mission for the Environment), który wejdzie w skład europejskiego programu 
Copernicus. Kontrakt opiewa na kwotę 445 mln EUR, a wybranymi już partnerami 
dla Thales Alenia Space zostały firmy Airbus Defence & Space, OHB i Leonardo 
[10].

W kwestiach międzynarodowych ESA jest postrzegana jako wiarygodny partner. 
Prawdopodobnie to właśnie z ESA realizuje się najwięcej międzynarodowych 
programów i projektów różnej wielkości. Ponadto w przypadku ESA nie ma 
większych ograniczeń prawnych w aspektach współpracy międzynarodowej, przez 
co m.in. możliwe są wspólne projekty z Chinami [11]. Dlatego też ESA jest mocnym 
partnerem, co widać na przykładzie programu Artemis (budowa modułów 
serwisowych dla MPCV Orion) oraz eksploracji Marsa – dobrym dowodem na 
interakcję z NASA jest wieloetapowa misja Mars Sample Return. Pierwszym etapem 
sprowadzenia cennych próbek marsjańskiej materii na Ziemię jest misja łazika Mars 
2020 Perseverance (w grudniu 2020 r. w drodze na Czerwoną Planetę). Na 
kolejnych etapach próbki materii zostaną zebrane przez następny łazik, wysłane na 
orbitę wokół Czerwonej Planety, a następnie sprowadzone na Ziemię, co powinno 
nastąpić w 2031 roku [12]. Dla NASA rzetelnym partnerem przy tak ambitnym celu 
jest właśnie ESA – jest to dowód na możliwości długoterminowej, strategicznej 
współpracy tej agencji.

W pewnym względzie zasada „georeturn”, czyli powrotu większości składki danego 
państwa do projektów realizowanych przez podmioty zarejestrowane w tym członku 
ESA, jest także silnym elementem działania tej agencji. Każde państwo ma w ten 
sposób pewność, że większość funduszy będzie wykorzystana na własne projekty 
narodowe, co pozwala na budowę potencjału przemysłu kosmicznego danego 
członka ESA. Dlatego też większość państw ESA przekazuje na programy 
opcjonalne kwoty wielokrotnie przekraczające składkę obowiązkową i jednocześnie 
wskazują swoje preferencje w wydatkowaniu funduszy.

ESA mocno wspiera kształcenie kadr. Każdego roku realizuje się kilka różnych 
typów projektów edukacyjnych, staży oraz staży podoktorskich (post-doc). Dobrze 
znane są programy edukacyjne „Fly your thesis” i „Spin your thesis” czy program 
REXUS/BEXUS   [13]–[15]. Kadra ESA pochodzi ze wszystkich państw 
członkowskich i ta agencja zwraca szczególną uwagę na kwestie równych szans.
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Ilustracja 7: Zdjęcie wykonane podczas studenckich eksperymentów w trakcie
lotów parabolicznych/Zdjęcie Biura Edukacyjnego ESA.

Jest kilka aspektów działalności ESA, które mogą niekorzystnie wpływać na 
realizację projektów. Jednym z nich może być zasada georeturn, gdyż 
niewykorzystane przez dane państwo fundusze ESA musi jakoś wykorzystać. W 
konsekwencji dość często ESA otwiera konkursy adresowane do danych państw lub 
też zaznacza pewną preferencję dla konsorcjów z partnerami z danego państwa. 
Przynosi to ryzyko wydatkowania funduszy na projekty o mniejszym potencjale.

Należy zauważyć, że akceptacja jednego projektu B+R nie jest gwarantem 
akceptacji kolejnych projektów [16] . W konsekwencji istnieje pewne ryzyko przerw 
finansowania w projektach, a nawet ich zakończenia po osiągnięciu danego etapu 
rozwoju technologicznego. Jest to przede wszystkim bolączka mniej 
doświadczonych państw w ESA. Jest to także ryzyko dla mniejszych podmiotów, 
które własnymi nakładami starają się doprowadzić do stworzenia oryginalnego lub 
innowacyjnego rozwiązania.

Choć ESA stara się poszerzyć możliwości interakcji podmiotów ze sobą, m.in. 
poprzez różne wydarzenia, szkolenia, konferencje i dostęp do materiałów, 
świadomość rynku, potencjalnych partnerów oraz konkurencji (i ich osiągnięć) jest 
często niewielka. Podobnie ESA zachęca do szerszej współpracy pomiędzy 
poszczególnymi typami podmiotów (uczelnie, laboratoria, SME czy też duże spółki 
albo integratorzy), jednakże często największą barierą jest nawiązanie kontaktów i 
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określenie ram współpracy. Agencja ESA sama w swoich studiach zwracała na to 
uwagę [17] .

Warto tu zauważyć, że ESA nie jest tworem tożsamym z UE w sensie podmiotów 
członkowskich. W ESA stowarzyszonymi państwami są Norwegia, Wielka Brytania 
czy Szwajcaria, które nie są członkami UE. Z kolei do ESA nie należą aktualnie 
Bułgaria, Litwa, Łotwa, Słowacja, Cypr, Malta czy Chorwacja. Jest jednak 
prawdopodobne, że te państwa dołączą w latach dwudziestych XXI wieku do grona 
podmiotów członkowskich. Niektóre państwa spoza UE, takie jak Izrael czy Ukraina 
mogą zacieśnić współpracę z ESA w ciągu najbliższych lat. Status Kanady – jako 
państwa stowarzyszonego – prawdopodobnie nie zmieni się w trzeciej dekadzie XXI 
wieku.

Ilustracja 8: Państwa członkowskie ESA (ciemny szary kolor) oraz państwa 
stowarzyszone z ESA (jasny szary kolor)/Grafika ESA
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Opis sytuacyjny programu kosmicznego Unii Europejskiej

Program kosmiczny Unii Europejskiej w 2020 roku jest już w pełni ukształtowanym 
programem, wyróżniającym się strategią oraz mechanizmami wsparcia [18], [19] . 
Podstawowe cele strategii kosmicznej UE są następujące:

• maksymalizacja korzyści związanych z szeroko pojętym kosmosem dla 
społeczności i gospodarki UE,

• wsparcie dla globalnie konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego 
sektora kosmicznego,

• wzmocnienie europejskiej autonomii w dostępie (np. rakiety nośne) i 
korzystania z przestrzeni kosmicznej w bezpiecznym otoczeniu,

• wzmocnienie pozycji Europy jako „globalnego aktora” i promocja 
współpracy międzynarodowej.

Aktualnie UE realizuje trzy główne („flagowe”) programy:
• Galileo – europejski globalny system pozycjonowania,
• Copernicus – europejski zaawansowany system obserwacji Ziemi,
• EGNOS – specjalistyczna „nakładka” dla pozycjonowania, zwiększająca 

jakość, dostępność i precyzję sygnału pozycjonowania dla zastosowań 
takich jak lotnictwo.

Każdy z powyższych programów jest długoterminowy – nie skończy się na jednej 
generacji. Każdy program ma dużą wartość – zarówno od strony „upstream”, jak i 
wykorzystania czy przetwarzania danych. Jest to wyjątkowo silny punkt dla 
europejskiego sektora kosmicznego, gdyż gwarantuje wielodekadowy rozwój tej 
branży. Z perspektywy globalnej te programy są ważne, gdyż inne regiony świata 
będą mogły korzystać z danych oferowanych przez te systemy. Jest to dobry punkt 
startowy dla Europy w międzynarodowych programach współpracy.

Pomiędzy 2021 a 2027 r. powyżej opisane programy otrzymają następujące 
finansowanie:

• Galileo i EGNOS – 9,01 mld EUR,
• Copernicus – 5,42 mld EUR.
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Ilustracja 9: Satelity Sentinel – kosmiczna część europejskiego programu 
Copernicus/Grafika ESA

Ponadto Unia Europejska prowadzi kilka innych programów, które mają ważne 
znaczenie dla Europy. Dwa z nich to GOVSATCOM i SSA. W perspektywie 2021–
2027 te dwa tematy otrzymają łącznie 442 mln EUR [20] .

Działalność kosmiczna w Unii Europejskiej jest nadzorowana przez kilka agencji. 
Przykładowo agencja European Global Navigation Satellite Systems Agency 
(European GNSS Agency; GSA) skupia się na wykorzystaniu sygnału 
pozycjonowania satelitarnego, w szczególności sygnału z konstelacji Galileo. W 
2021 roku agencja GSA zostanie przekonwertowana w agencję European Union 
Agency for the Space Programme (EUSPA). Agencja EUSPA ma mieć szersze 
kompetencje i między innymi zajmować się sprawami SSA [21] .
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Drugą silną cechą europejskiego sektora kosmicznego jest nacisk na współpracę 
międzynarodową. Efektem tego nacisku jest stworzenie bardzo rozbudowanego 
łańcucha dostaw dla największych spółek branży aerokosmicznej.

Ponadto program kosmiczny UE wykazuje wiele punktów interakcji z programem 
ESA. Oznacza to, że jakość nadzoru i wsparcia technicznego ze strony ESA jest 
także dostępna w pewnej części programów UE. 

Podstawowym mechanizmem realizacji europejskich projektów branży kosmicznej 
oraz pokrewnych są programy ramowe. Aktualnie (stan na koniec 2020 roku) kończy
się program Horyzont 2020, realizowany od 2014 roku. Niebawem rozpocznie się 
program Horyzont Europa, który będzie realizowany do 2027 roku. Budżet tego 
programu B+R prawdopodobnie przekroczy 90 mld EUR.

Cechą szczególną projektów realizowanych w ramach europejskich programów 
ramowych jest wymóg współpracy międzynarodowej. Typowe konsorcjum musi się 
składać z przynajmniej trzech partnerów z trzech różnych państw. Zasady 
finansowania, kosztów pośrednich oraz raportowania są sukcesywnie upraszczane –
w przypadku programu Horyzont 2020 praktycznie całość dokumentacji i raportów 
finansowych była przesyłana przez jeden portal (Participant Portal). Jest to duże 
usprawnienie – w szczególności dla mniejszych podmiotów, które nie posiadają 
rozbudowanego zaplecza administracyjnego.

Program Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa promują i będą promować 
współpracę pomiędzy poszczególnymi typami podmiotów aktywnych w projektach 
B+R. Szczególnie zachęca się SME do uczestnictwa w projektach oraz dalszej 
komercjalizacji wyników. W programie Horyzont 2020 dla SME stworzono specjalny 
mechanizm – SME Instrument (aktualnie EIC Accelerator), który ma wspierać 
najbardziej innowacyjne koncepcje oraz produkty.

Niewątpliwie dużym problemem dla projektów współfinansowanych z europejskich 
programów ramowych jest pewien „elitaryzm”. Pewna ilość podmiotów – w 
szczególności duże spółki oraz kilka uczelni – osiągnęła bardzo dobre wyniki i była w
stanie pozyskać przynajmniej kilkadziesiąt milionów EUR na różne projekty. Mniej 
doświadczone podmioty znacznie rzadziej uzyskują projekty. Ten problem jest 
szczególnie widoczny w przypadku polskich podmiotów, które otrzymały tylko 
pojedyncze projekty.

Powyższy problem częściowo ma związek z ograniczonymi możliwościami polskich 
podmiotów w uczestnictwie w dialogu i spotkaniach dotyczących konkretnych 
tematów konkursowych oraz trudnością w zachęceniu do współpracy zagranicznych 
podmiotów. Ponadto problemem jest także dobre przygotowanie przejrzystego 
wniosku projektowego w języku angielskim.
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Niepewną cechą programu UE jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Oznacza to, że 
w przypadku braku porozumienia w kwestii współpracy naukowej i przemysłowej 
Europa utraci pewną część swojego silnego przemysłu. Poza tym może to być 
szansa dla mniej rozwiniętych państw, takich jak Polska, do zajęcia przestrzeni 
pozostawionej przez Wielką Brytanię.

Ilustracja 10: Państwa członkowskie Unii Europejskiej (zaznaczone różnymi 
kolorami) / Grafika UE
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ESA a Unia Europejska – relacje
Pomiędzy kosmicznymi programami ESA i UE występują znaczne różnice. 
Podstawową kwestią jest jednak fakt, że ESA nie jest podmiotem wewnątrz Unii [22],
[23]. Członkostwo w ESA i Unii jest także odmienne – w ESA są państwa, które nie 
są w Unii (lub z niej niedawno wyszły). Z kolei kilka „nowych państw” Unii 
Europejskiej nie należy do ESA, choć można założyć, że do końca lat dwudziestych 
XXI wieku te państwa dołączą do tej organizacji.

Na tym nie kończą się różnice pomiędzy ESA a UE. W poprzednich punktach tego 
rozdziału wyjaśniono różnice w wybieraniu i finansowaniu projektów kosmicznych w 
tych dwóch organizacjach. Są to różne tryby realizacji projektów oraz inne podejście 
do wyników prac w danych projektach. Cechą wspólną obu organizacji jest jednak 
nacechowanie na Europę i jej rozwój.

Oczywiście ESA i UE realizują wspólne działania. Najbardziej wyraźne działania 
występują przy programie Copernicus i programie Galileo. Ponadto Unia jest jednym
z płatników do ESA – w 2020 roku jej wkład wyniósł 23% całkowitego budżetu tej 
Agencji (więcej od jakiegokolwiek państwa członkowskiego). W 2016 roku powstało 
wspólne stanowisko ESA i Unii Europejskiej, dotyczące jednej wizji dla 
„europejskiego kosmosu”.

Jak na razie status i relacje ESA względem UE to temat otwarty. Dyskusje i 
koncepcje przyszłych relacji trwają już od kilkunastu lat. Do momentu brexitu na 
konferencjach branżowych pojawiały się propozycje bliższej integracji ESA z UE – 
być może nawet swoiste wchłonięcie ESA przez Unię. Od momentu zaistnienia w 
europejskiej świadomości brexitu częściej proponuje się modele bliskiej kooperacji, z
uwagi na ważną rolę Wielkiej Brytanii w europejskim sektorze kosmicznym.

Do końca lat dwudziestych XXI wieku można się spodziewać wspólnych działań ESA
i UE, w szczególności przy programach Copernicus, Galileo i GOVSATCOM. 
Realizowane będą także mniejsze działania Unii i nadzorowane przez ESA, 
podobnie jak w przypadku określonych projektów programu Horyzont 2020. Można 
się również spodziewać dalszego rozwoju relacji pomiędzy ESA a UE. Utworzenie 
EUSPA sugeruje, że przez następne lata status ESA prawdopodobnie będzie 
zbliżony do obecnego.

Opis sytuacyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Aktualnie Chiny można uznać za „trzecią siłę” w sektorze kosmicznym [24]. Chiński 
program kosmiczny nabrał dużego rozpędu w ciągu ostatnich lat, czego efektem jest
także duża ilość spółek komercyjnych oraz szybko rosnąca ilość inwestycji w te 
podmioty. W ciągu 
zaledwie kilku lat chiński sektor kosmiczny przestał być czysto rządowym 
działaniem.
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Można uznać, że aktualnie Chiny są samowystarczalne we wszystkich aspektach 
branży kosmicznej. Po 20 latach, w czerwcu 2020 r., został ukończony system 
pozycjonowania BeiDou, który oferuje swoje usługi na skalę globalną. Chiny 
dysponują rozbudowaną flotą satelitów EO, z których część ma przeznaczenie 
cywilne. Posiadają także własne satelity meteorologiczne oraz telekomunikacyjne.

Silnym aspektem chińskiej branży kosmicznej jest także dostępność kadr. Wiele 
uczelni tego państwa kształci bardzo dobrze przygotowane kadry. Ponadto wielu 
Chińczyków studiuje i doktoryzuje się na uczelniach zagranicznych, a następnie 
otrzymuje atrakcyjne pozycje w przemyśle swojego kraju. W konsekwencji Chiny 
dysponują obecnie silnym zapleczem intelektualnym, co znajduje odzwierciedlenie 
m.in. w liczbie przyznanych patentów.

Od kilkunastu lat obserwujemy dużą aktywność Chin na polu współpracy 
międzynarodowej w branży kosmicznej. Chiny często oferują państwom Ameryki 
Południowej, Azji czy Afryki własne systemy satelitarne (w szczególności EO oraz 
telekomunikacja) bazujące na chińskich technologiach. W ramach dodatkowych 
świadczeń przyjmują one również absolwentów na staż do swoich podmiotów oraz 
kształcą kadry (m.in. operatorów satelitów oraz kadry stacji naziemnych). W efekcie 
następuje zacieśnienie współpracy technicznej pomiędzy tymi państwami i Chinami, 
które z pewnością będzie kontynuowane przynajmniej w perspektywie 
średnioterminowej.

Chiny realizują własny, dość rozbudowany program załogowy oraz stawiają pierwsze
kroki w bezzałogowej eksploracji Układu Słonecznego. W dekadzie lat dwudziestych 
zbudują własną orbitalną stację załogową (Tiangong). Będzie ona docelowo składać 
się z czterech modułów, a każdy z nich zostanie wyniesiony na orbitę za pomocą 
rakiety CZ-5, zdolnej wynieść do ok. 25 ton na niską orbitę okołoziemską. Ponadto w
ciągu kilku najbliższych lat Chiny wprowadzą do służby nowy statek załogowy i 
wycofają używany od dwóch dekad Shenzhou. Jest możliwe, że od czasu do czasu 
w chińskich misjach załogowych będą uczestniczyć astronauci z innych państw.

Chiny od kilkunastu lat prowadzą także własny program eksploracyjny. Realizowana 
jest m.in. seria misji Chang’e, których celem jest Księżyc. Ważne punkty tych misji to
wyprawa Chang’e 3 (grudzień 2013) – pierwsze miękkie lądowanie na Srebrnym 
Globie od lat 70. XX wieku – oraz Chang’e 5 (grudzień 2020) – pierwsze 
sprowadzenie próbek materii księżycowej na Ziemię od lat 70. XX wieku. W tych 
misjach realizowana jest naukowa współpraca międzynarodowa (przykładowo na 
pokładzie małych orbiterów wchodzących w skład misji Chang’e 4 zainstalowano 
analizator radiowy i anteny zbudowane przez Centrum Badań Kosmicznych PAN).
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Ilustracja 11: Łazik Yutu 2 na powierzchni Księżyca – misja Chang’e 4/Zdjęcie 
CNSA.

W lipcu 2020 roku w kierunku Marsa Chiny wysłały misję Tianwen-1. Lądownik wraz 
z łazikiem ma osiąść na powierzchni Czerwonej Planety w 2021 roku. Także w 
przypadku tej misji współpracowano z partnerami z innych państw (m.in. Francja).

Oczywiście duża część chińskiego sektora kosmicznego jest zorientowana na 
potrzeby militarne. System BeiDou ma przede wszystkim znaczenie wojskowe. 
Chiny posiadają szereg satelitów obserwacyjnych, zwiadu i telekomunikacji dla 
celów zbrojnych. Co więcej, Chiny – obok USA, Indii i Rosji – dysponują własną 
bronią antysatelitarną. W styczniu 2007 roku to państwo przeprowadziło test broni 
ASAT, niszcząc własnego satelitę na stosunkowo wysokiej orbicie. Duża część 
szczątków powstałych w tym teście krąży wokół Ziemi do dziś.

Słabą stroną chińskiego sektora kosmicznego jest ograniczenie możliwości 
współpracy międzynarodowej. Chiny obecnie mają bardzo niewielkie możliwości 
współpracy z USA, a państwa takie jak Japonia czy Indie również niechętnie 
nawiązują kontakty z Chinami w branży kosmicznej. Próby ekspansji Chin nie 
zawsze są przyjmowane z „entuzjazmem” w różnych regionach na całym świecie.
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Opis sytuacyjny Polski

Silne strony – Polska

Można uznać, że w 2020 roku polski przemysł kosmiczny wyszedł już z pierwszego, 
wstępnego etapu rozwoju. Z pewnością polska branża kosmiczna nie jest jeszcze w 
pełni rozwinięta i ukształtowana, jednakże w wyniku wejścia zarówno do UE (2004), 
jak i ESA (2012) nasz kraj zyskał cenne doświadczenia. Jednocześnie ważnym 
elementem rozwoju było powołanie agencji kosmicznej POLSA (2014), jak 
i stworzenie pierwszej Polskiej Strategii Kosmicznej (która weszła w życie 18 lutego 
2017 roku) oraz rozpoczęcie prac nad Krajowym Programem Kosmicznym.

Ilustracja 12: Okładka katalogu polskich podmiotów 
branży kosmicznej (2018) / Grafika – POLSA



40

Drugim silnym aspektem polskiego sektora kosmicznego jest niewątpliwie duża 
liczba stosunkowo dużych rynków wewnętrznych. Branże takie jak transport 
(publiczny, prywatny i komercyjny), rolnictwo, monitoring infrastruktury, miernictwo, 
ochrona środowiska czy sektor morski są w Polsce znaczącej wielkości. W każdej 
z tych branż znajdzie się miejsce dla wielu produktów i usług związanych z GNSS 
czy EO. Także w dziedzinach typu B2C, np. aplikacjach mobilnych czy urządzeniach
typu „wearables” istnieje duży potencjał rozwoju w Polsce.

Trzecim ważnym aspektem jest Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Powstała ona 
we wrześniu 2014 roku, a działalność operacyjną uzyskała w 2015 roku. POLSA 
docelowo ma być organem scalającym i koordynującym rozwój polskiego sektora 
kosmicznego oraz służyć za ważny punkt komunikacji pomiędzy administracją, 
podmiotami komercyjnymi, jak i szeroko pojętą „akademią”.

Kolejnym ważnym punktem jest zatwierdzenie Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK) 
oraz prace nad Krajowym Programem Kosmicznym (KPK).  

Ostatnim ważnym aspektem dla polskiego sektora kosmicznego jest stosunkowo 
duże zaplecze spółek technologicznych. Według Raportu ITwiz BEST 100 z czerwca
2018 roku obrót polskiego sektora informatycznego w 2017 roku wyniósł ponad 11 
mld USD [25]. Około połowa tego sektora to sprzedaż sprzętu, około ⅓ to sprzedaż 
usług, a około 15% to sprzedaż oprogramowania. Spółki, które zajmują się 
sprzedażą usług mogą stać się zapleczem dla przyszłych rozwiązań opartych na 
danych satelitarnych. Dla porównania, obrót niemieckiego sektora informatycznego 
to około 90 mld EUR. Te dwie wartości (Polska i Niemcy) sugerują, że w polskim 
sektorze IT jest nadal duży potencjał rozwoju  [26] .

Ponadto według Najwyższej Izby Kontroli (NIK), na podstawie przeprowadzonej 
w 2019 roku kontroli kluczowych państwowych podmiotów polskiego sektora 
kosmicznego3, pozytywnie oceniono [27] :

• koordynację wdrażania w Polsce funkcjonalności systemu Copernicus przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

• działania mające na celu zapewnienie w Polsce „pełnej dostępności (...) 
i sygnałów nawigacji satelitarnej systemu Galileo i towarzyszącego mu 
systemu wspomagającego EGNOS” przez Ministra Cyfryzacji;

• współpracę ministra właściwego ds. ekonomii z ESA, w szczególności 
w zakresie pozyskiwania kontraktów dla podmiotów polskiego sektora 
kosmicznego;

3 Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  Ministra  Cyfryzacji,  Agencji  Rozwoju  Przemysłu  S.A.,
Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości,  Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  –
Państwowego Instytutu Badawczego, Ministra Rozwoju oraz Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Kosmicznej.
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• wsparcie zapewniane podmiotom polskiego sektora technologii kosmicznych 
przez ARP S.A. oraz PARP;

• współpracę IMGW z EUMETSAT, w szczególności w zakresie zapewnienia 
stałego dostępu do danych satelitarnych EUMETSAT.

Słabe strony – Polska

W świetle przeprowadzonej przez NIK w 2019 r. kontroli polskiego sektora 
kosmicznego, działania ministra właściwego ds. gospodarki oraz POLSA 
ukierunkowane na wdrażanie Polskiej Strategii Kosmicznej miały „ograniczoną 
skuteczność” [27]. W szczególności negatywnie oceniono:

• brak systemu koordynacji oraz monitorowania postępów we wdrażaniu 
wyznaczonych w PSK celów;

• brak ustawy o działalności kosmicznej i przeciągające się nad nią prace, 
pomimo podjętych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań;

• brak rzetelności w przygotowaniu finansowej strony projektu KPK, co wg NIK 
przyczyniło się do braku jego zatwierdzenia (pod koniec 2020 roku) i w 
konsekwencji powstania znacznego zagrożenia dla konkurencyjności 
polskiego sektora kosmicznego;

• brak nawiązania współpracy pomiędzy POLSA a Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „w zakresie identyfikowania i analizy potrzeb 
kształcenia na poziomie wyższym specjalistów, w zakresie użytkowania 
przestrzeni kosmicznej oraz wspierania kształcenia ekspertów w dziedzinie 
techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej”. Jak 
podkreślono w raporcie NIK – „problem kształcenia kadr, jako bariery rozwoju
sektora kosmicznego, był szczególnie eksponowany przez uczelnie 
i jednostki badawcze”.

Ponadto Polska, jak i polski sektor kosmiczny, od lat borykają się z poważnymi 
i wciąż nierozwiązanymi problemami. Spośród państw UE Polska od lat zamyka 
stawkę w innowacyjności, będąc zazwyczaj państwem określanym jako „moderate 
innovators”. Mniej innowacyjne od Polski są jedynie Rumunia, Bułgaria oraz 
państwo, które niedawno dołączyło do UE – Chorwacja. Wszystkie inne państwa UE 
charakteryzują się lepszym poziomem innowacyjności. Jednocześnie wzrost szeroko
pojętej innowacyjności od 2012 do 2018 roku jest stosunkowo niewielki, a w tym 
czasie sąsiadujące z nami państwa, takie jak Litwa, Łotwa oraz Estonia, zanotowały 
wyraźny wzrost innowacyjności [28].

Wydatki na badania i rozwój (B+R) w Polsce, pomimo trendu wzrostowego, nadal 
pozostają nie tylko znacznie poniżej średniej unijnej (2,0% w 2018 r.), ale i poziomu 
wyznaczonego jako docelowy przez rząd RP (1,7% do 2020 r.). W 2019 r. nakłady 
na działalność B+R w Polsce wyniosły 1,32% PKB (dla porównania w 2015 r. był to 
1%, w 2016 r. – 0,96%, w 2017 r. – 1,03%, a w 2018 r. – 1,21%) [29] .
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W rankingu European Innovation Scoreboard przygotowywanym przez Komisję 
Europejską Polska znajduje się w grupie najgorzej ocenianych państw. Otrzymała 
ona najgorsze wyniki jeżeli chodzi o liczbę zagranicznych doktorantów (drugi 
najgorszy wynik wśród państw), nowych doktorantów (trzeci najgorszy wynik) oraz 
MŚP wprowadzających innowacje wewnętrzne (drugi najgorszy wynik wśród państw 
członkowskich – zaledwie 12,1% w porównaniu do średniej UE wynoszącej 28,1%), 
a także MŚP z innowacjami w zakresie marketingu i organizacji pracy (drugi 
najgorszy wynik wśród państw członkowskich). Jeśli chodzi o umiejętności, to tylko 
21,7% firm w Polsce oferuje swoim pracownikom formalne szkolenia, mimo że firmy 
regularnie raportują trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiedniej wiedzy 
i kwalifikacjach [30], [31] .

Ilustracja 13: Wydatki na B+R jako % PKB 2010–2019 Źródło: Opracowanie własne 
na podstawie danych Eurostat (2020). *brak danych dla Stanów Zjednoczonych 
i Korei Południowej za 2019

Nierozwiązanym od lat problemem jest również brak współpracy pomiędzy 
podmiotami sektora prywatnego a uniwersytetami i jednostkami badawczo-
rozwojowymi. W rankingu Global Innovation Index 2020 Polska zajęła w tym 
zakresie 87. miejsce na 131 ocenionych gospodarek [31] .
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Składka Polski do ESA

Dotychczasowe finansowanie sektora kosmicznego w Polsce można uznać za 
niewystarczające. Składka do ESA aktualnie wynosi 38,4 mln EUR. W 2019 roku 
składka wynosiła 34,6 mln EUR, zaś w 2012 roku dla referencji 28,7 mln EUR. 
W lipcu 2019 roku Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) przesłał 
pismo do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Sekretarza Stanu, 
Przewodniczącego Delegacji do ESA i Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji 
dotyczące m.in. kwestii wysokości polskiej składki do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. Z analiz ZPSK wynikało, że w 2019 roku polskie firmy oraz instytucje 
naukowe były w stanie realizować projekty w programach opcjonalnych ESA 
w wysokości 150–200% składki podstawowej. W 2019 roku odpowiadało to mniej 
więcej poziomowi pomiędzy 34 a 46 mln EUR rocznie. Zdaniem ZPSK optymalna 
całkowita składka Polski do ESA powinna wynosić od 57 do 69 mln EUR rocznie. 
Niestety, jak na razie nie ma planów tak znacznego jej podniesienia.

Aktualny poziom składki Polski do agencji ESA z pewnością jest niższy od 
możliwości rodzimego sektora kosmicznego. Konsekwencją takiej wielkości składki 
może być stosunkowo wysoka konkurencja w ubieganiu się o projekty finansowane 
z agencji ESA, co ukazało też zainteresowanie zakończonym już „Polish Industry 
Incentive Scheme”. Na konferencji IAC 2019 została przedstawiona prezentacja pt.: 
„The Polish space sector – the final stage of the early development phase”, w której 
część zaprezentowanych danych pochodziła od ankietowanych anonimowo 
podmiotów z polskiej branży kosmicznej. Z przeprowadzonych ankiet i wywiadów 
wynika m.in., że prawie 80% polskich podmiotów uzyskało łączne finansowanie na 
poziomie niższym od 2 mln EUR. Jest to stosunkowo niska wartość, zważywszy na 
czas od momentu wejścia Polski do ESA, co sugeruje, że jak na razie nie jest 
możliwe budowanie strategii rozwoju spółek, opierając się na funduszach z tego 
źródła. Ponadto około ⅓ ankietowanych uważała, że nie skorzystała wystarczająco 
z obecności Polski w ESA – tak wysoka proporcja wydaje się ważnym sygnałem dla 
potrzeby zwiększenia składki do ESA oraz potrzeby wybrania dziedzin wiodących 
dla branży. Wreszcie wielu respondentów wskazało problem rosnącej konkurencji na
polu krajowym ze strony biur zagranicznych spółek oraz dość niewielkie możliwości 
komercjalizacji swoich wyników. Te dwie kwestie mogą ograniczać potencjał 
polskich spółek w europejskich i globalnych rynkach powiązanych z branżą 
kosmiczną [16] .

Warto dodać, że dwa państwa, które dołączyły do ESA tuż przed Polską – Czechy 
i Rumunia – znacząco podniosły swe składki członkowskie. W 2012 roku składki 
Czech i Rumunii do ESA wynosiły odpowiednio 13,9 i 22,5 mln EUR. W 2020 roku te
składki wzrosły odpowiednio do 44,7 i 34,3 mln EUR. Te zmiany wyraźnie pokazują, 
że oba państwa dostrzegły korzyści płynące z obecności w ESA.
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Docelowo polska branża kosmiczna powinna korzystać także z Krajowego Programu
Kosmicznego. Ten program w pierwszej odsłonie miał obejmować lata 2021–2025, 
jednakże jego ostatnia wersja (z września 2020 r., „v1.09”) została odrzucona przez 
stronę rządową. Nowa wersja KPK, na lata 2021–2025, będzie opracowana na 
początku 2021 roku. Wpływ odrzucenia KPK jest przedmiotem analiz 
przedstawionych w rozdziałach 10 i 11 tego studium.

Prowadzenie działalności w Polsce

Oprócz wcześniej opisanych słabych stron występuje jeszcze szereg innych 
trudności, z którymi borykają się przedsiębiorcy w Polsce, w tym związanych 
z działaniami wokół rozwoju szeroko pojętych technologii. Prowadzenie projektów 
wiąże się z dużą ilością działań administracyjnych – dużo wyższą niż w wielu 
państwach europejskich. Według stanu na 2020 rok Polska znalazła się na 40. 
miejscu w indeksie „Doing Business” Banku Światowego [32]. Niestety w ostatnich 
latach spadła w tym rankingu aż o 13 miejsc w porównaniu z 2018 rokiem. 
Szczególnie źle w porównaniu z innymi państwami oceniono kategorie takie jak 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, płatność podatków czy rejestracja budynków/
infrastruktury. W kwestii otwarcia nowej działalności Polska uplasowała się dopiero 
na 128. miejscu (na 190 państw).

Ten problem jest spotęgowany przez skomplikowaną administrację przy zarządzaniu
i administrowaniu w projektach B+R współfinansowanych ze źródeł państwowych 
(finansowanych z unijnych źródeł strukturalnych, lecz nie z programu Horyzont 2020,
ale źródeł strukturalnych) [33]. Zazwyczaj oznacza to powiększenie zespołu 
biurowego lub korzystanie z zewnętrznej firmy do rozliczeń, co powoduje znaczne 
obciążenia czasowe. W przypadku najmniejszych spółek często dużą trudnością jest
prowadzenie projektów, w szczególności, gdy występują nieprzewidziane problemy. 
Te obciążenia można porównać z projektami prowadzonymi w ESA czy w ramach 
Horyzontu 2020, w których administracja jest zwykle znacznie prostsza. 
Uproszczenie zasad prowadzenia działalności, jak i projektów B+R w Polsce 
powinno przynieść także korzyści branży kosmicznej w naszym kraju.

Komercjalizacja wyników projektów B+R

Ponadto  wyraźnie  zauważalny  jest  problem  komercjalizacji  wyników  prac  B+R,
zwłaszcza w branży kosmicznej. Jak na razie, pomimo wzrastającej liczby zamówień
publicznych, polski przemysł kosmiczny w odsłonie „B2G” jest dość skromny. Między
innymi  dlatego  POLSA  realizuje  działania  związane  z  szerszym wykorzystaniem
danych satelitarnych przez administrację publiczną [34]. To zadanie z pewnością jest
pozytywnym działaniem, które będzie kontynuowane w kolejnych latach, pozwalając
tym samym wielu  spółkom różnej  wielkości  zdobywać kontrakty  dla  administracji
publicznej.
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Konsekwencją wielu problemów, z którymi boryka się polska branża kosmiczna, jest
niewielka  liczba  dostępnych  usług  i  produktów  na  rynku  krajowym  czy  też
europejskim.  W branży  downstream  można  wyróżnić  kilkanaście  ciekawych
rozwiązań opierających się na GNSS czy EO na poziomie TRL-6 lub wyżej, zaś w
przypadku  branży  upstream  mowa  o zaledwie  kilku  rozwiązaniach,  które  mają
komercyjny charakter i pod koniec 2020 r. były na poziomie TRL-6 lub wyżej.

Dużym problemem jest ograniczona współpraca pomiędzy akademią, przemysłem
i administracją w Polsce. Wydaje się, że ten problem, zauważony przez ESA już w
2015 roku, pozostaje nadal na tym samym poziomie, a przy tym jest nierozwiązany.
Współpraca pomiędzy tymi typami jednostek jest nadal trudna i istnieje mało zachęt,
aby ją podejmować. W konsekwencji istnieje duże ryzyko, że projekty realizowane
oddzielnie przez jednostki  naukowe czy firmy nie będą w stanie spełniać potrzeb
administracji (jako rynek B2G) i nie zostaną wdrożone.

Źródła  finansowania  polskiej  branży  kosmicznej  –  fundusze
publiczne, prywatne i VC

Polskie środowisko inwestycyjne funduszy podwyższonego ryzyka rozwija się od 
połowy pierwszej dekady XXI wieku. Według danych funduszu Data Ventures na 
polskim rynku funkcjonują obecnie 93 aktywne fundusze VC, spośród 176 
zarejestrowanych i prowadzących działalność o charakterze inwestycyjnym. Obecnie
mamy do czynienia z czwartą generacją funduszy VC (I – Krajowy Fundusz 
Kapitałowy, II – Program 3.1 Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, III – Program 
BridgeAlfa I, II i III generacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, IV – fundusze 
PFR Ventures i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego). Zdecydowana większość 
z istniejących funduszy operuje na bazie środków publiczno-prywatnych, w których 
wkład inwestorów prywatnych zazwyczaj jest mniejszościowy. Fundusze 
funkcjonujące w Polsce w zależności od źródła kapitału można podzielić na:

• Fundusze publiczno-prywatne inwestujące w ramach grantu wspieranego 
kapitałem prywatnym – najczęściej w proporcjach 80% grantu i 20% 
kapitału prywatnego, fundusze te skupiają się na projektach B+R w fazach
Proof of Principle (TRL 2–3) oraz Proof of Concept (TRL 4–6) i są 
finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

• Fundusze publiczno-prywatne o zasięgu regionalnym – finansowane 
najczęściej ze środków samorządowych przy współpracy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego – fundusze te dokonują inwestycji w projekty 
ulokowane w danym regionie/województwie bez wykorzystywania grantów
(tzw. inwestycja full-equity);

• Fundusze publiczno-prywatne o zasięgu ponadregionalnym – najczęściej 
finansowane przy współpracy z PFR Ventures, z udziałem kapitału 
publicznego od 50–70%;
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• Fundusze publiczno-prywatne finansowane ze źródeł Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego (EIF). Udział środków z EIF i kapitału 
prywatnego najczęściej jest realizowany w proporcjach 50:50;

• Korporacyjne fundusze venture capital – funkcjonujące w ramach 
programów PFR Ventures i NCBR CVC oraz fundusze operujące 
środkami prywatnymi;

• Fundusze prywatne – najrzadziej spotykane, inwestujące tylko i wyłącznie 
kapitał prywatny powierzony przez inwestorów.

Większość operujących funduszy funkcjonuje na etapie inwestycji zalążkowych, tj. 
do 1 mln PLN. Fundusze nowej generacji oraz niewielka grupa dłużej 
funkcjonujących funduszy VC dysponuje możliwością realizacji inwestycji w ramach 
kilku kolejnych rund finansowania, co jest standardem na bardziej rozwiniętych 
rynkach. Do czasu uruchomienia funduszy wspieranych przez PFR Ventures na 
rodzimym rynku kapitałowym istniała luka finansowania znacznie ograniczająca 
możliwość pozyskiwania finansowania VC powyżej 3 mln PLN [35] .

Wartość polskiego rynku inwestycji podwyższonego ryzyka wynosi nieco ponad 
1 mld zł. W latach 2010–2018 łączna wartość inwestycji dokonanych przez polskie 
fundusze VC wyniosła 1,078 mld zł, co było wartością mniejszą niż wartość 
inwestycji przeprowadzonych przez polskich inwestorów w 2019 roku. Rok 2020 
podtrzymuje trend, jeśli chodzi o wartość transakcji. Należy jednak zaznaczyć, że za 
tak duży wzrost wartości odpowiadają tzw. megarundy inwestycyjne w kilka 
projektów o charakterze startupowym (w roku 2019 jedna taka transakcja 
odpowiadała za ¼ wartości całego rynku inwestycji VC).  

Ilustracja 14: Wartości transakcji inwestycyjnych w ujęciu 2010–2020/Wykres – 
PFR Ventures.

Analogiczną sytuację, ze względu na megarundę inwestycyjną w fińską (z polską 
częścią) spółkę z sektora kosmicznego ICEYE, zaobserwowaliśmy w roku 2020. 
Niemniej jednak inwestycje w spółki z sektora kosmicznego stanowią rzadkość. 
Zazwyczaj dokonywane są w ramach projektów B+R na wczesnych etapach 
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rozwoju. Zdecydowana większość projektów wywodzących się z sektora 
kosmicznego bazuje na finansowaniu w postaci grantów w ramach programów 
wspieranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – np. Szybkiej ścieżki. 
W niektórych przypadkach spółki, które realizują projekty w ramach programów 
z NCBiR, poszukują inwestorów prywatnych na pokrycie wkładu własnego.

Od 2019 roku dla spółek z sektora kosmicznego dostępne było finansowanie na 
wdrożenia pilotażowe technologii kosmicznych w średnich i dużych 
przedsiębiorstwach, w ramach instrumentu POIR 2.5 – programy akceleracyjne – 
finansowanego przez PARP dla akceleratora Space3ac (jedynego posiadającego 
taką specjalizację branżową). Na 42 spółki, które dokonały wdrożeń pilotażowych 15
było związanych z sektorem kosmicznym, otrzymując na ten cel nieco ponad 3,5 mln
zł. Finansowanie z programu zostanie zakończone na początku 2021 roku.

Ponadto dostępne były inne źródła finansowania pośrednio lub bezpośrednio 
przeznaczone dla branży kosmicznej. Przykładowo pod koniec 2019 roku NCBiR 
ogłosił konkurs o oznaczeniu i nazwie „5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka »Technologie 
kosmiczne«”. Budżet tego konkursu wyniósł 300 milionów złotych. Łącznie 
zgłoszono 33 wnioski projektowe, z których NCBiR do dofinansowania wybrał 15 
projektów. Całkowita wartość dofinansowania zaakceptowanych projektów wyniosła 
prawie 144 miliony złotych. Jak na razie nie stworzono analiz oceniających potencjał 
oraz zainteresowanie polskiego przemysłu tego typu konkursami. Niemniej jednak 
wyraźnie mniejsza wartość wykorzystanego finansowania od tego, które było 
alokowane na ten program, może rodzić wiele pytań o zdolność polskiego sektora 
kosmicznego do realizacji projektów, „atrakcyjność” tego konkursu NCBiR lub też 
ramy formalne zdefiniowane dla tej Szybkiej ścieżki [16] .

Ze względu na pandemię COVID-19 blisko połowa startupów zauważyła zmiany 
w funkcjonowaniu rynku venture capital. 49% respondentów badania Polskie 
Startupy 2020 wskazało na taką właśnie zmianę. Zaledwie 19% respondentów 
uznało, że pozyskiwanie kapitału w ramach inwestycji podwyższonego ryzyka było 
znacznie łatwiejsze niż przed rozpoczęciem pandemii [36] . W związku z tym należy 
spodziewać się, że polskie projekty wywodzące się z sektora kosmicznego, ze 
względu na zmiany założeń polityki inwestycyjnej funduszy, prawdopodobnie będą 
mieć utrudniony dostęp do kapitału. Wynika to z faktu, że większość z nich znajduje 
się w fazie przed generowaniem przychodów i nie oferuje produktów, które mogłyby 
być sprzedawane na rynkach międzynarodowych. Sytuacja ta potrwa 
prawdopodobnie do 2022 roku, przez co może spowodować, że część polskich 
spółek w formie mikro- lub małych przedsiębiorstw zakończy swoją działalność.

Polska – działania komercyjne
W 2020 roku polską branżę kosmiczną tworzyły jednostki badawczo-rozwojowe, 
uniwersytety, przedsiębiorstwa należące do państwa, biura zagranicznych spółek, 
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spółki joint venture różnej wielkości, małe i średnie przedsiębiorstwa (SME/MŚP) 
oraz najmniejsze podmioty komercyjne rozpoczynające działalność (startupy).

W grudniu 2020 roku w bazie podmiotów ESA (EMITS) zarejestrowanych było 345 
podmiotów z Polski (dla porównania liczba podmiotów z Hiszpanii w bazie EMITS 
wynosi ok. 670, a z Czech 220 podmiotów) [37]. Wartość ta nie jest obrazotwórcza 
przy próbie określenia wielkości polskiego sektora kosmicznego z uwagi na fakt, że 
większość podmiotów z tej grupy nie miała do czynienia z realizacją projektów 
kosmicznych finansowanych z agencji ESA. Dużo lepszym wskaźnikiem realnie 
zainteresowanych rozwojem tego typu projektów podmiotów jest liczba firm/instytucji
członkowskich Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, do którego należą 72 
podmioty [38] .

W porównaniu z innymi państwami, które od 2009 roku dołączyły do ESA, cechą 
szczególną dla Polski jest bardziej wyraźna obecność większych przedsiębiorstw 
branży kosmicznej. Poniższa tabela prezentuje największe spółki branży kosmicznej,
które otworzyły swoje biura w Polsce. Warto mieć na uwadze, że kilka większych 
międzynarodowych spółek IT z biurami w Polsce ma także potencjał do działania w 
tej branży, jednakże dotychczas nie realizowało jeszcze tego typu projektów.

Tabela 5: Zagraniczne podmioty branży kosmicznej z zarejestrowanymi 
biurami/oddziałami w Polsce

Nazwa podmiotu (Europa) Nazwa podmiotu (Polska) Komentarz

Thales Alenia Space (IT/FR)
Thales Alenia Space Polska

Sp. z o.o.

Grupa Thales jest w Polsce 
obecna także w następujących 
branżach: morskiej, obronnej 
i cyfrowej

Airbus Defence and Space
(FR/DE)

Airbus Polska S.A. oraz Astri
Polska Sp. z o.o. – joint

venture pomiędzy Airbus
Defence and Space i CBK PAN

Aktywna również w branży 
lotniczej

GMV Innovating Solutions (ES)
GMV Innovating Solutions

Sp. z o.o.

SENER (ES) SENER Sp. z o.o.

SYDERAL (CH) SYDERAL Polska Sp. z o.o.

ICEYE (FI) ICEYE Sp. z o.o.

Choć nie jest to jedno 
z największych europejskich 
przedsiębiorstw branży 
kosmicznej, to z pewnością jest
to jedna z najszybciej 
rozwijających się spółek tego 
przemysłu w Europie
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Obecność tylu międzynarodowych podmiotów w Polsce to większe 
prawdopodobieństwo na działania bezpośrednio związane z globalnym łańcuchem 
dostaw w branży kosmicznej oraz potencjalnie dostępu do najnowszych technologii. 
Poza tym podnosi to konkurencję na rynku krajowym w ubieganiu się o fundusze 
z tych samych źródeł. Ta rosnąca konkurencja jest już dostrzegana przez polskie 
MŚP i startupy [16]. Jak na razie nie powstała żadna analiza dotycząca wpływu 
zagranicznych biur na krajowy przemysł kosmiczny.

Wynagrodzenia w polskiej branży kosmicznej

Ważnym problemem polskiej branży kosmicznej – jak i wielu innych branż 
technologicznych – jest niski poziom wynagrodzeń. Według dokumentacji GUS 
opisującej stan z października 2018 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w grupach „Specjaliści” czy „Technicy i inny średni personel” wynosiło 
odpowiednio około 6090 i 4960 zł [39] . Zarobki w sektorze prywatnym są o około 
10–20% wyższe niż w sektorze publicznym. Można zakładać, że wynagrodzenia 
w branży kosmicznej są podobne, z ewentualnie wyższym wynagrodzeniem dla 
wysokiej klasy specjalistów.

W większości europejskich państw wynagrodzenia dla kadr podmiotów technicznych
są wyraźnie wyższe. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie dla specjalistów 
w Niemczech przekracza 5 tysięcy EUR miesięcznie, zaś przeciętne wynagrodzenia 
techników wynoszą około 4,5 do 5 tysięcy EUR miesięcznie na podobnych 
stanowiskach [40], [41] .

Można zakładać, że w perspektywie średnioterminowej zarobki inżynierów, 
techników, specjalistów i programistów w polskich podmiotach branży kosmicznej 
będą niższe lub wyraźnie niższe od zarobków na podobnych stanowiskach 
w większości państw europejskich. Oznacza to, że wielu specjalistów z Polski w 
trakcie swojej kariery otrzyma oferty bardziej atrakcyjnych zarobków w sąsiednich 
państwach. Analiza ryzyka „brain drain” z Polski w ujęciu branży kosmicznej oraz 
możliwości ograniczania tego negatywnego zjawiska powinny być przedmiotem 
stałej analizy. Według danych GUS w ostatnich latach na znaczeniu zyskują nowe 
trendy migracyjne, z których najważniejszymi są kwestie zdobycia dobrego 
wykształcenia, nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz poprawa 
zdolności językowych. W ramach zebranych danych emigracja z Polski związana 
z pozyskaniem wykształcenia stanowi 5,7% wszystkich przypadków. Liczba Polaków
wyjeżdżających na studia za granicą wzrosła z 22291 osób w roku 2014 do 25087 
w roku 2018. Głównymi kierunkami emigracji są odpowiednio: Niemcy, Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone. Według danych ONZ, MFW oraz Eurostatu na 
emigracji przebywa 10,5% Polaków, co plasuje nas na 12. miejscu na świecie.
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Inicjatywy komercyjne

Inicjatywy komercyjne – uwarunkowania
Od kilkunastu lat obserwujemy wyraźny wzrost aktywności inicjatyw komercyjnych – 
coraz częściej na skalę globalną. Dlatego też za „innych liczących się graczy” 
autorzy tego studium uznali podmioty komercyjne. Niniejsza sekcja tego rozdziału 
opisuje ogólne silne i słabe strony działalności komercyjnej w sektorze kosmicznym.

W kwestii inicjatyw komercyjnych jest bardzo prawdopodobne, że większość 
komercyjnych działań będzie skoncentrowana wokół najbardziej aktywnych państw 
w sektorze kosmicznym. To właśnie w tych państwach oraz grupach państw będą 
funkcjonować aktywne agencje kosmiczne, zamówienia publiczne, rynek komercyjny
oraz zamówienia wojskowe. W tych państwach też najbardziej aktywne będą 
pozarządowe źródła finansowania inicjatyw w branży kosmicznej – fundusze 
inwestycyjne, inwestorzy prywatni, inwestorzy korporacyjni czy instrumenty dłużne.

Inicjatywy komercyjne – silne strony
Niewątpliwie najsilniejszą stroną działań komercyjnych w branży kosmicznej jest 
mnogość potencjalnych nisz rynkowych oraz elastyczność spółek, w szczególności 
tych najmniejszych. Dotychczas (czyli do końca XX wieku) aplikacje i technologie 
kosmiczne były zazwyczaj zbyt drogie i skomplikowane, aby mogły być bardziej 
powszechnie stosowane. Wraz z postępującą digitalizacją i miniaturyzacją otworzyły 
się nowe możliwości „zastosowania” kosmosu – w tym i w naziemnych aplikacjach.

Kolejną silną stroną działalności komercyjnych jest zdolność do przyjmowania 
praktycznie każdego rodzaju kapitału inwestycyjnego, w tym prywatnego czy 
alternatywnych metod (np. crowdfunding). W tym miejscu warto szerzej omówić 
pojęcie „New Space” jako nowej formy działań komercyjnych. Spółki New Space, 
w odróżnieniu od tradycyjnego „Old Space”, odważniej i szybciej starają się osiągnąć
swoje ambitne plany oraz szerzej patrzą na perspektywy rynkowe, starając się 
zaistnieć w niszach, w których dotychczas nie było żadnej możliwości użycia 
produktów lub technologii kosmicznych. Aktualnie najwybitniejszym 
przedstawicielem nurtu New Space jest z pewnością amerykańska spółka SpaceX, 
której od momentu powstania w 2002 roku udało się osiągnąć cele, których nawet 
państwa nie mogłyby osiągnąć przy wielokrotnie wyższych nakładach. Ponadto 
rozwój spółki takiej jak SpaceX prawdopodobnie nie byłby możliwy poza USA – 
SpaceX pozyskała dużą liczbę kontraktów i grantów od różnych agencji rządowych 
(nie tylko NASA).

Wiele spółek New Space dla realizacji swoich ambicji prowadzi szerokie prace B+R, 
finansowane inwestycjami, kredytami i w niektórych przypadkach – serią kontraktów 
komercyjnych. Przykładowo firma SpaceX pracuje nad rakietą Starship i jej stopniem
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Super Heavy. Jest to działanie rozłożone na wiele lat prac B+R, z dużą ilością testów
i bez bezpośredniego nawiązania do aktualnych potrzeb rynkowych, ale własną 
prognozą rozwoju branży [42]. Tego typu prace B+R niosą ze sobą duży element 
ryzyka – np. firma Virgin Galactic doświadczyła kilkunastu lat opóźnień w budowie 
swojego załogowego rakietoplanu i musiała skorzystać z kilku różnych źródeł 
finansowania (łącznie kilkaset mln USD, pod koniec 2020 r. nadal bez wdrożenia na 
rynek) [43].
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Tabela 6: Zestawienie powszechnie rozpoznawanych firm branży kosmicznej w 
2020 roku

Spółka
(państwo)

Rok
założenia

Dziedzina Komentarz

SpaceX
(USA)

2002
Rakiety nośne, statki kosmiczne,

usługi telekomunikacyjne

Najbardziej znana spółka
branży kosmicznej, książkowy

przykład nurtu New Space.

Blue Origin
(USA)

2000
Loty suborbitalne, niebawem duże
rakiety nośne, lądownik księżycowy

Spółka wykonująca regularne
loty rakiety suborbitalnej;
wkrótce z pasażerami na

pokładzie.

Boeing
(USA)

1916

Aktualnie największa spółka
amerykańskiego przemysłu

lotniczego, kosmicznego (w tym
telekomunikacja) i obronnego

Spółka zaangażowana
w program Artemis (m.in.

rakieta SLS); silny gracz na
rynku platform satelitarnych.

Airbus
(DE, EU)

1970
Duża europejska spółka przemysłu

lotniczego, kosmicznego (w tym
telekomunikacja) i obronnego

Bezpośredni konkurent Boeinga
i Thales Alenia Space; 

spółka obecna także w Polsce.
Thales
Alenia
Space

(FR, IT)

2007
Producent satelitów, rozwiązania

GNSS, elementy ISS

Powstała wskutek połączenia
spółek Alcatel i Leonardo, część

Thales Group; spółka obecna
także w Polsce.

Telespazio
(IT)

1961
Telekomunikacja, systemy

naziemne, rozwiązania GNSS, EO

Spółka posiada kilka oddziałów
i spółek zależnych, poza

Europą w Ameryce
Południowej.

Avio 
(IT)

1908 Rakiety nośne
Spółka aktywna w branży
lotniczej i morskiej oraz
w ciężkim przemyśle.

Planet
(USA)

2010 Własny system obserwacji Ziemi
Firma korzysta z ponad stu

satelitów EO.

ICEYE 
(FI)

2014 Radarowy system obserwacji Ziemi

Jeden z przedstawicieli
europejskiego „radarowego”
segmentu EO, opartego na

małych satelitach.

ExPace
(CN)

2016 Małe rakiety nośne
Jeden z chińskich komercyjnych

przedstawicieli sektora
kosmicznego.

Rocket
Lab 

(USA, NZ)
2006 Małe rakiety nośne

Firma oferuje starty z Nowej
Zelandii.

Inicjatywy komercyjne – słabe strony
Warto pamiętać, że większość podmiotów komercyjnych operuje w bardzo 
konkurencyjnej branży, jaką jest przemysł kosmiczny. Oznacza to często zażartą 
konkurencję pomiędzy różnymi podmiotami, nawet prowadzącą do sporów na 
poziomie prawnym. Spółki są zależne od rynku, który nie zawsze rozwija się tak 
szybko, jak przyjęto w założeniach firm.

Nie wszystkie podmioty komercyjne są uczciwe przy prezentacji swoich możliwości, 
wyników oraz rzeczywistych kompetencji. Jest to duży problem w skali globalnej, 
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niestety zauważalny także w Polsce. Bardzo często rozgłos medialny uzyskują 
podmioty, które nie są w stanie dostarczyć przedstawionych parametrów. 
W niektórych przypadkach rozgłos towarzyszy zaangażowaniu poważnych funduszy 
lokalnych (zarówno przy udziale grantów, jak i zwolnień podatkowych), po 
zaangażowaniu których przez kilka lub nawet kilkanaście lat zamiast rozwoju mogą 
pojawić się kontrowersje lub wysokie koszty związane z „unormowaniem sytuacji”.

Przykładem może być „SpacePort America” – komercyjna baza dla statków 
suborbitalnych [44] . To miejsce powstało w 2011 roku (kosztem ponad 200 mln 
USD), gdy wydawało się, że komercyjne loty rakietoplanów z płacącymi pasażerami 
są kwestią kilku najbliższych lat. Aktualnie przypuszcza się, że dopiero w 2021 roku 
odbędą się pierwsze loty z pasażerami. Efektem niewielkiej aktywności w SpacePort
America jest duży deficyt, który musi być pokrywany z funduszy publicznych. 
Przykład SpacePort America pokazuje, że działania „infrastrukturalne” w branży 
kosmicznej mogą być obarczone dużym ryzykiem już po uruchomieniu.

Niektóre inicjatywy komercyjne mogą pojawić się zbyt wcześnie. W ostatnich 
kilkunastu latach obserwowano taką sytuację w dwóch niszach: suborbitalnej 
turystyce kosmicznej i górnictwie kosmicznym. W obu przypadkach do końca 2020 
roku nie nastąpiło osiągnięcie zadeklarowanych celów. Wydaje się, że w tych 
przypadkach – oraz wielu innych niszach branży kosmicznej – warto używać 
wykresu „cyklu szumu Gartnera” (ang. Gartner hype cycle), by oszacować poziom 
zaawansowania, zainteresowanie rynku/społecznego i relatywną bliskość do 
realizacji. Można zakładać, że co pewien czas będą się w Polsce pojawiać 
propozycje szeroko zakrojonych działań, które będą zarówno na niskim poziomie 
TRL, jak i na początku „cyklu szumu” [45] .
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Ilustracja 15: Cykl szumu Gartnera

Edukacja – uwarunkowania
W ślad za rozwojem branży kosmicznej z pewnością pójdzie edukacja. Przemysł 
kosmiczny będzie wymagać wielu różnych kadr: nie tylko inżynierów, ale i 
naukowców, specjalistów prawa, projektantów graficznych, przedstawicieli 
biznesowych, menedżerów projektów, a nawet popularyzatorów nauki. Istnieje dość 
duże ryzyko, że uczelnie nie będą w stanie kompleksowo wykształcić 
kompetentnych pracowników sektora – częściowym rozwiązaniem są różne kursy, 
staże i formy współpracy. Jest jednak pewne, że wiele inicjatyw wokół edukacji czy 
kursów profesjonalnych będzie musiało stale ewoluować, by odpowiadać na 
aktualne i przyszłe potrzeby branży kosmicznej. Przykładem może być kwestia 
aktywnego usuwania nieaktywnych „śmieci kosmicznych” – ten temat dopiero w 
ostatnich latach zaczął być częściej podnoszony w branży.  

Branża kosmiczna może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna i działać niczym 
magnes dla przyszłych kadr chętnych, żeby dołączyć do tej branży. Warto to 
wykorzystać i inspirować absolwentów różnych kierunków do „próbowania swoich 
sił” w branży kosmicznej. Oczywiście nie oznacza to, że te kadry pozostaną 
dostępne już na zawsze – niestety dość często obserwowane są transfery bardziej 
wykształconych specjalistów do innych branż technologicznych.
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Z pewnością w najbliższych latach będziemy zauważać zwiększone 
zapotrzebowanie na kadry w podmiotach branży kosmicznej – przede wszystkim w 
spółkach. Wydaje się, że szeroko pojęta automatyzacja nie dotknie znacząco branży
kosmicznej, być może poza mniej technicznymi stanowiskami. Ten trend z 
pewnością będzie obserwowany w Ameryce Północnej, Europie, Chinach, Japonii i 
Korei Południowej, czyli w regionach, w których przewidywana jest największa suma 
inwestycji i nakładów rządowych/międzynarodowych.

Kwestie edukacyjne – Polska

„Budowa kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego” jest w świetle PSK 
jednym z celów szczegółowych do 2030 roku. Wśród kierunków interwencji/narzędzi 
realizacji tego celu wskazano:

• utworzenie nowych kierunków kształcenia wyższego,
• rozwijanie programów stażowych i praktyk (polskie firmy, uczelnie, 

organizacje międzynarodowe),
• wspieranie konkursów i projektów studenckich,
• zwiększenie udziału polskiego personelu w organizacjach 

międzynarodowych (UE, ESA).

W niniejszej sekcji przedstawiono postępy poczynione w każdym z wyżej 
wymienionych punktów.

Kierunki kształcenia wyższego

Zgodnie ze statystykami w Polsce funkcjonuje ponad 425 uczelni, z których około 
300 to uczelnie niepubliczne. 25 z nich to uczelnie techniczne. W roku akademickim 
2018/2019 na uczelniach w Polsce kształciło się 1,23 miliona osób, z których ponad 
połowę (58%) stanowiły kobiety. Liczba studentów w kraju maleje z roku na rok; 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba absolwentów spadła o 169,8 tysiąca osób 
(GUS). Jest to przede wszystkim efekt zmian demograficznych. Odsetek osób 
w wieku 19–24 lata, które decydują się na podjęcie studiów pozostaje jednak na 
wysokim poziomie; w 2019 r. wyniósł 49% (spadek o 5 p.p. w porównaniu z 2009 r.) 
[46] .

W roku akademickim 2018/2019 (stan na 31 grudnia 2018 r.) na kierunkach 
inżynieria kosmiczna, inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz technologie kosmiczne 
i satelitarne kształciło się 161 osób, w tym 58 kobiet. Dodatkowo na kierunku 
lotnictwo i kosmonautyka studiowało 2776 osób, z czego prawie jedną piątą (18.7%) 
stanowiły kobiety (GUS). Obecnie dziewięć uczelni prowadzi kierunki bezpośrednio 
związane z sektorem kosmicznym (tabela poniżej).
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Liczba absolwentów wyżej wymienianych kierunków z roku na roku rośnie. Liczba 
absolwentów, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunku 
lotnictwo i kosmonautyka w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 
wyniosła 643 (w tym 132 kobiety), na kierunku technologie kosmiczne i satelitarne – 
21 (w tym 5 kobiet). Dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest to wzrost o 12% 
w porównaniu do liczby absolwentów, którzy uzyskali dyplomy w okresie od 
1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. (575), jednak spadek o 7.3% w porównaniu 
do okresu od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. (690). Zmniejszył się natomiast
odsetek absolwentek lotnictwa i kosmonautyki – dla okresu grudzień 2017/grudzień 
2018 r. stanowiły one 20.5% wszystkich absolwentów, w porównaniu do 25.4% dla 
okresu grudzień 2015/grudzień 2016 r. Jednocześnie jest on wyższy niż dla okresu 
grudzień 2012/grudzień 2013 r. (16.2%).



57

Tabela 7: Kierunki o specjalnościach kosmicznych, ze szczególnym nakierowaniem 
na „upstream” i „midstream” (opracowanie własne)

Nazwa uczelni Kierunek Rok inauguracji
kierunku

Politechnika Warszawska
Studia II stopnia – specjalność: kosmonautyka

na kierunku lotnictwo i kosmonautyka
2014

Wojskowa Akademia
Techniczna

Inżynieria kosmiczna i satelitarna,
lotnictwo i kosmonautyka

2015

Politechnika Łódzka Inżynieria kosmiczna 2015

Politechnika Gdańska,
Akademia Morska w Gdyni
oraz Akademia Marynarki

Wojennej w Gdyni

Studia II stopnia – technologie kosmiczne
i satelitarne

2017

Politechnika Poznańska

Studia I stopnia – kierunek lotnictwo
i kosmonautyka

Studia II stopnia – specjalność: inżynieria
lotnicza, inżynieria kosmiczna na kierunku

lotnictwo i kosmonautyka

2017

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego
Łukasiewicza

Studia II stopnia – lotnictwo i kosmonautyka 2018

Politechnika Opolska Lotnictwo i kosmonautyka 2018

Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych

w Dęblinie

Studia I stopnia – lotnictwo i kosmonautyka,
specjalności: napędy i płatowce, awionika

i sterowanie
2018

Politechnika Wrocławska Lotnictwo i kosmonautyka 2020

Ponadto w Polsce realizowane są następujące kierunki pośrednio powiązane 
z sektorem kosmicznym: elektronika i telekomunikacja (łączność satelitarna), 
geodezja i kartografia (systemy GNSS, astronomia, fotogrametria i teledetekcja 
satelitarna), nawigacja (systemy GNSS, telekomunikacja satelitarna), geografia oraz 
oceanografia (fotogrametria i teledetekcja satelitarna). Branża kosmiczna jest bardzo
interdyscyplinarna, więc absolwenci wyżej wymienionych kierunków również mogą 
znaleźć zatrudnienie w sektorze. Jak widać w tabeli 8, stosunkowo niewiele kobiet 
w porównaniu z mężczyznami wybiera studia na wymienionych niżej kierunkach 
studiów (średnio stanowią nieco ponad jedną czwartą wszystkich studentów) 
pomimo kampanii społecznych takich jak np.: „Dziewczyny na Politechniki” [47] .
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Tabela 8: Studenci kierunków powiązanych z sektorem kosmicznym w Polsce 
(łącznie z obcokrajowcami), stan na dzień 31 XII 2018 r. (Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS)

Kierunek Ogółem

W tym kobiety

Liczba
%

wszystkich
studentów

Automatyka i robotyka; automatyka i informatyka 
przemysłowa; automatyka i elektronika praktyczna

13387 1226 9,2%

Elektronika; elektronika i telekomunikacja; elektronika 
przemysłowa; makrokierunek – automatyka 
i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka; 
mikroelektronika w technice i medycynie

8019 943 11,8%

Geodezja i kartografia; techniki geodezyjne 
w inżynierii

6468 3228 49,9%

Informatyka (różne) 79283 10975 13,8%

Inżynieria logistyki; inżynieria transportu i logistyki; 
logistyka
Logistyka międzynarodowa; transport i logistyka

33830 13032 38,5%

Mikroelektronika w technice i medycynie 199 47 23,6%

Nawigacja 2482 508 20,5%

Oceanografia i oceanotechnika 1012 421 41,6%

Powstanie nowych kierunków o specjalizacji inżynieria kosmiczna, inżynieria 
kosmiczna i satelitarna oraz technologie kosmiczne i satelitarne jest bez wątpienia 
zjawiskiem pozytywnym i pożądanym. Brak odpowiednio wykształconych kadr jest 
jednym z często sygnalizowanych poważniejszych problemów pracodawców 
w sektorze kosmicznym w Polsce [27].

Warto zauważyć, że niedobory pracowników o odpowiednich kompetencjach są 
bolączką przedsiębiorców w Polsce w ogóle, nie tylko w branży kosmicznej [30]. 
W zestawieniu z danymi dotyczącymi liczby osób corocznie kończących studia 
pierwszego i drugiego stopnia w Polsce ta sytuacja wskazuje na rozdźwięk 
pomiędzy kompetencjami zdobywanymi na uczelniach a tymi, na które jest 
zapotrzebowanie na rynku pracy. W przypadku sektora kosmicznego problemem jest
jednak przede wszystkim wciąż stosunkowo mała liczba osób mogąca pochwalić się 
dyplomem kosmonautyki czy inżynierii kosmicznej. Dodatkowo część osób 
kończących studia o specjalnościach kosmicznych i okołokosmicznych wybiera 
pracę w innych branżach, które mogą być postrzegane jako gwarantujące bardziej 
stabilne zatrudnienie.
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W Polsce funkcjonuje pięć akademii wojskowych, łącznie oferujących ponad 20 
kierunków kształcenia [48]. Ponadto niektóre cywilne uczelnie, takie jak Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferują kierunki
związane z wojskiem. W porównaniu z pozostałymi uniwersytetami i politechnikami 
uczelnie wojskowe przyjmują stosunkowo niewielką ilość studentów – w 2019 roku 
było to 1482 miejsc [49].

Oprócz kierunków bezpośrednio związanych z branżą kosmiczną (m.in. lotnictwo 
i kosmonautyka, geodezja i kartografia czy nawigacja) większość kierunków może 
mieć przynajmniej pośredni związek z branżą kosmiczną, w szczególności 
wykorzystania danych satelitarnych. Na uczelniach wojskowych często następuje 
prezentacja możliwości wykonywania projektów związanych z ESA oraz 
dotychczasowych i aktualnych osiągnięć Polski w branży kosmicznej [50].

Absolwenci uczelni wojskowych (z wyjątkiem tych uczęszczających na kierunki 
cywilne), posiadający gwarancję zatrudnienia w armii, po ukończeniu studiów 
w większości pozostają przy obranej ścieżce kariery wojskowej. Warto zatem, by 
jakość, innowacyjność oraz zakres nauczania związanego z sektorem kosmicznym 
były jak najszersze na uczelniach wojskowych.

Programy staży i praktyk

Jedną z inicjatyw wartych odnotowania w tym miejscu jest organizowany corocznie 
od 2015 r. przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencję 
Rozwoju Przemysłu konkurs „Rozwój kadr sektora kosmicznego” [51]. Wyłonione 
w nim osoby mają szansę odbyć płatne, sześciomiesięczne staże w wybranych 
podmiotach sektora kosmicznego. Ich wynagrodzenia w 50% pokrywane są przez 
ARP. W zeszłorocznej (2020 r.), V edycji konkursu na staż przyjętych zostało 
dziewięciu kandydatów spośród 101 osób, które zgłosiły się do konkursu. Wśród 
nich nie znalazła się żadna kobieta. W poprzednich latach liczba wyłonionych w 
konkursie stażystów prezentowała się następująco: 2019 r. (IV edycja) – 13 (w tym 
3 kobiety), 2018 r. (III edycja) – 11 (w tym 2 kobiety), 2017 r. (II edycja) – 12 (w tym 
4 kobiety), 2016 r. (I edycja) – 8 (w tym żadnej kobiety) (ARP).

Gdy kadry zostaną już wykształcone, konieczne jest również zapewnienie im 
odpowiednich warunków – także finansowych – aby zatrzymać je w Polsce 
i zapobiec zjawisku tzw. drenażu mózgów (z ang. brain drain). Mniej więcej połowa 
studiujących za granicą Polek i Polaków nie rozpatruje powrotu do kraju 
w perspektywie krótkoterminowej. W polskiej branży kosmicznej są przykłady osób, 
które powróciły do kraju po studiach za granicą. Zazwyczaj te osoby działają 
w ramach własnej działalności gospodarczej albo też zajmują wyższe stanowiska 
w firmach/instytucjach. Problem ten dotyczy jednak nie tylko „świeżych” 
absolwentów, lecz także doświadczonych osób. Niestety zdarzają się przypadki 
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bardziej znanych i doświadczonych (wciąż młodych) specjalistów tej branży, którzy 
po kilku latach pracy w Polsce zdecydowali się wyjechać do innego państwa. 
Jednocześnie branża nie jest jeszcze na tyle atrakcyjna (również pod kątem 
warunków finansowych), by być celem migracji wykształconych kadr z innych 
państw.

Wspieranie konkursów i projektów studenckich

W 2020 r. roku Polska Agencja Kosmiczna wraz z Politechniką Gdańską po raz 
pierwszy zorganizowały Studencką Konferencję Kosmiczną, która docelowo ma się 
odbywać co dwa lata. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło natomiast konkurs 
„Kosmos i autonomia” na najlepszą pracę magisterską, inżynierską lub rozprawę 
doktorską dotyczącą technologii, technik i inżynierii kosmicznej oraz satelitarnej lub 
systemów autonomicznych, która posiada „potencjał zastosowania w obszarze 
obronności lub bezpieczeństwa państwa” [52] .

W poprzednich latach tematyka kosmiczna podejmowana była m.in. podczas 
festiwali nauki, a na poziomie europejskim pomiędzy 2015 a 2017 rokiem studentki 
i studenci (a także dzieci i młodzież) mogli brać udział w międzynarodowym 
konkursie kosmicznym „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II”, który 
organizowany był przez jedno ze zwycięskich konsorcjów programu Horyzont 2020 
[53] .

Zwiększenie  udziału  polskiego  personelu  w  organizacjach
międzynarodowych (UE, ESA)

W świetle informacji przedstawionych w raporcie NIK (z 2019 roku [27]) liczba Polek 
i Polaków zatrudnionych w ESA, EUMETSAT oraz UE nie jest monitorowana przez 
Ministerstwa w kontekście dążenia do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Polskiej 
Strategii Kosmicznej, tj. budowy kadr dla sektora kosmicznego.

Kwestie edukacyjne – Europa
Statystyki Eurostat podają, że w 28 państwach UE (czyli wraz z Wielką Brytanią) 
studiuje blisko 20 milionów osób [54]. Mniej więcej ⅓ z najlepszych globalnie 
uniwersytetów znajduje się w Europie [55]. Oznacza to, że Europa niewątpliwie 
dysponuje silnym zapleczem edukacyjnym o dużej renomie.

Ciekawym aspektem jest mobilność studentów, czemu UE poświęca oddzielne 
analizy. W 2017 roku było 1,7 miliona studentów pobierających naukę w innym 
państwie [56], a około 50 tysięcy Polek i Polaków studiowało poza granicami 
naszego kraju [57].  Brak dokładnych statystyk co do Polek i Polaków studiujących 
na kierunkach związanych z branżą kosmiczną poza Polską.
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Nieco ponad ¼ tej liczby studiowała w Wielkiej Brytanii – znacznie więcej niż 
w innych państwach UE. Z uwagi na brexit prawdopodobnie spadnie liczba 
zagranicznych studentów (z państw UE) pobierających naukę w brytyjskich 
uczelniach w najbliższych latach. Konsekwencją może być zmniejszenie dostępności
do brytyjskich kursów akademickich związanych z przemysłem kosmicznym. Jak na 
razie jednak nie powstała żadna analiza brexitu na możliwości kształcenia 
i dołączenia do sektora kosmicznego.

Ameryka Północna – edukacja

W USA funkcjonuje prawie 4300 jednostek oferujących szkolenie „ponad średnie” 
[58] . Każdego roku łącznie studiuje tam około 20 milionów osób – ta wartość na 
przestrzeni ostatnich lat znacząco się nie zmieniła [59]. Około jednej czwartej 
najlepszych uniwersytetów globalnie ma swoją siedzibę w USA [55].  

Co ciekawe, od kilkunastu lat NASA ma duże problemy z rekrutacją absolwentów do 
poszczególnych jednostek swojej agencji z uwagi na rosnącą konkurencję ze strony 
sektora prywatnego. Raport GAO z 2018 roku wykazał, że 56 procent kadry NASA 
ma 50 i więcej lat [60]. Ponadto dużo wykształconych specjalistów pozostaje w 
NASA nawet do 7 lat po wejściu w wiek emerytalny – dobrym przykładem jest 
amerykański astronauta John Young (1930–2018), który przeszedł na emeryturę i 
opuścił szeregi NASA dopiero w wieku 74 lat. Bardzo często także doświadczeni 
pracownicy przechodzą z NASA do prywatnych spółek. Potencjalnie ten problem 
może przynieść negatywne skutki podczas prac nad programem Artemis, w którym 
będzie brakować młodszej kadry, zastępującej odchodzących na emeryturę 
specjalistów.

Warto zauważyć, że w USA panują specjalne zasady zatrudniania osób w branżach,
które mogą być związane z przemysłem obronnym. Sektor kosmiczny jest jedną z 
nich. Zasady te dotyczą nie tylko podmiotów takich jak agencje czy biura, lecz także 
spółek. Oznacza to, że zazwyczaj podmioty amerykańskie są ograniczone w 
rekrutacji do obywateli USA. W przypadku NASA oczywiście duża liczba 
obcokrajowców jest zatrudniona jako naukowcy na podstawie specjalistycznej wizy 
H1-B.

Dużym problemem w USA są podmioty, które oferują płatne kierunki i kursy o 
niewielkiej praktycznej wartości. Wiele z tych jednostek nie zapewnia legalnych 
dyplomów (tzw. diploma mills). Ich wątpliwą zaletą jest niższy koszt czesnego w 
porównaniu z renomowanymi uczelniami [61]. Jest to ważna kwestia, gdyż najlepsze
amerykańskie uczelnie techniczne zwykle wymagają czesnego na poziomie nawet 
50 tysięcy USD rocznie, co przekracza możliwości finansowe wielu młodych ludzi 
[62].
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Dla porównania w Kanadzie jest prawie 100 uniwersytetów. W odróżnieniu od USA 
w Kanadzie jest duże ograniczenie co do tzw. diploma mills. Na stu najlepszych 
uniwersytetach globalnie znajdują się trzy kanadyjskie.

Kwestie edukacyjne – Chiny

Chiny niewątpliwie są potęgą w kwestii edukacji. Zgodnie ze statystykami liczba 
absolwentów chińskich uczelni stale rośnie i obecnie przekracza 7,5 miliona rocznie 
[63]. Jest to potężny kapitał ludzki, który pozwala temu państwu stawiać i zarazem 
realizować ambitne cele. Co ciekawe, nie tylko przynosi to korzyści narodowemu 
przemysłowi, lecz także obserwowany jest wyraźny skok zarówno ilości spółek, jak i 
wartości przeznaczonych inwestycji. Z uwagi na szczególną sytuację chińskiego 
przemysłu i ograniczenia prawne praktycznie wszyscy pracownicy chińskich spółek 
są Chińczykami – poza specjalistami zajmującymi wysokie stanowiska i/lub osobami 
odpowiedzialnymi za kontakty międzynarodowe.

Prawdopodobnie w dekadzie lat dwudziestych XXI wieku Chiny nie będą mieć 
problemów z zaspokojeniem własnych potrzeb związanych z branżą kosmiczną. 
Ciekawym aspektem tego rynku będzie konkurencja o absolwentów pomiędzy 
państwowymi podmiotami a rosnącym sektorem kosmicznym.

Kwestie edukacyjne – inne państwa
Wiele państw zbliżonych pozycją do Polski lub też aspirujących do rozwoju 
cywilizacyjnego zauważa problem niewystarczających kadr. Niektóre państwa 
podejmują starania, aby wzmocnić swoją pozycję poprzez zachęcanie studentów i 
świeżych absolwentów do poszerzania swojej wiedzy, a następnie powrotu do kraju. 
Nie jest to jednak zawsze udane zadanie – zwykle nie istnieją mechanizmy, które 
wymusiłyby lub też zachęciły do powrotu do kraju.

Poniższa tabela powstała na podstawie wywiadów autorów tego studium. Na uwagę 
zasługuje Malezja, która dość „sztywno” uzależnia możliwość opłacenia studiów za 
granicą, jednak gwarantuje przynajmniej dobre zatrudnienie. Warto zauważyć, że 
Malezja w 1996 roku wydawała zaledwie 0,2% PKB na badania i rozwój. 
Dwadzieścia lat później ten wskaźnik udało się podnieść do poziomu 1,4% PKB [64].
Według najnowszych rankingów najlepszy malezyjski uniwersytet (University of 
Malaya) zajmuje pozycję pomiędzy 300 a 400 wśród najwyżej notowanych 
uniwersytetów na świecie – podobnie jak najlepsza polska uczelnia (Uniwersytet 
Warszawski).
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Tabela 9: Pobieranie wiedzy za granicami – przykłady kilku państw

Państwo Rodzaj finansowania Zasady kształcenia za granicą Komentarz

Szwecja Na zasadzie kredytu

Szeroki zakres wyboru uczelni
(z preferencją europejskich

i amerykańskich) na każdym
etapie kształcenia na

uniwersytecie.

Nisko oprocentowany
kredyt, spłacany przez

kilkanaście lat.

Malezja
Sfinansowanie studiów

zagranicznych
(Europa lub USA)

Podpisanie umowy z państwem
– każdy rok studiów to dwa lata
pracy w jednostce państwowej

(np. na uniwersytecie).

W części przypadków jest
gwarancja zatrudnienia

po zakończeniu studiów.

Argentyna

Kilka stypendiów
na wyjazdy

na zagraniczne
uczelnie

Indywidualne, zależne od
programu stypendialnego.

Jak na razie nie powstał
żaden program

zachęcający do powrotu
do kraju.

Holandia

Różne programy
stypendialne, w tym na

kursy
dokształcające/profes-

jonalne

W niektórych przypadkach
pokrycie nawet 100% kosztów
nauki lub kursu; brak wymogu

powrotu do kraju.

Przykładem może być
kurs Space Studies

Program
(Międzynarodowy

Uniwersytet Kosmiczny),
w którym stypendium dla

holenderskich
uczestników jest

pokrywane z ESA oraz
krajowego programu

stażowego.
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5.  STRATEGICZNE  DOKUMENTY  –  POLSKA
I EUROPA

Niniejszy rozdział prezentuje i skrótowo omawia na poziomie Polski i Europy 
dokumenty strategiczne dla rozwoju sektora kosmicznego. Dokumenty, oprócz stanu
aktualnego, opisują także możliwe działania rozwojowe w ujęciu średnioterminowym.

Ten rozdział jest przeglądem – nie jest to szczegółowe opisanie zawartości 
wszystkich przedstawionych dokumentów o znaczeniu strategicznym. Warto jednak 
zauważyć, że o ile ogólnie dokumenty się ze sobą zgadzają w strategicznym 
znaczeniu, o tyle czasem można zauważyć pewne rozbieżności w poszczególnych 
wartościach lub ocenach działań. Dlatego też warto monitorować aktualizacje 
poszczególnych dokumentów, jak i ich oficjalne oceny, np. przygotowane przez NIK 
(w przypadku Polski). Warto również zauważyć, że w niektórych przypadkach – w 
szczególności w szkicach dotyczących programu „Horyzont Europa” – dostępne są 
jedynie wstępne lub cząstkowe dokumenty. Oznacza to, że pewne ich elementy 
mogą się znacznie zmienić w miarę postępu prac nad danymi programami.

ESA – przegląd strategicznych dokumentów

Podstawowe  strategiczne  dokumenty  Europejskiej  Agencji  Kosmicznej  zostały
przedstawione w poniższym zestawieniu.

Nazwa dokumentu:
Resolution on the European Space Policy; ESA Director General’s Proposal for 
the European Space Policy [65]
Opis:
Opublikowany w 2007 roku dokument prezentuje główne zamierzenia polityki 
kosmicznej ESA. Podkreśla on strategiczną ważność kosmosu dla Europy 
i nawiązuje do strategii lizbońskiej jako elementu rozwoju gospodarczego 
kontynentu. Dokument podkreśla także ważność systemów Copernicus i Galileo, 
współtworzonych z Unią Europejską.
Komentarz: 
Ważnym elementem relacji ESA jest związek i współpraca z UE. Ten dokument 
zakładał bliską i coraz głębszą współpracę z UE. W kolejnej dekadzie sytuacja się 
nieco zmieniła, m.in. za sprawą brexitu oraz wejścia do UE nowych państw, 
niebędących jeszcze członkami ESA.
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Nazwa dokumentu:
ESA Cosmic Vision 2015–2025 [66]
Opis:
Dokument opisuje strategię eksploracji bezzałogowej kosmosu na lata 2015–2025.
W ramach tej wizji są m.in. akceptowane średniej i dużej wielkości misje 
bezzałogowe. Pierwszą misją ESA, zaakceptowaną w ramach aktualnej wizji była 
wyprawa Solar Orbiter. Budowa tej sondy została zaakceptowana w 2007 roku, jej 
start nastąpił w lutym 2020 r., zaś część naukowa będzie trwać przynajmniej do 
2030 roku. Ostatnie misje stworzone wokół Cosmic Vision 2015–2025 powinny się
zakończyć około 2035 roku.
Komentarz: 
Tego typu dokument jest wynikiem interakcji ze środowiskami naukowymi 
i technologicznymi w celu poszerzenia naszej wiedzy o Układzie Słonecznym 
i Wszechświecie. Tego typu misje są dużym wysiłkiem wymagającym lat prac B+R
oraz koordynacji na arenie międzynarodowej – na etapie planowania i budowy. 
Następnie wymagana jest wieloletnia współpraca środowisk naukowych podczas 
misji kosmicznej sondy.

Nazwa dokumentu:
ESA Voyage 2050 [67] 
Opis:
Kolejnym strategicznym dokumentem opisującym wieloletnie średniej i dużej 
wielkości misje bezzałogowe jest Voyage 2050. Z uwagi na pandemię COVID-19 
raport z rekomendacjami Voyage 2050 zostanie opublikowany przez ESA w tym 
roku – o około 6–9 miesięcy później, niż to planowano.
Komentarz:
Cosmic Vision 2015–2025 powstało jeszcze przed wejściem Polski i innych 
państw do ESA – można zakładać, że w Voyage 2050 pojawią się zapisy 
proponujące szerszą współpracę przy tworzeniu misji bezzałogowych, 
z możliwościami rozwoju dla podmiotów z państw takich jak Polska.
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Nazwa dokumentu:
NASA’s Lunar Exploration Program Overview [68]  
Opis:
Dokument z września 2020 r. Choć jest to dokument NASA, to ma on także duże 
znaczenie z perspektywy Europy. Jest to związane z faktem, że ESA będzie 
dostarczać moduł serwisowy do statku MPCV Orion, jak również planuje 
dostarczyć moduł do stacji Gateway oraz ładunki na powierzchnię Księżyca. Są 
również prawdopodobne misje europejskich astronautów do stacji Gateway i na 
powierzchnię Srebrnego Globu.
Komentarz:
Pod koniec października 2020 r. NASA i ESA sformalizowały swoje relacje w 
zakresie użytkowania stacji Gateway. Ta formalizacja jest obecnie na podstawie 
„Memorandum of Understanding” (MoU), który zazwyczaj jest pierwszym 
dokumentem opisującym relacje pomiędzy dwoma podmiotami. Kolejnych 
strategicznych dokumentów można się spodziewać w najbliższych kilkunastu 
miesiącach.
Warto zauważyć, że przypuszczalnie Artemis dozna pewnych modyfikacji na 
początku 2021 roku z uwagi na mniejszy budżet eksploracyjny NASA oraz nową 
administrację Białego Domu. Zatem prawdopodobnie powstaną nowe wersje 
NASA’s Lunar Exploration Program Overview – zapewne z szerszym opisem 
działań partnerów takich jak ESA.

Nazwa dokumentu:
Council meeting held at ministerial level on 1 and 2 December 2016, Resolutions 
and main decisions [69]
Opis:
Jest to rezolucja z Rady Ministerialnej ESA 2016. Ta rezolucja to zgoda na 
koncepcję „Space 4.0” i „Zjednoczonego Kosmosu w Europie”. Dokument opisuje 
także zgodę państw członkowskich ESA na lata 2021–2027, w szczególności 
kosmodromu Kourou czy poziomu obowiązkowych działań agencji.
Komentarz:
Rada Ministerialna 2016 była pierwszą, w której przewodniczył Jan Woerner – 
dyrektor ESA do połowy 2021 roku. Rezolucje stały się punktem wyjścia dla 
działań ESA w latach 2017–2019, a także decyzji, jakie zapadły na kolejnej Radzie
Ministerialnej.
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Nazwa dokumentu:
Rezolucje z Rady Ministerialnej ESA 2019 [8] 
Opis:
W trakcie Rady Ministerialnej ESA w 2019 roku (ostatniego spotkania tego typu) 
powstały łącznie trzy rezolucje:

• Resolution on Space: The five dimensions of Space 4.0
• Resolution on the Scientific Programme and the Basic Activities for 

Space19+ Level of Resources for 2020–2024
• Resolution on ESA programmes: addressing the challenges ahead

Te trzy rezolucje podkreślają ważną rolę ESA jako podmiotu realizującego 
europejskie cele technologiczne, społeczne, naukowe i gospodarcze.
Komentarz:
W 2019 roku większość państw ESA zadecydowało o znacznym podniesieniu 
składki do ESA. Jest to wyraźny sygnał, że państwa Europy czerpią korzyści z 
sektora kosmicznego i nie zamierzają utrzymywać jedynie stałego poziomu 
składek. To duży sukces ESA.
Warto tu jednak dodać, że kilka miesięcy później rozpoczęła się pandemia COVID-
19. Jej echo z pewnością będzie wyraźne podczas kolejnej Rady Ministerialnej 
(2021 lub 2022).

Nazwa dokumentu: 
The State of Commercial Earth Observation – May 2020 [70] 
Opis:
Raport „The State of Commercial Earth Observation” z maja 2020 r. opisuje stan 
europejskiej branży obserwacji Ziemi. Jest on opisywany bardziej z perspektywy 
ESA niż Unii Europejskiej i obejmuje 23 państwa (22 ESA i Słowenię).
Ogólna wielkość europejskiego rynku EO jest oszacowana na 3,3 mld EUR i 
zatrudnienie na nieco ponad 16 tysięcy pracowników (dane z 2018 r., ekwiwalent 
pełnego zatrudnienia). Branża „New Space” w europejskim sektorze EO to około 1
mld EUR obrotu i ponad 6 tysięcy pracowników (dane z 2018 roku).
Komentarz:
Polska jest umieszczona w tym raporcie. Obrót polskiej branży EO w 2018 roku 
był w nim szacowany na około 13 mln EUR, co stanowi zaledwie 0,4% całego 
europejskiego rynku. Wartość 3,3 % osiągnęła Belgia, co przekłada się na 107 mln
EUR obrotu w 2018 roku. Zatrudnienie w branży EO zostało oszacowane na 150 
osób w 2018 roku.
Pomiędzy 2013 a 2018 rokiem polski sektor EO wzrósł o 12% (CAGR), co stawia 
nasz kraj na ósmym miejscu w szybkości wzrostu (liderem jest Portugalia z 36,5% 
wzrostem). Ta wartość nie powinna być zaskakująca – w tym okresie Polska 
stawiała pierwsze kroki w ESA, co przełożyło się m.in. na serię projektów EO w 
naszym kraju.
Jest to prawdopodobnie jedyne opracowanie, które szacuje wielkość pewnego 
wycinka polskiego sektora kosmicznego względem innych w Europie.
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Europa – przegląd strategicznych dokumentów

Nazwa dokumentu: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY
(z dnia 06/06/2018 r.) ustanawiające program kosmiczny Unii i Agencję Unii 
Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 
912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE [18]

Opis: Dokument jest częścią działań zachodzących w Unii Europejskiej w związku 
z przyjęciem strategii kosmicznej dla Europy, zaproponowanej przez Komisję 
w komunikacie z 26/10/2016 r. w sprawie strategii kosmicznej dla Europy 
i potwierdzonej przez Radę w konkluzjach z 05/05/2017 r. oraz Parlament 
Europejski w rezolucji z 12/09/2017 r.

Ma on w szczególności na celu:
• uproszczenie i uporządkowanie dotychczasowej legislacji Unii Europejskiej

w odniesieniu do unijnej polityki kosmicznej,
• zapewnienie odpowiedniego budżetu na realizację celów unijnej polityki 

przestrzeni kosmicznej, przede wszystkim dalszego funkcjonowania 
systemów Galileo, EGNOS, Copernicus i SSA/SST oraz systemu 
GOVSATCOM,

• ustanowienie jednolitego systemu zarządzania strategią kosmiczną dla 
Europy,

• uporządkowanie relacji oraz zakresu działania poszczególnych podmiotów
zaangażowanych w unijną politykę kosmiczną, przede wszystkim Komisji 
Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, 
a także państw członkowskich,

• wzmocnienie pozycji Agencji Europejskiego GNSS, która pod nową nazwą
„Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego” otrzymuje szersze
uprawnienia z zakresu akredytacji bezpieczeństwa,

• nakreślenie ram bezpieczeństwa Europejskiego Programu Kosmicznego.

Proponowaną datą wprowadzania zapisów wniosku był 01/01/2021 r., 
a planowany wkład UE do programu to 16 mld EUR. Unijny program kosmiczny 
poddawany ma być ocenie co cztery lata i w razie potrzeby rewidowany.
Komentarz: Dokument ten tworzy spójne ramy dla funkcjonowania przemysłu 
kosmicznego w Europie, łącząc wszystkie dotychczasowe działania w jeden 
program.
Aspekty finansowe są na ostatnich etapach negocjacji w związku z przesunięciami
budżetowymi spowodowanymi koniecznością zapewnienia funduszy na wsparcie 
obywateli i gospodarek, na które negatywnie wpłynęła epidemia koronawirusa.
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Nazwa dokumentu: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2017 
r. w sprawie strategii kosmicznej dla Europy [71] 
Opis: Rezolucja ta jest przede wszystkim wyrazem poparcia Parlamentu 
Europejskiego dla komunikatu Komisji Europejskiej „Strategia kosmiczna dla 
Europy”.
Komentarz:
W tym dokumencie Parlament przedstawia również szereg sugestii dla Komisji 
odnośnie prowadzenia europejskiej polityki kosmicznej, m.in. usprawnienie 
procedur funkcjonowania programu Copernicus celem ułatwienia procedur 
składania wniosków dla MŚP oraz dokonanie ewaluacji funkcjonowania 
programów Copernicus oraz Galileo. Sugeruje też, że Parlament powinien 
odgrywać większą rolę w kreowaniu europejskiej polityki kosmicznej.

Nazwa dokumentu: komunikat Komisji z dnia 26 października 2016 r. zatytułowany
„Strategia kosmiczna dla Europy” (COM(2016)0705) [72] 
Opis: Ten dokument zawiera przygotowaną przez Komisję Europejską strategię 
kosmiczną dla Europy, której zadaniem jest:

• maksymalizacja korzyści wynikających z europejskiej działalności 
kosmicznej dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw,

• określenie ram wsparcia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego 
sektora kosmicznego,

• wzmocnienie pozycji europejskiego sektora kosmicznego na arenie 
międzynarodowej,

• zwiększenie autonomii oraz bezpieczeństwa Europy w zakresie dostępu do 
przestrzeni kosmicznej i korzystania z niej.

Komentarz: Strategia kosmiczna dla Europy jest najważniejszym dokumentem 
stanowiącym podstawę dla rozwoju europejskiego przemysłu kosmicznego 
w nadchodzącej dekadzie.

Nazwa dokumentu:
HORIZON 2020 in brief [73]
Opis:
Program Horyzont 2020 jest największym ramowym programem dedykowanym 
badaniom, rozwojowi i wdrożeniom różnych technologii w Unii Europejskiej. Jego 
całkowity budżet sięga 80 miliardów EUR. Branża kosmiczna była jednym 
z ważnych elementów tego programu.
Komentarz:
Program Horyzont 2020 jest obecnie na ukończeniu. Rozpoczął się w 2015 roku, 
a terminy ostatnich konkursów upływają na przełomie 2020 i 2021 roku. 
Dokładne statystyki odnośnie polskiego udziału w tym programie prowadzi 
w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy.
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Nazwa dokumentu:
Orientations towards the first Strategic Plan implementing the research and 
innovation framework programme Horizon Europe [74] 
Opis:
Jest to dokumentacja programu Horyzont Europa (wstępna), opisująca klastry 
(obszary tematyczne) prac B+R, jakie będą wspierane w latach 2021–2027. Te 
klastry są następujące:

• Cluster 1: Health,
• Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society,
• Cluster 3: Civil Security for Society,
• Cluster 4: Digital, Industry and Space,
• Cluster 5: Climate, Energy and Mobility,
• Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and 

Environment
Budżet powinien przekroczyć 94 mld EUR.
Komentarz:
Branża kosmiczna jest w Horyzoncie Europa umiejscowiona przede wszystkim 
w klastrze czwartym, jednak w każdym z tych tematów znajdzie się z pewnością 
odniesienie przynajmniej do technik satelitarnych. Ważne jest pytanie o to, jak 
pandemia COVID-19 wpłynie na realizację programu Horyzont Europa – 
prawdopodobnie we wszystkich klastrach pojawią się tematy konkursowe 
dotyczące COVID-19 i ograniczenia wpływu tej oraz (potencjalnych) przyszłych 
pandemii.

Nazwa dokumentu:
ANNEX 4 – Horizon Europe Cluster 4 – Digital, Industry and Space [75] 
Opis:
Ten załącznik do ogólnej dokumentacji programu Horyzont Europa to opis założeń
klastra 4, który ma odpowiedzieć na trzy zasadnicze wyzwania, jakie stoją przed 
Europą:
I. rosnąca konkurencja na arenie globalnej,
II. postępująca transformacja europejskiego przemysłu, w tym redukcja emisji 
gazów cieplarnianych czy zanieczyszczeń,
III. potrzeba szerszego „włączenia społecznego”.

Ponadto zauważalne są wyraźne różnice w poziomie działalności ekonomicznej 
i efektywności pracy wewnątrz Unii Europejskiej (w poszczególnych państwach 
i regionach), w tym specjalizacji technologicznych oraz inwestycji w B+R.
Do 2030 roku jedna czwarta europejskich miejsc pracy powinna być w przemyśle, 
a neutralność klimatyczna powinna być osiągnięta do 2050 roku.

Ten klaster, oprócz sektora kosmicznego, zawiera zakresy takie jak:
• technologie wytwarzania,
• kluczowe technologie cyfrowe,
• zaawansowane materiały,
• nowe technologie,
• sztuczna inteligencja i robotyka,
• internet następnej generacji,
• zaawansowane obliczenia i „Big Data”,
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• przemysł o zminimalizowanym zanieczyszczeniu,
• „czysty” oraz „zero-węglowy” przemysł.

Komisja zakłada, że wiele z tych zakresów tematycznych będzie miało także 
znaczenie w innych klastrach.

W branży kosmicznej Komisja postuluje skupienie się m.in. na następujących 
kwestiach:

• telekomunikacji (w szczególności integracji z sieciami 5G),
• obserwacjach Ziemi,
• nowych koncepcjach branży kosmicznej (w tym rakiety ponownego użytku, 

nowe napędy w próżni, mikrorakiety nośne, nowe typy instrumentów 
satelitarnych) oraz zwiększeniu szansy na walidację czy demonstrację na 
orbicie).

Komentarz:
Niektóre z tematów programu Horyzont Europa mogą zawierać zachętę do udziału
podmiotów (w tym SME) z państw, w których tradycja kosmiczna nie jest jeszcze 
długa. Proponowana jest także szersza współpraca na polu międzynarodowym, 
w tym poza Europą.

 

Nazwa dokumentu:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 
ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 [18]
Opis:
Na podstawie Rozporządzenia dawny Organ Nadzoru Europejskiego GNSS 
przybiera nazwę Agencja Europejskiego GNSS. Dokument ten stanowi o organach
Agencji Europejskiego GNSS: Radzie Administracyjnej, Radzie Akredytacji w 
zakresie Bezpieczeństwa Systemów Europejskiego GNSS oraz dyrektorze 
wykonawczym, a także ich zadaniach. Zadania Agencji pozostają zgodne 
z zapisami rozporządzenia (WE) nr 683/2008 (art. 16).
Komentarz:
Agencja GSA pozostaje głównym organem nadzoru GNSS w Europie.
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Nazwa dokumentu:  
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1104/2011/UE w sprawie warunków 
dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez system 
Galileo [76]
Opis: Decyzja określa ogólne zasady dostępu do usługi publicznej o regulowanym 
dostępie (PRS), która oferowana jest przez globalny system nawigacji satelitarnej 
stworzony w ramach programu Galileo. Warunki te obowiązują: państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, Radę, Komisję Europejską, ESDZ oraz agencje 
Unii Europejskiej, a także państwa trzecie i organizacje międzynarodowe. 
Dokument określa również zasady stosowania przepisów bezpieczeństwa 
dotyczących ochrony informacji niejawnych UE związanych z PRS.
Komentarz: PRS jest usługą o najbardziej wrażliwym charakterze spośród 
wszystkich oferowanych przez systemy nawigacji satelitarnej w Europie, 
przeznaczoną głównie dla ważnych odbiorców rządowych.

Nazwa dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Ku 
strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli” 
(COM(2011)0152) [72]
Opis:
Dokument opisuje priorytetowe działania polityki kosmicznej UE, Galileo i 
Copernicus oraz wskazuje na najważniejsze ich cele: przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym, zapewnienie bezpieczeństwa i konkurencyjności, a także badanie 
przestrzeni kosmicznej. Komisja w Komunikacie podkreśla konieczność 
„przekształcenia (tych priorytetów) w konkretne działania”, również w świetle 
strategii „Europa 2020”.
Komentarz:
Dokument ten, powstały w 2011 r., podkreśla konieczność utworzenia 
europejskiego programu kosmicznego i prezentuje w swojej treści konkretne 
propozycje i sugestie do jego opracowania.

Nazwa dokumentu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1285/2013 w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji 
satelitarnej Galileo i EGNOS [77]
Opis: Na mocy Rozporządzenia ustanowione zostały zasady realizacji, 
zarządzania i eksploatacji systemów w ramach programów Galileo i EGNOS.
Komentarz:
Dokument określa m.in. zasady finansowania obu europejskich programów 
nawigacji satelitarnej przez Unię Europejską w latach 2014–2020. Zawiera także 
szczegółowy opis ww. programów, ich zadań oraz faz eksploatacji.
Podobnych rozporządzeń można się spodziewać na lata 2021–2027.
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Nazwa dokumentu: Komunikat Komisji z dnia 28 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Kosmiczna polityka przemysłowa UE” (COM(2013)0108) [78]  
Opis: Dokument ten powstał w ramach działań mających na celu uwolnienie 
potencjału, jaki posiada unijny sektor kosmiczny dla osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego i innych celów opisanych w strategii „Europa 2020”. Wymienia 
następujące cele szczegółowe, wokół których powinna się w opinii Komisji 
koncentrować europejska polityka kosmiczna:

1. utworzenie spójnych i stabilnych ram regulacyjnych,
2. dalszy rozwój konkurencyjnej, solidnej, sprawnej i zrównoważonej bazy 

przemysłowej w Europie i wspieranie udziału MŚP,
3. wspieranie globalnej konkurencyjności unijnego przemysłu kosmicznego 

poprzez zachęcanie sektora do osiągania większej opłacalności na całej 
długości łańcucha wartości,

4. rozwój rynków dla zastosowań i usług kosmicznych,
5. zapewnienie niezależności technologicznej oraz niezależnego dostępu do 

przestrzeni kosmicznej.
Komentarz: jest to jeden z dokumentów, który kształtował politykę kosmiczną dla 
Europy. Europa docelowo ma być niezależna we wszystkich podstawowych 
i najważniejszych aspektach sektora kosmicznego, z jednoczesnym stworzeniem 
silnej bazy przemysłowej, zdolnej do dalszego rozwoju tej branży.

Nazwa dokumentu: KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO Ustanowienie odpowiednich stosunków między UE a 
Europejską Agencją Kosmiczną /* COM/2012/0671 final */ [79]
Opis: Komunikat ten nawiązuje do komunikatu Komisji z kwietnia 2011 r. „Ku 
strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli”. 
Wymienia następujące bariery strukturalne dla relacji pomiędzy UE a ESA:

• niedopasowanie przepisów finansowych,
• asymetryczne członkostwo,
• asymetria w kwestiach bezpieczeństwa i obrony,
• brak mechanizmów koordynacji polityki,
• brak odpowiedzialności politycznej ESA.

W komunikacie Komisja proponuje zbliżenie ESA do ram UE w długim terminie 
poprzez ewolucję ESA w stronę instytucji unijnej (przy jednoczesnym umożliwieniu
członkostwa Szwajcarii i Norwegii w niektórych programach) m.in. poprzez 
prowadzenie prac ESA w ramach Rady EU.
Komentarz: Relacje pomiędzy ESA a UE są wciąż rozwojową kwestią. Przez lata 
pojawiały się różne koncepcje wzajemnych stosunków oraz podległej pozycji ESA 
względem UE. Niemniej jednak ani do 2020 roku, ani w perspektywie 
średnioterminowej ESA nie jest podmiotem wewnątrz UE, tylko niezależną 
organizacją, której skład jest inny niż skład Unii Europejskiej.
Przez całą dekadę lat 20. XXI wieku z pewnością ESA i UE będą wspólnie 
realizować różne projekty. Unia będzie także łożyć na budżet ESA.
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Nazwa dokumentu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
377/2014 ustanawiające program Copernicus [80] 

Opis: Na mocy powyższego rozporządzenia ustanowiony został program 
obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus. Dokument określa zakres 
zastosowania programu Copernicus jako programu cywilnego, przeznaczonego do
monitorowania bezpieczeństwa i środowiska oraz składającego się 
z następujących komponentów:

• usługowego (dostarczanie informacji z obszarów: monitorowanie atmosfery,
monitorowanie środowiska morskiego, monitorowanie obszarów lądowych, 
zmiana klimatu, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo)

• kosmicznego (zapewnienie obserwacji dokonywanych z kosmosu na 
potrzeby ww. usług)

• in situ (zapewnienie dostępu do obserwacji z instalacji powietrznych, 
morskich oraz naziemnych)

W świetle rozporządzenia w okresie 2014–2020 na funkcjonowanie program 
Copernicus przeznaczone zostało 4291,48 mln EUR. Za koordynację programu 
odpowiada Komisja Europejska, część zadań zostało natomiast przekazanych 
Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz EUMETSAT.
Dokument reguluje zasady dotyczące powiązanych z programem Copernicus 
zamówień publicznych oraz regulacje dotyczące zarządzania danymi 
i informacjami pochodzącymi z programu oraz ich bezpieczeństwem.
Komentarz:
Copernicus jest pełnym i zaawansowanym programem obserwacji Ziemi, który 
będzie mieć trwałą kontynuację w formie nowych, ulepszonych satelitów, stale 
dostarczających różnych danych obserwacyjnych naszej planety.

Nazwa dokumentu: Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozwoju rynku 
kosmicznego (2016/2731(RSP)) [22]
Opis: W Rezolucji Parlament Europejski „zachęca Komisję do przedstawienia 
kompleksowej, ambitnej i dalekowzrocznej strategii, która zapewni w krótko-, 
średnio- i długoterminowej perspektywie wiodącą pozycję w technologiach 
i usługach kosmicznych na światowych rynkach, co zagwarantuje niezależny 
dostęp do przestrzeni kosmicznej dla Europy i równe warunki działania dla 
europejskiego przemysłu kosmicznego”.
Komentarz:
Dokument podsumowuje postępy prac, ale też wskazuje na niedociągnięcia 
związane z rozwojem unijnej polityki kosmicznej, m.in. w zakresie związanym z 
programem Copernicus. Zawiera również szereg zaleceń Parlamentu dla dalszego
rozwoju rynku kosmicznego w Unii Europejskiej, wskazując m.in. na konieczność 
korzystania z możliwości oferowanych przez takie instrumenty finansowania jak 
Horyzont 2020 czy też dalszego wsparcia korzystnego dla rozwoju innowacji 
ekosystemu europejskiego.
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Nazwa dokumentu: Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zdolności 
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni 
kosmicznej [81]
Opis: Rezolucja przyjęta została w świetle: I) narastających wyzwań dla 
bezpieczeństwa Unii takich jak ataki terrorystyczne oraz masowe zabójstwa, II) 
ambicji Unii jako gwaranta bezpieczeństwa nie tylko na swoim terytorium, lecz 
także na arenie międzynarodowej, III) konieczności bliższej współpracy pomiędzy 
UE a NATO i USA.
Rezolucja zawiera szereg rekomendacji Parlamentu Europejskiego dotyczących 
europejskiej polityki kosmicznej, m.in.:

• usprawnienia koordynacji pomiędzy systemami kosmicznymi 
poszczególnych państw członkowskich,

• rozwoju unijnych inicjatyw dyplomatycznych z zakresu przestrzeni 
kosmicznej,

• zacieśnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi m.in. 
w zakresie wielonarodowego systemu nadzoru, rozpoznania i obserwacji 
satelitarnej, programów w zakresie rządowej łączności satelitarnej 
(GOVSATCOM) oraz obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST),

• zacieśnienia współpracy w przestrzeni kosmicznej i usług kosmicznych 
nakierowanych na bezpieczeństwo i obronę pomiędzy UE oraz NATO 
i USA,

• dalszych działań UE nakierowanych na ustanowienie międzynarodowego 
kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej,

• zapewnienia w długim okresie jak największej autonomii UE na szczeblu 
kosmicznym i wojskowym,

• konieczności intensyfikacji działań na rzecz wsparcia konkurencyjności 
kosmicznego przemysłu europejskiego,

• przygotowania białej księgi wymogów szkoleniowych w odniesieniu do 
wykorzystania europejskich zdolności działania w przestrzeni kosmicznej 
i usług kosmicznych do celów bezpieczeństwa i obronności,

• zakazu eksportu szczególnie chronionych technologii kosmicznych do 
krajów, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności w Europie i na świecie,

• zacieśnienia europejskiej współpracy w zakresie działań B+R w dziedzinie 
technologii i usług kosmicznych,

• konieczności rozwiązania problemu śmieci kosmicznych.
Komentarz: Ten dokument jest ważny z perspektywy Polski, gdyż bezpośrednio 
dotyczy kwestii związanych z rozwojem krajowego sektora kosmicznego.
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Nazwa dokumentu: Decyzja Rady 2014/496/WPZiB w sprawie aspektów 
wdrażania, działania i wykorzystania systemu nawigacji satelitarnej mających 
wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej [82] 
Opis: Decyzja podjęta została w celu przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym 
z wdrożenia, działania i wykorzystywania europejskiego globalnego systemu 
nawigacji satelitarnej (GNSS) dla bezpieczeństwa UE oraz państw członkowskich.
Komentarz:
Na podstawie Decyzji przygotowane zostały szczegółowe procedury operacyjne 
wykonywania zapisów w niej zawartych. Procedury te podlegają aktualizacji nie 
rzadziej niż co dwa lata. W przypadkach nagłego zagrożenia upoważnionym do 
podejmowania decyzji i wydawania Agencji Europejskiego GNSS tymczasowych 
poleceń jest Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa.
Nazwa dokumentu: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE 
ustanawiająca ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SSA/
SST)
Opis: Decyzją tą ustanowione zostały ramy wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych (SSA/SST). Dokument ma na celu zapewnienie 
dostępności infrastruktury kosmicznej oraz usług mających na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli oraz gospodarek europejskich.
Komentarz:
W decyzji wskazane są zarówno szczegółowe cele ram wsparcia SST, jak 
i konkretne działania nakierowane na ramy wsparcia SSA/SST, m.in. ograniczenie 
możliwości kolizji europejskich statków kosmicznych na orbicie oraz zapobieganie 
dalszemu rozprzestrzenianiu się kosmicznych śmieci.

Nazwa dokumentu:
GSA GNSS Market Report [83] 
Opis:
Agencja GSA publikuje co 2 lata raport dotyczący rozwoju rynku GNSS w Europie 
i na świecie. Ostatnia (stan na koniec 2020 r.) publikacja tego typu powstała
 w październiku 2019 r. Była to już szósta publikacja tego typu.
Wartości w tym raporcie są prezentowane z prognozą na 10 lat. Do 2029 roku 
rynek GNSS globalnie wzrośnie do wartości około 324 mld EUR (z około 151 mld 
EUR w 2019 roku).
Komentarz:
W 2021 roku powstanie kolejny GSA GNSS Market Report. Wówczas 
prawdopodobnie pojawią się komentarze dotyczące wpływu pandemii COVID-19 
na segment GNSS.
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Nazwa dokumentu:
GSA GNSS User Technology Report [84]
Opis:
Ten raport opisuje trendy rozwojowe technologii GNSS, zarówno w ujęciu 
europejskim, jak i globalnym. W 2020 roku powstał trzeci raport tego typu. 
Podobnie jak GSA GNSS Market Report, nowa wersja raportu GSA GNSS User 
Technology Report, pojawia się co dwa lata.
W tym raporcie mowa m.in. o planach wdrożenia poszczególnych sygnałów GNSS
w poszczególnych konstelacjach, wejściu lokalnych systemów „nakładek” dla 
GNSS, formach przetwarzania sygnału GNSS, zagrożeniach takich jak celowe 
zakłócanie sygnału GNSS czy też integracji danych z różnych sensorów z danymi 
GNSS.
Komentarz:
Ten raport – oraz jego wcześniejsze wersje – to cenne spojrzenie na technologie 
GNSS z europejskiej perspektywy. Raport z 2020 roku został opublikowany na 
początku COVID-19, zatem nie zawiera odniesień do tej pandemii. W wersji 2022 
prawdopodobnie znajdzie się szerszy opis wpływu pandemii na poszczególne 
trendy rozwojowe w branży GNSS.

Polska – dokumenty strategiczne

Nazwa dokumentu:
Polska Strategia Kosmiczna (PSK) [85] 
Opis:
Ten dokument można nazwać podstawowym aktem dotyczącym rozwoju polskiej 
branży kosmicznej. Koordynację Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK) powierza się 
ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy gospodarki i jest ona zawarta na okres 
2017–2030. Dokument został przyjęty w formie uchwały w lutym 2017 r.
Cele PSK do 2030 roku są następujące:

I) polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania 
na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% 
ogólnych obrotów tego rynku (proporcjonalnie do polskiego 
potencjału gospodarczego),

II) polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne 
dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe 
przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny
na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki,

III) polska gospodarka i instytucje publiczne będą posiadały dostęp do 
infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie ich potrzeb, 
zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Cele szczegółowe PSK to:
• wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i jego wyższy 

obrót,
• rozwój aplikacji opartych na technikach satelitarnych (jako element 

gospodarki cyfrowej),
• rozwój potencjału obronnego państwa dzięki technologiom i technikom 

płynącym z sektora kosmicznego,
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• stworzenie warunków pozwalających na rozwój sektora kosmicznego w 
Polsce,

• wsparcie dla budowy kadr dla polskiego sektora kosmicznego.
Komentarz:
„Operatorem” PSK jest Krajowy Program Kosmiczny (KPK), który ma mieć 
określony budżet w każdym kolejnym roku działalności Polski w branży kosmicznej
oraz poszczególne działania.
Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) dokument PSK ma 
znaczenie strategiczne dla kraju i ma być realizowany od 2017 roku.

Nazwa dokumentu: 
Krajowy Program Kosmiczny (KPK)

Opis:
Ten dokument opisuje poszczególne działy, w których odbywać się będzie 
interwencja państwa w branży kosmicznej. W najnowszej (v1.09 z września 2020 
r.) wersji są to następujące działy:

• Rozwój segmentu naziemnego i segmentu użytkownika na potrzeby 
administracji naziemnej,

• Wsparcie wykorzystania danych satelitarnych przez administrację publiczną
i gospodarkę,

• Projekty zamawiane na średnich poziomach TRL (4–6 do 7–8),
• Projekty zamawiane na niskich poziomach TRL (1–3 do 4–6),
• Wsparcie budowy doświadczenia (flight heritage),
• Wsparcie w ramach projektów bilateralnych,
• ESA BIC,
• Krajowy system SSA,
• Rozbudowa infrastruktury laboratoryjno-testowej,
• Inicjatywy edukacyjne,
• Program stażowy,
• Program stażowy za granicą (do 10 staży rocznie).

Łączny budżet to 693,14 mln PLN na lata 2021–2025. Na poszczególne lata 
zaproponowano następujące całkowite budżety w ramach KPK (mln PLN):

• 2021: 6,46
• 2022: 106,67
• 2023: 158,17
• 2024: 194,67
• 2025: 227,17

Komentarz:
Ważną częścią KPK są inicjatywy edukacyjne – im przeznaczono trzy z dwunastu 
działań. Jest to dobry znak, gdyż w szczególności program stażowy za granicą 
może przynieść pozytywne efekty polskiej branży kosmicznej.
Warto tu dodać, że NIK negatywnie zaopiniował finansową część KPK.
Siódmego grudnia 2020 roku przedstawiciel ZPSK opublikował protokół ze 
Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, które odbyło się 16 listopada 2020 r. 
Publikacja nastąpiła poprzez rozesłanie protokołu do członków ZPSK. Na tym 
spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 
który oświadczył, że powstanie nowa wersja KPK. Ma to związek z negatywnym 
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zaopiniowaniem wcześniejszej wersji KPK. W momencie finalizacji tego studium 
nie są znane żadne szczegóły „nowego rozdania” KPK, oprócz tego, że będzie 
obejmować lata 2022–2025 i ma się skupić na czterech obszarach tematycznych.
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Nazwa dokumentu:
Raport NIK o polskim sektorze kosmicznym [27]
Opis:
Ten raport jest prawdopodobnie najlepszym zestawieniem wydatków, działań, 
planów i aktywności Polski w branży kosmicznej, także z perspektywy administracji
państwa. Raport powstawał w 2019 roku i został opublikowany przez NIK w lipcu 
2020 r. Był to pierwszy raport NIK skupiony na polskim sektorze kosmicznym, 
aczkolwiek NIK przeprowadziła kilka razy kontrolę w Polskiej Agencji Kosmicznej.
Podstawowy wniosek z tego raportu jest taki, że „w PSK nie zapisano, jakimi 
instrumentami minister właściwy do spraw gospodarki miałby wykonywać zadania 
nadzorcze i koordynacyjne związane z realizacją celów strategicznych
i szczegółowych”. Co więcej, NIK zauważyła, że „minister (odpowiedzialny za 
realizację PSK – przypis autorów studium) nie podjął działań zmierzających do ich 
pozyskania, w konsekwencji nie stworzył systemu koordynacji wykonania PSK z 
wyraźnym przypisaniem wszystkim zaangażowanym instytucjom celów
i kierunków, które mają realizować”.
W konsekwencji NIK zauważa, że „powstało istotne ryzyko nieosiągnięcia w 
najbliższych latach znacznego i szybkiego zwiększenia konkurencyjności 
polskiego sektora kosmicznego”.
Komentarz:
Oczywiście nie jest to dokument „strategiczny”, jednak zawiera cenne 
spostrzeżenia co do stanu polskiego sektora kosmicznego. Przykładowo NIK 
pozytywnie ocenia prace wykonane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ministerstwo Cyfryzacji, jak również „ministra właściwego do spraw
gospodarki” oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.
Duża część wniosków płynących z raportu NIK jest negatywna, w szczególności 
dotyczących wdrożenia kluczowych działań, takich jak ustawa o działalności 
kosmicznej czy też finansowa część KPK.
NIK także podnosi problem kształcenia kadr, który pojawiał się podczas interakcji 
tego podmiotu z uczelniami i jednostkami badawczymi.
Warto, by tego typu raporty były regularnie tworzone przez NIK. Prawdopodobnie 
na tę chwilę NIK jest jedynym organem, który może zidentyfikować i przedstawić 
problemy, jakie pojawiają się przy realizacji PSK.
Ważnym komentarzem z raportu NIK jest problem niewielkiej dostępności analiz 
wyników finansowania. O ile ogólnie wiadomo, jakie były składki Polski do ESA 
czy też programy krajowe (np. NCBiR), o tyle NIK zauważa, że nie wiadomo, 
w jakim stopniu zatwierdzone finansowania podniosły poziom rozwoju 
technologicznego polskich podmiotów.
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Nazwa dokumentu:
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) [86] 
Opis:
Dokument SOR przede wszystkim opisuje działania do 2020 roku, ale jest tam 
przedstawiona perspektywa do 2030 roku.
Efektem SOR ma być zbliżenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 
przeciętnego poziomu UE w 2030 roku, a zatem w perspektywie 
średnioterminowej.

W Strategii wyszczególniono trzy cele szczegółowe:
I.Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane 

i doskonałość organizacyjną, w którym obszary tematyczne to 
reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, kapitał dla rozwoju i ekspansja zagraniczna,

II.Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, w którym 
obszary tematyczne to spójność społeczna, rozwój zrównoważony 
terytorialnie,

III.Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu, w którym obszary tematyczne to prawo 
w służbie obywatelom i gospodarce, instytucje prorozwojowe 
i strategiczne zarządzanie rozwojem, e-państwo, finanse publiczne oraz 
efektywność wykorzystania środków UE.

Komentarz:
SOR zakładał, że stopa inwestycji w 2020 roku osiągnie poziom 22–25% PKB, zaś
w 2030 roku będzie na poziomie 25% PKB. Ten poziom nie został jak na razie 
osiągnięty.
SOR także dostrzega, że obciążenia regulacyjne w Polsce są bardzo duże, czego 
dowodem są niskie pozycje w międzynarodowych rankingach. Jednym z celów 
SOR ma być ograniczanie tych obciążeń, choć w rankingach na lata 2017–2020 
Polska zanotowała spadek.  
SOR zakłada, że jednym z dziesięciu sektorów strategicznych, które mogą stać się
„przyszłymi motorami polskiej gospodarki” jest sektor lotniczo-kosmiczny. W tym 
sektorze jako przykłady wymieniono drony oraz elementy satelitów.
Ponadto SOR wymienia Polską Strategię Kosmiczną jako jeden ze strategicznych 
projektów dla Polski (oprócz „Start in Poland”, czyli zachęcenia do zakładania 
nowych spółek technologicznych w naszym kraju). Według SOR Polska Strategia 
Kosmiczna ma być realizowana od 2017 roku.
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Nazwa dokumentu:
Ustawa z dnia 26 września 2014 o Polskiej Agencji Kosmicznej (wraz z 
późniejszymi zmianami) [87] 
Opis:
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) została powołana do działalności we 
wrześniu 2014 roku. Na siedzibę agencji ustalono Gdańsk i dodano, że agencja 
może tworzyć oddziały terenowe – powstały takie dwa, w Warszawie 
i w Rzeszowie.
W swojej najnowszej wersji, wprowadzonej w 2019 roku, POLSA podlega 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i zajmuje się następującymi 
zadaniami:

• wspieranie przemysłu kosmicznego,
• wspieranie badań,
• wspieranie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
• wspieranie rozwoju techniki kosmicznej,
• wspieranie wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, 

gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych.

Ponadto zadaniem POLSA jest szereg działań, takich jak „inicjowanie, 
przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań 
i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki 
państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej”, 
„identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z właściwymi ministrami, wyzwań 
i problemów współpracy międzynarodowej w dziedzinie badania i użytkowania 
przestrzeni kosmicznej” czy też „reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na 
arenie międzynarodowej – na podstawie i w zakresie określonym w upoważnieniu 
udzielonym przez właściwe organy administracji państwowej – w sprawach 
należących do właściwości Agencji”.

W 2019 roku uchylono kilka działań dla Agencji, np. „zapewnianie spójności 
polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych 
i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej” czy „reprezentowanie 
polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania 
i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w 
szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA)”.
Ten drugi zapis został zamieniony zapisem o następującej treści:
„uczestniczenie, na wniosek właściwych organów państwa, w procesie konsultacji 
dotyczących polskiej aktywności w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni 
kosmicznej, w szczególności przez wskazywanie doradców i ekspertów do 
polskich delegacji i przedstawicielstw w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskiej
Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów 
Meteorologicznych (EUMETSAT),  Europejskiej Agencji Obrony (EDA), 
Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO), 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Komitetu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni 
Kosmicznej (UN COPUOS) i innych organizacji międzynarodowych”.
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POLSA ma udzielać wsparcia w wielu formach (np. jako pomoc publiczna, typu de 
minimis lub też innego typu) dla szerokiej grupy odbiorców.
Komentarz:
Zmiany Ustawy o Polskiej Agencji sugerują, że POLSA nie reprezentuje państwa 
przed zagranicznymi podmiotami takimi jak ESA, a raczej uczestniczy „na wniosek
właściwych organów państwa” lub też „na podstawie i w zakresie określonym 
w upoważnieniu udzielonym przez właściwe organy administracji państwowej”. 
Oznacza to, że przedstawiciele tych organów właściwych mogą w swoim zakresie 
reprezentować państwo bez uczestnictwa przedstawicieli POLSA, zaś Agencja 
potrzebuje upoważnień do reprezentacji. Takie ustalenie reprezentacji państwa 
może komplikować proces interakcji z zagranicznymi agencjami czy 
organizacjami, które przynajmniej częściowo są aktywne w branży kosmicznej.
Warto, by co kilka lat dochodziło do doprecyzowania zapisów dotyczących 
POLSA.

Nazwa dokumentu:
Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) [88] 

Opis:
KIS to zestaw obszarów tematycznych, które są preferowane przy udzielaniu 
wsparcia przy pracach badawczych, rozwojowych i ogólnie pojętej innowacyjności.
Każdy z KIS zawiera kilka obszarów tematycznych. Przykładowo, w liście na 
obecny rok w następującej specjalizacji: KIS 11 – Automatyzacja i robotyka 
procesów technologicznych – znajduje się pięć tematów (projektowanie i 
optymalizacja procesów, technologie automatyzacji i robotyzacji procesów, 
diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania oraz maszyny i urządzenia 
automatyzujące i robotyzujące procesy). Każdy z tych tematów ma od 2 do 5 
zadań.
Łącznie w KIS na obecny rok znajduje się kilkanaście odwołań do technologii 
kosmicznych, technik satelitarnych, przetwarzania obrazu oraz warunków 
kosmicznych.
Komentarz:
Wersja 7 KIS będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Szczegóły na temat powiązania KIS z branżą kosmiczną są przedstawione 
w rozdziale 6 tego studium.
Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) to rozszerzenie KIS na specyficzne 
warunki i ambicje panujące w danym regionie Polski. W zależności od regionu tych
specjalizacji może być zarówno kilka, jak i kilkanaście. Podobnie jak w przypadku 
KIS są one ogólnie (a nie szczegółowo) opisane, dzięki czemu duża ilość różnego 
typu inicjatyw może być powiązana z RIS. W niektórych RIS branża kosmiczna 
jest bezpośrednio wymieniona (np. woj. podkarpackie – lotnictwo i kosmonautyka),
zaś w innych jest związana z jedną ze specjalizacji (np. woj. pomorskie jako część 
specjalizacji „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”).  
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Nazwa dokumentu:
Decyzja Nr 66/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. 
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw 
przestrzeni kosmicznej [89]
Opis:
Ta decyzja opisuje zakres działań Pełnomocnika MON w tematyce kosmicznej. 
Wymieniane są m.in. zagadnienia pozyskiwania satelitarnych obrazów Ziemi, 
używania telekomunikacji satelitarnej (w tym narodowych i sojuszniczych 
systemów), zabezpieczenia usług GNSS (w tym synchronizacji czasu) oraz 
przygotowanie strategii resortu obrony narodowej w zakresie użytkowania 
przestrzeni kosmicznej.
Komentarz:
Co ciekawe, w tej Decyzji nie ma bezpośredniego odwołania do współpracy z 
Polską Agencją Kosmiczną. Ponadto Pełnomocnik MON otrzymał prawo do 
reprezentowania tego resortu „na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii 
Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej”, ale 
„w charakterze eksperckim”.
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6. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Niniejszy rozdział prezentuje Krajowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz 
ich możliwe powiązanie z branżą kosmiczną.

Metodologia  analizy  Krajowych i  Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji

Na potrzeby niniejszej analizy opracowana została następująca metodologia pracy. 
Technologie kosmiczne zostały podzielone na cztery główne obszary: upstream, 
midstream, downstream oraz pozostałe obejmujące nauki kosmiczne oraz 
eksplorację kosmosu. W ramach klasyfikacji w poszczególnych obszarach głównych 
dokonano przypisania kluczowych technologii wchodzących w ich zakres. 
Dodatkowo podczas analizy wzięto pod uwagę perspektywę czasową: 
krótkoterminową (do 2025 r.) i średnioterminową (do 2031 r.). Kolejnym istotnym 
czynnikiem metodologii pracy nad analizą Krajowych i Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji była przydatność danej technologii w obszarze, która została 
podzielona na: kluczową technologię, technologię wspierającą oraz technologię 
marginalną.

Klasyfikacja podziału obszarów tematycznych i obejmowanych przez nie technologii:
 Upstream: m.in. komunikacja satelitarna, komunikacja szerokopasmowa, 

systemy stacjonarne, nanosatelity, małe satelity, konstelacje satelitów, 
serwisowanie satelitów, nawigacja i sterowanie naprowadzaniem, 
elektroniczne systemy zasilania, pokładowe systemy danych, systemy 
komunikacji, systemy naprowadzania, systemy załadunkowe, górnictwo 
kosmiczne, bezprzewodowy przesył energii, anteny, inżynieria elektroniczna, 
półprzewodniki, komponenty elektryczne, kompozyty.

 Midstream:
o Wynoszenie: m.in. systemy wynoszenia, systemy bezpieczeństwa, 

silniki rakietowe, źródła zasilania, kompozyty;
o Operacje naziemne: telewizja satelitarna, komunikacja satelitarna, 

komunikacja szerokopasmowa, anteny, inżynieria elektroniczna, 
półprzewodniki, komponenty elektroniczne.

 Downstream:
o Energetyka: m.in. alternatywne źródła energii, przemysł wydobywczy, 

odnawialne źródła energii, systemy generowania energii;
o Obserwacje Ziemi: m.in. użyteczność danych, geodezja i kartografia, 

teledetekcja, meteorologia, monitoring atmosfery, przetwarzanie 
danych, przemysł morski, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo, 
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przemysł wydobywczy, bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo 
wojskowe, zmiany klimatyczne, urbanistyka;

o Transport i logistyka: m.in. transport kolejowy, transport drogowy, 

transport morski, transport intermodalny, inżynieria elektroniczna, 
półprzewodniki, komponenty elektroniczne, internet rzeczy, transport 
lotniczy, systemy bezzałogowe;

o Inżynieria i budownictwo: m.in. planowanie infrastruktury, zarządzanie 

infrastrukturą, planowanie przestrzenne, zarządzanie 
nieruchomościami, inżynieria elektroniczna, półprzewodniki, 
komponenty elektroniczne, internet rzeczy, urbanistyka;

o Nawigacja satelitarna: m.in. systemy GNSS, Galileo, EGNOS, odbiorniki 
GNSS, pozycjonowanie, odniesienie czasowe, inżynieria elektroniczna,
półprzewodniki, komponenty elektroniczne, przemysł morski, rolnictwo 
precyzyjne, przemysł wydobywczy, bezpieczeństwo cywilne, 
bezpieczeństwo wojskowe, transport;

o Edukacja, zdrowie i wypoczynek: usługi dla sektora publicznego, 

trenowanie umiejętności i szkolenia, rozrywka, zdrowie, wypoczynek, 
operacje humanitarne;

o Biznes, finanse i ubezpieczenia: geomarketing, ubezpieczenia, 

zarządzanie zasobami, finanse;
o Nauki kosmiczne i eksploracja kosmosu: górnictwo kosmiczne, 

astronomia, astrofizyka, nauka o kosmosie, systemy obserwacji 
i wykrywania, systemy optyczne, fizyka słoneczna.

Tabela 10: Klasyfikacja ze względu na przydatność technologii

Perspektywa

czasowa/definicja
Technologia kluczowa Technologia wspierająca Technologia marginalna

Perspektywa

krótkoterminowa

Technologie 

powszechnie 

wykorzystywane 

w przedsiębiorstwach 

w całym przekroju 

rynku, stanowią istotny 

element rozwiązań.

Technologie 

o istotnym 

znaczeniu, które 

zakończyły cykl 

rozwojowy i są 

adaptowane przez 

rynek. Ich celem 

jest wspieranie 

działania innych 

rozwiązań, nie 

stanowiąc ich 

trzonu.

Rozwiązania będące

efektem transferu 

technologii z sektora

kosmicznego. 

Ze względu na 

rozwojowy charakter

ich znaczenie może 

być niewielkie 

w stosunku do 

całości rozwiązań.

Perspektywa

średnioterminowa

Ze względu na przekrojowe obejmowanie przez niektóre technologie wielu obszarów
tematycznych mogą one występować równocześnie w ramach kilku wskazanych 
obszarów tematycznych.
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Krajowe Inteligentne Specjalizacje
Idea Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) została stworzona na potrzeby 
ustalania priorytetów dla prac B+R+I z punktu widzenia budowania wartości dodanej 
gospodarki i jej konkurencyjności, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Bazuje ona 
na dokumencie „Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, utworzonym 
przez Komisję Europejską. Dokument wskazuje na priorytety, na których powinien 
opierać się rozwój regionów europejskich jako obszarów gospodarki opartej na 
wiedzy. Są to:

• Rozwój inteligentny: gospodarka oparta na wiedzy i innowacji;
• Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
• Rozwój sprzyjający wyłączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 
i terytorialną.

Komisja Europejska nakładając na państwa członkowskie zalecenia w zakresie 
reform w obszarze prowadzenia działalności B+R+I, wskazała na zastosowanie 
podejścia, w ramach którego stworzone zostaną sprzyjające warunki do rozwoju 
inteligentnych specjalizacji, zacieśniania współpracy pomiędzy uczelniami, 
jednostkami badawczymi i biznesem w celu budowania wartości dodanej w 
gospodarce i rozprzestrzeniania się technologii w ramach całego obszaru Unii 
Europejskiej. 

Idea Krajowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji została wdrożona w 
Polsce, pomimo tego, że Komisja Europejska nie nałożyła obowiązku stosowania 
tego typu podejścia. Pozwala jednak ono na wypracowanie obszarów i priorytetów, 
w których polska gospodarka mogłaby osiągnąć istotną rolę dostawcy produktów 
oraz usług, ze względu na to, że w większości tradycyjnych i nowoczesnych 
obszarów gospodarki nasza konkurencyjność nie jest duża i sprowadza się do 
konkurowania w obszarze taniej siły roboczej. Wprowadzenie KIS miało zatem na 
celu identyfikację obszarów, w których dzięki odpowiednim nakładom finansowym 
i wyspecjalizowaniu się kadr możliwe będzie osiąganie przewagi konkurencyjnej 
i sukcesywne jej powiększanie. Inteligentne specjalizacje mają sprzyjać tworzeniu 
innowacji technologicznych, eksperymentowaniu oraz stymulować inwestycje 
sektora prywatnego. Ponadto strategia KIS ma pozwolić na transformację 
gospodarki krajowej poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań, efektywnego 
wykorzystania zasobów, unowocześnienie oraz gromadzenie specjalistycznej 
wiedzy. Założenie takie, wraz z zastosowaniem strategii wyłonienia przez 
poszczególne ośrodki kraju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, pozwoli na 
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powstawanie centrów doskonałości w wybranych obszarach, co w perspektywie 
długofalowej powinno pozwolić na osiągnięcie efektu synergii oraz wypracowanie 
wyraźnych przewag konkurencyjnych.

Opracowywanie obszarów związanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami 
jest wynikiem analiz dotyczących endogenicznej przewagi gospodarczej i ma 
miejsce przy współpracy z szerokim spektrum partnerów. Identyfikacja KIS jest 
procesem ciągłym i cyklicznie aktualizowanym, a analiza KIS zawarta w niniejszym 
dokumencie odnosi się do szóstej wersji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 
opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 
roku.

Obecnie funkcjonuje 14 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ze względu na 
założenia procesu określania KIS, który jest dynamiczny i cykliczny liczba ta może 
ulegać zmianie – w 2021 roku będzie ich 13 i ta właśnie lista KIS została poddana 
analizie w rozdziale 6. Rozszerzeniem KIS na poziomie poszczególnych województw
są Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Są one narzędziem pozwalającym na 
osiąganie celów założonych w ramach Regionalnych Strategii Innowacji 
opracowanych dla konkretnych województw. W zdecydowanej większości 
województw o dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 
mogą ubiegać się tylko projekty, które wpisują się w RIS opracowanych dla tego 
województwa. RIS zostały zidentyfikowane na podstawie specyfiki gospodarki 
poszczególnych województw i wynikają z funkcjonowania w ich obrębie sektorów 
o potencjale do wytwarzania innowacji oraz budowania przewagi konkurencyjnej, 
które są także silnie powiązane z regionalnymi jednostkami naukowymi. Innymi 
czynnikami branymi pod uwagę przy określaniu RIS są względy społeczne, liczba 
wdrożeń oraz patentów oraz specjalizacje naukowe i technologiczne 
poszczególnych ośrodków i regionów w ramach województw.
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Tabela 11: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 1 – Zdrowe społeczeństwo

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

Dział I – Nowe produkty i technologie

II Produkty lecznicze terapii zaawansowanych 
(ATMP) oraz biologiczne

III Badania i rozwój innowacyjnych suplementów 
diety i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego

V Urządzenia i wyroby medyczne

VI Technologie medyczne (technologie 
medycyny regeneracyjnej)

Dział II Diagnostyka i terapia chorobowa

III Telemedycyna

IV Skoordynowana opieka zdrowotna

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 1 – Zdrowe społeczeństwo – skupia się na kwestiach związanych z nowymi produktami 
i technologiami leczniczymi, diagnostyce i terapii chorób oraz wytwarzaniu produktów leczniczych. Ze względu na specyfikę 
specjalizacji nie występuje tutaj bezpośrednia korelacja z sektorem kosmicznym w perspektywie bieżącej i krótkoterminowej. W 
perspektywie średnioterminowej można zauważyć pewien potencjał w obszarze B+R dla innowacyjnych suplementów diety 
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w obszarze produkcji suplementów dla kosmonautów – jest to 
jednak bardzo niszowa dziedzina tej branży. Analogiczne zastosowanie można zaobserwować w przypadku działów: urządzenia 
i wyroby medyczne oraz technologie medyczne i medycyny regeneracyjnej. Jednakże ze względu na małą skalę rynku 
ograniczającą się do kilkuset osób rocznie objętych lotami w kosmos oraz kilkoma tysiącami osób objętych programem treningu 
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w celu odbywania misji kosmicznych obszar ten nie jest perspektywiczny i jego wartość jest zbyt mała, żeby pozwolić na utrzymanie
przedsiębiorstw, które zdecydują się na dostarczanie produktów i usług w tym zakresie. Dodatkowym obszarem, który może 
wykazać pewien potencjał rozwoju w ramach IS 1 jest np. telemedycyna, która do efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania 
będzie wykorzystywać technologie komunikacji na odległość.

Tabela 12: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Elementy wspólne dla innowacji sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego

II Gleba i użytki rolne

V Maszyny i urządzenia rolnicze

VI Nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony 
roślin i regulatory wzrostu

VII Produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo

X Nowoczesne leśnictwo (systemy monitoringu, 
wczesnego ostrzegania (np. obserwacje 
satelitarne) i organizacji ograniczania pożarów 
i powodowanych przez nie strat

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-
drzewnego – wykazuje potencjał dla zastosowania technologii w obszarze obserwacji Ziemi oraz nawigacji satelitarnej w obszarze 
rolnictwa precyzyjnego, leśnictwa, pozycjonowania, systemów i odbiorników GNSS. W przypadku działu elementów wspólnych dla 
innowacji sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego pożądane są m.in. rozwiązania w zakresie innowacyjnych systemów oraz 
inteligentnych metod i narzędzi monitorowania przebiegu procesu produkcji oraz oceny jakości surowców i produktów gotowych, 
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a także sposoby monitoringu i przeciwdziałania skutkom zagrożeń pochodzenia przyrodniczego, w tym klęskom żywiołowym, 
w których to obszarach możliwe jest zastosowanie technologii obserwacji Ziemi. Rozwiązania w tym zakresie są dopiero 
wprowadzane na rynek, więc obecnie odgrywają rolę technologii o marginalnym znaczeniu dla rynku. Jednakże w perspektywie 
średnioterminowej będą odgrywać rolę technologii wspomagającej ww. procesy.

Nieco szerszy zakres wykorzystania technologii satelitarnych możliwy jest w ramach działu maszyny i urządzenia rolnicze, w którym
jako jeden z kluczowych obszarów poszukiwań wskazane zostały innowacyjne technologie i maszyny dla rolnictwa precyzyjnego 
oraz urządzenia i systemy monitoringu, wsparcia, oceny, poprawy procesu produkcyjnego z uwzględnieniem najnowszych metod 
analitycznych np. teledetekcji, kompleksowej chromatografii czy też analizy spektralnej. Zastosowanie tego typu technologii 
kosmicznych ma na celu wytwarzanie surowców o wysokiej jakości biologicznej i zdrowotnej. Obecnie większość nowoczesnych 
maszyn rolniczych wyposażona jest w odbiorniki GNSS, które pozwalają na autonomiczną pracę urządzeń na polu oraz 
wykorzystywanie potencjału w ramach rolnictwa precyzyjnego. Jednakże nasycenie tego typu nowoczesnymi urządzeniami jest 
jeszcze stosunkowo małe i istnieje niewiele kompleksowych systemów, które są dostępne cenowo dla rolników i pozwalają na 
wykorzystanie szerokiego spektrum technologii satelitarnych do wspierania procesów w pełnym cyklu rolniczym związanych ze 
wzrostem i zbiorem plonów danej rośliny, spulchnianiem gleby, wysiewaniem nasion, odpowiednim nawadnianiem, precyzyjnym 
stosowaniem środków ochrony roślin i dokonywaniem zbiorów. W perspektywie średnioterminowej należy spodziewać się 
znacznego wzrostu znaczenia ww. technologii, które staną się standardem wykorzystywanym w rolnictwie, ze względu na duży 
wpływ na rentowność i skalę produkcji rolnej oraz coraz większe zapotrzebowanie na żywność spowodowane przez wzrost 
globalnej populacji ludności. W tym obszarze wzrośnie także znaczenie systemów opartych na obserwacjach Ziemi w obszarze 
optymalnego nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. Dzięki analizie danych satelitarnych będzie można optymalizować 
zużycie środków ochrony roślin w sposób inteligentny i punktowy, adekwatnie do potrzeb. Dane satelitarne będą również 
powszechnie wykorzystywane przez instytucje finansowe i firmy ubezpieczeniowe, np. w kontekście wypłaty odszkodowań za straty
rolnicze spowodowane przez zwierzęta, klęski naturalne i inne czynniki. W obszarze tym dochodzi do różnego rodzaju nadużyć, 
w związku czym wykorzystanie danych satelitarnych powinno ograniczyć niektóre nielegalne procedery.

Ostatnim z istotnych obszarów, w których zaznaczony został potencjał do wykorzystania rozwiązań z zakresu sektora kosmicznego 
jest dział nowoczesnego leśnictwa, w którym jako poszukiwane technologie wskazane zostały nowoczesne systemy monitoringu 
i wczesnego ostrzegania bazujące na obserwacjach satelitarnych. W tym obszarze mogą być także użyteczne systemy 
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bezzałogowe. Ich szersze zastosowanie będzie mieć miejsce w perspektywie średnioterminowej, ze względu na to, że obecnie 
stosowane rozwiązania wymagają prac umożliwiających zwiększenie ich zasięgu, co pozwala na wykonywanie wielogodzinnych lotów i
 poszerzenie monitorowanych obszarów.

Tabela 13: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3 – Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty 
chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IV Nowoczesne biotechnologie w ochronie 
środowiska

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3 – Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej 
oraz inżynierii środowiska – nie jest bezpośrednio i pośrednio związana z możliwością zastosowania technologii satelitarnych i dla 
zdecydowanej większości obszarów objętych IS nie wykazuje takiego potencjału w perspektywie średnioterminowej. Wyjątkiem 
może być obszar ochrony środowiska, w którym to powinno dojść do powszechnego wykorzystywania systemów obserwacji Ziemi.
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Tabela 14: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Wytwarzanie energii

II Smart grids/inteligentne sieci 
elektroenergetyczne

III Magazynowanie energii

IV OZE

V Energetyka prosumencka

VI Energia z odpadów, paliw alternatywnych 
i ochrona środowiska

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii – wykazuje potencjał do wykorzystywania różnorodnych technologii kosmicznych. W zakresie 
dziedziny wytwarzania energii poszukiwane są rozwiązania poprawiające żywotność maszyn i urządzeń energetycznych, w których 
mogą zostać zastosowane zarówno technologie inżynierii elektronicznej i robotyki, jak i urządzenia internetu rzeczy, które pozwolą 
na zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych poprawiających żywotność maszyn i urządzeń energetycznych oraz nowych 
metod monitorowania i predykcji, a także analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń. W perspektywie średnioterminowej należy
spodziewać się wzrostu znaczenia tych technologii i ich upowszechnienia jako istotnych technologii wspierających w tym obszarze 
rynku.
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Technologie kosmiczne mają również zastosowanie w innej dziedzinie objętej KIS 4, tj. smart grids/inteligentne sieci 
elektroenergetyczne. Obecnie w stopniu marginalnym wykorzystywane są rozwiązania wykorzystujące metody i algorytmy predykcji
nasłonecznienia oraz wietrzności na potrzeby integracji źródeł OZE. Jednakże w perspektywie średnioterminowej można 
spodziewać się znacznego wzrostu tego typu technologii, które związane są z kilkoma różnymi czynnikami. Pierwszym z nich jest 
zmiana miksu energetycznego na korzyść OZE oraz programy finansowe wspierające budowę instalacji w formie paneli 
fotowoltaicznych. Od lat następuje stopniowa poprawa skuteczności tej technologii i można wnioskować, że będzie to mieć miejsce 
także w perspektywie średnioterminowej. Drugim czynnikiem, który będzie mieć wpływ na zwiększenie potencjału w tym obszarze 
będzie wpływ zmian klimatycznych i konieczność ciągłego ich monitorowania oraz zintegrowania systemów OZE w ramach 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych wykorzystujących maksymalnie potencjał energii słonecznej. W dziedzinie smart grids 
i inteligentnych sieci elektroenergetycznych można też spodziewać się zastosowania nowych metod transmisji danych dla potrzeb 
elektroenergetyki oraz systemów cyberbezpieczeństwa, w których możliwe jest zastosowanie technik satelitarnych.

W obszarze magazynowania energii główne zastosowanie technologii kosmicznych będzie związane z koniecznością integracji 
magazynów energii w krajowej sieci energetycznej z instalacjami OZE. Sam dział, jakim są odnawialne źródła energii ze względu 
na planowany wzrost znaczenia w miksie energetycznym Polski będzie wymagać coraz większego zaangażowania dziedzin 
naukowych, takich jak heliofizyka oraz powstawania bardziej efektywnych i nowych technologii solarnych, ogniw fotowoltaicznych 
opartych na nowych rodzajach materiałów czy też rozwiązań poprawiających sprawność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych. Inny obszar, jakim jest meteorologia będzie mieć także spore znaczenie w prognozowaniu wytwarzania energii 
wiatrowej, a technologie z zakresu obserwacji Ziemi mogą posłużyć do stworzenia bardziej efektywnych metod poszukiwania źródeł
energii geotermalnej. Ze względu na trend konstruowania budynków samowystarczalnych energetycznie i o obniżonym 
zapotrzebowaniu na energię należy spodziewać się również dużego wzrostu technik związanych z integrowaniem i optymalizacją 
energii z OZE oraz szerokiego spektrum sensorów internetu rzeczy służących do monitoringu i zdalnego przesyłania informacji 
dotyczących zużycia mediów. Technologie satelitarne będą mieć też zastosowanie w obszarze inteligentnych miast.
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Tabela 15: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie Operacje naziemne Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Materiały i technologie

II Systemy energetyczne 
budynków

III Rozwój maszyn i urządzeń

V Zintegrowane projektowanie

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo – w dziedzinie materiałów i technologii 
skupiać się będzie m.in. na wykorzystywaniu technologii związanych z akumulacją ciepła i ograniczaniem jego strat, termoizolacji, 
a także materiałów i technologii energetyki słonecznej, w których to mogą zostać zastosowane zarówno nauki w obszarze 
kosmosu, jak i rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w tym sektorze istnieją duże możliwości 
wykorzystania nowych rodzajów materiałów, które zostały wytworzone na potrzeby zastosowania w sektorze upstream oraz 
podczas misji badawczych realizowanych w przestrzeni kosmicznej.

W dziedzinie rozwoju maszyn i urządzeń należy spodziewać się zwiększonego zapotrzebowania na systemy racjonalizacji 
wykorzystania, pozyskiwania oczyszczania i uzdatniania wody. Będą mieć na to wpływ zachodzące zmiany klimatyczne oraz 
wieloletnie zaniedbania w zakresie gospodarki wodnej, które doprowadzają do pustynnienia kraju. W tym obszarze swoją 
przydatność będą mogły udowodnić zaawansowane systemy przetwarzania danych obserwacji Ziemi, również w połączeniu 
z danymi meteorologicznymi i danymi naziemnymi, np. dotyczącymi dostępnej infrastruktury.
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Tabela 16: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6 – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Innowacyjne środki transportu

II Proekologiczne rozwiązania 
konstrukcyjne i komponenty w środkach 
transportu

III Systemy zarządzania transportem

IV Innowacyjne materiały w środkach 
transportu

V Innowacyjne technologie produkcji 
środków transportu i ich części

Z uwagi na położenie Polski na przecięciu szlaków handlowych, transport stanowi istotną część rodzimej gospodarki. Rozwiązania 
z zakresu sektora kosmicznego już w tym momencie znacznie wspomagają funkcjonowanie tej branży. Biorąc pod uwagę 
planowane projekty infrastrukturalne, tj. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, budowa trasy północ–południe Via Carpatia, 
zwiększenie żeglowności i budowa szlaków wodnych na Odrze (w mniejszym stopniu na Wiśle), planowane trasy wodne łączące 
Morze Czarne z Morzem Bałtyckim, budowę Portu Centralnego w Gdańsku i Gdyni czy też przekop Mierzei Wiślanej oraz 
planowaną rozbudowę portów w Świnoujściu, Szczecinie i Elblągu lub rozbudowę kolejowych terminali kontenerowych 
odpowiadających za transport z Chin i do Chin należy spodziewać się znacznego zwiększenia możliwości wykorzystywania 
technologii kosmicznych w tej części gospodarki.

KIS 6 obejmuje wiele obszarów związanych z transportem i logistyką oraz możliwością zastosowania nowych rodzajów materiałów
i systemów zasilania, które są powszechnie wykorzystywane w upstream i midstream. Obszar innowacyjne środki transportu 
uwzględnia rozwiązania z zakresu transportu intermodalnego i dyfuzji rozwiązań technicznych i technologicznych pomiędzy 
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systemami, w których szerokie zastosowanie będą mieć technologie w obszarze nawigacji satelitarnej, bezpieczeństwa, obserwacji 
Ziemi oraz przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Innym istotnym elementem, który będzie odpowiadać w przyszłych latach 
za zmianę sposobu funkcjonowania całej branży będą autonomiczne środki transportu. Największy postęp w tej dziedzinie 
spodziewany jest w obszarze transportu samochodowego oraz kolejowego, w którym tego typu pojazdy docelowo zastąpią te 
kierowane przez człowieka. Podobne rozwiązania powstają także w transporcie morskim. Systemy autonomiczne odpowiadają 
również za bardzo dużą część procesu w ruchu lotniczym i należy spodziewać się dalszego rozwoju tego typu rozwiązań. 
W obszarze specjalnych i specjalizowanych środków transportu oraz jednostek bezzałogowych też możemy spodziewać się 
zwiększonego popytu na wykorzystanie technologii kosmicznych i satelitarnych. Będzie to dotyczyć zarówno sektora cywilnego, jak 
i wojskowego (na co wskazują niedawne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i Kaukazie, w których doszło do znaczącego 
wzrostu użycia systemów bezzałogowych w różnego rodzaju misjach, np. rozpoznania i naprowadzania na cel). W obszarze 
innowacyjnych środków transportu duże znaczenie będą mieć także technologie związane z optymalizacją środków transportu 
poprzez redukcję masy i rozmiarów przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Takie zastosowanie będzie mieć przede 
wszystkim znaczenie w transporcie lotniczym i morskim. Należy spodziewać się również zwiększenia wykorzystania kompozytów, 
które obejmują dodatkowo obszar innowacyjnych materiałów w środowiskach transportu oraz obszar innowacyjnych technologii 
produkcji środków transportu i ich części.

Obszar, jakim są proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu pozwoli na coraz szersze 
zastosowanie alternatywnych systemów przekazywania i wytwarzania energii, rozwój systemów bezpieczeństwa środków 
transportu, a także na wykorzystanie kompozytów i innych rodzajów materiałów do optymalizacji i poprawy konstrukcji 
i funkcjonalności podzespołów.

KIS 6 obejmuje też specjalizacje w zakresie systemów zarządzania transportem, takich jak systemy transportu zbiorowego, 
drogowego, ekologicznych środków transportu, systemy zarządzania dostępem czy też bezpieczeństwa ruchu w transporcie. 
Technologie w zakresie nawigacji satelitarnej już teraz niejednokrotnie stanowią fundament tego typu rozwiązań i należy oczekiwać,
że pojawią się możliwości do dalszego rozwoju tego rynku. Podobny status mają wybrane technologie obserwacji Ziemi, tj. 
teledetekcja, meteorologia, geodezja i kartografia, rozwiązania związane z systemami bezpieczeństwa oraz technologie 
midstreamowe przeznaczone do operacji naziemnych, tj. komunikacja szerokopasmowa i satelitarna czy też komponenty 
elektroniczne i anteny komunikacyjne. Rola technologii kosmicznych w ramach systemów zarządzania transportem będzie także 
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wzrastać w obszarach związanych z biznesem, finansami oraz ubezpieczeniami z powodu możliwych do osiągnięcia oszczędności 
czasu i zasobów poprzez różnego rodzaju optymalizacje.

Tabela 17: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7 – Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, 
odpady

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Pozyskiwanie surowców

II Ekoprojektowanie

III Przetwórstwo i produkcja

IV Odpady i ścieki

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7 – Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady w perspektywie 
krótko- i średnioterminowej pozwoli na wykorzystywanie technologii kosmicznych związanych głównie z obszarem wspierania 
poszukiwań i rozpoznawania źródeł surowców naturalnych. Ze względu na kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
surowce kopalne mają stanowić coraz mniejszy udział w miksie energetycznym Polski. Nie należy zatem spodziewać się wzrostu 
zapotrzebowania na stosowanie tego typu technologii, a raczej utrzymania ich na podobnym poziomie. Większy potencjał do 
zastosowania mogą mieć technologie związane z odzyskiem i oczyszczaniem wody oraz ścieków, ponieważ ten obszar gospodarki 
ze względu na pustynnienie Polski będzie wymagać znacznych inwestycji.
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Tabela 18: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego 

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla 
celów medycznych ochrony zdrowia oraz materiały 
hybrydowe z udziałem żywych tkanek komórek

II Ekomateriały oraz materiały kompozytowe 
i nanostrukturalne biomimetyczne, bioniczne 
i biodegradowalne

III Zaawansowane materiały i nanotechnologie 
w energii odnawialnej oraz do transformowania, 
magazynowania i racjonalizacji gospodarowania 
energią

IV Wielofunkcyjne kompozytowe i nanostrukturalne 
materiały ultralekkie, ultrawytrzymałe o radykalnie 
podwyższonej żaroodporności i żarowytrzymałości

V zaawansowane materiały i nanotechnologie do 
zastosowań związanych z bezpieczeństwem

VI zaawansowane materiały i nanotechnologie dla 
produktów o wysokiej wartości dodanej oraz o dużym
znaczeniu dla łańcuchów wartości w przemyśle

VII Materiały, nanomateriały i kompozyty 
funkcjonalne o zaawansowanych właściwościach 
fizykochemicznych i użytkowych

VIII Wielofunkcyjne nanomateriały kompozytowe 
o osnowie lub wzmocnieniu z nanostrukturalnych 
materiałów węglowych oraz innych nanowłókien, 
nanodrutów i nanorurek oraz ich technologie

IX Wielofunkcyjne warstwy oraz nanowarstwy 
ochronne i przeciwzużyciowe oraz kompozyty 
i nanokompozyty przestrzenne warstwowe 
i samonaprawialne

X Modelowanie struktury i właściwości 
wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów, w tym 
nanostrukturalnych o zaawansowanych 
właściwościach
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Technologie kosmiczne związane z materiałami oraz kompozytami o zaawansowanych właściwościach są uważane w ujęciu 
horyzontalnym za technologie przyszłości, których szerokiego zastosowania można spodziewać się w ochronie zdrowia, inżynierii, 
budownictwie, przemyśle, a także tradycyjnie w obszarze konstrukcji satelitów oraz systemów wynoszenia i w przemyśle oraz 
transporcie lotniczym. Spektrum możliwości stosowania kompozytów i nowych rodzajów materiałów jest bardzo szerokie, podobnie 
jak oczekiwane właściwości tychże materiałów obejmujące m.in. nanostruktury, materiały ultralekkie i ultrawytrzymałe, materiały 
o podwyższonej żaroodporności i żarowytrzymałości, materiały o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych 
i użytkowych, materiały wzmacniane nanostrukturami, materiały o warstwach wielofunkcyjnych. W obszarze ochrony zdrowia 
kompozyty mogą mieć zastosowanie przy produkcji implantów medycznych i dentystycznych. W zakresie przemysłu budowlanego 
technologie kosmiczne zwiększą swój udział przy tworzeniu nowych rodzajów materiałów budowlanych i ekomateriałów, kolektorów
słonecznych. Oczekiwane są także możliwości zastosowania ww. struktur w przemyśle, projektowaniu, wzornictwie przemysłowym. 
Obecny poziom rozwoju krajowych kompetencji w zakresie kompozytów dla obszarów upstream i midstream jest na relatywnie 
niskim poziomie, głównie ze względu na niewielką populację firm działających w tym obszarze. Planowane projekty strategiczne 
w zakresie sektora kosmicznego dotyczące budowy satelitów i systemów wynoszenia pozwalają stwierdzić, że w perspektywie 
średnioterminowej będą one miały bardzo duże znaczenie, głównie ze względu na ich rolę w obronności kraju.
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Tabela 19: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9 – Elektronika i fotonika

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Innowacyjne sensory i detektory 
(konstrukcja, technologia, materiały)

II Technologie, materiały i urządzenia dla 
fotowoltaiki

III Technologie, materiały i urządzenia 
światłowodowe

IV Innowacyjne źródła promieniowania 
optycznego

V Systemy oraz sieci sensorowe 
i telekomunikacyjne

VI Innowacyjne układy i systemy elektroniki, 
optoelektroniki i fotoniki scalonej

VII Zagadnienia aplikacyjne

VIII Zagadnienia horyzontalne 
w technologiach sensorowych i fotonicznych

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9 – Elektronika i fotonika – przewiduje szerokie zastosowania technologii kosmicznych 
w różnych gałęziach gospodarki. W ramach obszaru innowacyjne sensory i detektory zakładany jest rozwój technologii 
światłowodowych punktowych i rozłożonych w sensorach oraz detektorach, a także w obszarach wykrywania promieniowania czy 
też projektowania i produkcji sensorów spektrometrycznych. Innowacyjne światłowody objęte zostały również osobnym obszarem 
specjalizacji, które związane są z szerokim pojęciem technologii, materiałów i urządzeń światłowodowych, m.in. do zastosowania 
w telekomunikacji oraz w przypadkach rozwiązań o niestandardowych funkcjonalnościach. Kolejnym obszarem, w którym należy 
spodziewać się szerokiego zastosowania technologii kosmicznych są technologie, materiały i urządzenia dla fotowoltaiki 
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obejmujące m.in. technologie innowacyjnych ogniw fotowoltaicznych, technologie ogniw cienkowarstwowych i hybrydowych, 
technologie ogniw trzeciej generacji, kropek kwantowych, technologie warstw przewodzących, modułów fotowoltaicznych oraz 
nowe techniki i urządzenia do badań i diagnostyki systemów. Nauki kosmiczne z obszaru systemów optycznych także zostały 
objęte osobną specjalizacją w ramach KIS 9, która jest dedykowana laserowym źródłom promieniowania, półprzewodnikom, 
urządzeniom i systemom laserowym szerokopasmowym oraz technologiom i materiałom oraz układom laserów i mikrolaserów, 
które to mogą mieć zastosowanie w obszarach operacji naziemnych, obserwacji Ziemi, transporcie i logistyce czy też nawigacji 
satelitarnej. W dziedzinie systemów oraz sieci sensorowych i telekomunikacyjnych szerokie pole do zastosowania technologii 
kosmicznych będzie w obszarach gromadzenia, przetwarzania, optymalizacji i zarządzania danymi, systemach bezpieczeństwa 
sensorów i sieci, a także zabezpieczania przesyłu i gromadzenia danych, algorytmach lokalizacji w sieciach sensorowych, 
optymalizacji metod kodowania i przepustowości przesyłu danych, jak i urządzeń optycznych odbiorczych i nadawczych. Fotonika, 
systemy elektroniki i optoelektroniki również objęte zostały osobnym obszarem specjalizacji i przewiduje się wzrost znaczenia tego 
typu rozwiązań w różnych gałęziach gospodarki. Zastosowania aplikacyjne sensorów, elektroniki i fotoniki przewidywane są także 
w obszarze medycyny, diagnostyki, terapii i rehabilitacji, w obszarze inteligentnych miast i budynków, rolnictwie, przemyśle leśnym 
i rolno-spożywczym, systemów ochrony, nawigacji wewnątrz budynków, interfejsów komunikacji człowiek–maszyna, maszyna–
maszyna, monitoringu i sterowania ruchu lądowego, powietrznego, wodnego w transporcie i przemyśle oraz w rozwiązaniach 
wspierających handel oraz robotyce.

KIS 9 wykazuje duży potencjał do wykorzystywania technologii kosmicznych we wszystkich czterech obszarach, tj. upstream, 
midstream, downstream oraz w zakresie nauk kosmicznych. W dziedzinie upstreamu istniejące technologie, które już teraz mają 
kluczowe znaczenie w obszarze budowy satelitów i operacji naziemnych, utrzymają ten status. Największego wzrostu znaczenia 
należy spodziewać się w obszarze technologii downstreamowych. Obecnie są one technologiami wspierającymi procesy 
w energetyce, transporcie i logistyce, inżynierii i budownictwie, ale na przestrzeni najbliższych lat staną się ich kluczowymi 
elementami.

Tabela 20: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 10 – Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
geoinformacyjne (następna strona) 
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Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream

Pozostałe

Budowa satelitów
Wynoszenie

Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Technologie internetu przyszłości, 
technologie internetu rzeczy, systemy 
wbudowane

II Inteligentne sieci w infrastrukturach

III Architektury, systemy i aplikacje 
w inteligentnych sieciach

IV Zarządzanie informacją 
w inteligentnych sieciach

V Interfejsy człowiek–maszyna oraz 
maszyna–maszyna w inteligentnych 
sieciach

VI Standaryzacja, bezpieczeństwo, 
modelowanie inteligentnych sieci

VII Pozycjonowanie i nawigacja

VIII Pozyskiwanie geoinformacji

IX Przetwarzanie, analizowanie, 
udostępnianie oraz wizualizacja 
geoinformacji

X Geoinformatyka

XI Innowacyjne zastosowania 
geoinformacji
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Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 10 swoim zakresem obejmuje największy obszar, w którym możliwe jest stosowanie 
technologii kosmicznych i satelitarnych. Co więcej, ww. technologie już obecnie stanowią bardzo istotny element wielu systemów 
i procesów związanych z operacjami naziemnymi, obserwacjami Ziemi, transportem i logistyką czy też wykorzystaniem nawigacji 
satelitarnej. KIS 10 – Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne – obejmuje problematykę 
inteligentnych sieci, technologii IT, wykorzystania rozwiązań geoinformacyjnych, zarówno jako elementów niezależnych, jak 
i powiązanych oraz potencjału wynikającego z ich łączenia w obszarze badań oraz wdrożeń. Dla wielu obszarów gospodarki 
technologie kosmiczne stanowią już w tym momencie istotny element ich efektywnego funkcjonowania i należy spodziewać się 
rozpowszechnienia tych technologii także w innych obszarach, w szczególności w energetyce, przemyśle, obszarze inteligentnych 
miast, budynków i pojazdów oraz w dziedzinach związanych ze zdrowiem czy też ochroną środowiska. Dużego rozwoju usług w 
obszarze telekomunikacji oraz internetu rzeczy należy spodziewać się m.in. dzięki powstawaniu sieci i urządzeń nowej generacji, 
np. 5G, oraz rozwojowi niezbędnej infrastruktury w tym zakresie. Obszar ten będzie dotyczyć zarówno przemysłu, jak i biznesu, 
lecz także zastosowań indywidualnych, np. w obszarze rozwiązań o szerokim spektrum zastosowania od rozrywki aż do medycyny 
spersonalizowanej.

Osobną specjalizacją w ramach obszaru jest pozycjonowanie i nawigacja, która obejmuje m.in.: podnoszenie jakości systemów 
pozycjonowania w przestrzeni, multimodalne wyznaczanie pozycji obiektów, systemy lokalizacji wewnątrz budowli, aplikacje 
nawigacyjne i lokalizacyjne działające w czasie rzeczywistym, systemy sieciocentryczne, a także zabezpieczanie systemów GNSS 
przed zakłóceniami oraz budowę komponentów systemów dla segmentu naziemnego. Innym z obszarów, w którym dojdzie do 
bardzo szerokiego zastosowania technologii kosmicznych będą rozwiązania oparte na geoinformacji, tj. systemy bezinwazyjnego 
pomiaru, teledetekcji, fotogrametrii lotniczej, satelitarnej, skaning laserowy, georadary i obserwacje radarowe, hiperspektralne oraz 
termowizyjne, a także wszelkie systemy analizy, przetwarzania i interpretacji tych danych. Geoinformatyka w perspektywie 
średnioterminowej będzie stanowić ważny element w systemach planowania przestrzennego, symulatorach, rolnictwie 
precyzyjnym, inteligentnym leśnictwie. Przewidywane jest także szersze zastosowanie tych rozwiązań w administracji publicznej 
m.in. ze względu na wspieranie realizacji dyrektyw unijnych.
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Tabela 21: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Projektowanie i optymalizacja procesów

II Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów

III Diagnostyka i monitorowanie

IV Systemy sterowania

V Maszyny i urządzenia automatyzujące 
i robotyzujące procesy

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11 dotycząca obszaru automatyzacji i robotyki procesów technologicznych w ramach 
rozwiązań skierowanych do sektora kosmicznego odnosi się głównie do zastosowań tych rozwiązań w procesie projektowania, 
budowy i eksploatacji satelitów. W dziedzinie, jaką są systemy sterowania maszyn i urządzeń, robotów przewidywany jest znaczny 
wzrost zastosowań technologii kosmicznych ze względu na postępującą robotyzację przemysłu oraz wzrost znaczenia systemów 
bezzałogowych w przemyśle, transporcie oraz obszarach bezpieczeństwa. W porównaniu z innymi Krajowymi Inteligentnymi 
Specjalizacjami KIS 11 wykazuje największy potencjał wzrostu.
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Tabela 22: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12 – Inteligentne technologie kreacyjne

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Wzornictwo

II Gry

Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12 – Inteligentne technologie kreacyjne – nie przewiduje wielu zastosowań technologii 
kosmicznych, a samo ich powiązanie może być dość luźne, np. wykorzystanie wiedzy z zakresu zjawisk fizycznych w grach. 
W związku z powyższym nie należy spodziewać się dużego zainteresowania tym obszarem przez polskie przedsiębiorstwa 
i instytucje naukowe związane z sektorem kosmicznym. Sam rynek technologii kreacyjnych i gier wykazuje bardzo duży potencjał 
wzrostu, a większość producentów tego typu oprogramowania tworzy je z myślą o eksporcie. Niemniej jednak korelacja w tym 
zakresie jest zdecydowanie zbyt mała, żeby przekładało się to na współpracę z podmiotami działającymi w sektorze kosmicznym.
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Tabela 23: Analiza – Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 13 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych 
jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

I Projektowanie, budowa i konserwacja 
specjalistycznych jednostek pływających 
oraz ich specjalistycznego wyposażenia

II Projektowanie, budowa i przebudowa 
konstrukcji morskich i przybrzeżnych

III Procesy i urządzenia wykorzystywane 
na potrzeby logistyki opartej o transport 
morski i śródlądowy

Technologie kosmiczne, głównie w obszarze systemów komunikacji oraz nawigacji będą stanowić istotny element rozwoju 
technologii morskich, w zakresie jednostek specjalistycznych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy, które składają 
się na KIS 14. W perspektywie średnioterminowej należy spodziewać się upowszechnienia stosowania systemów autonomicznych, 
m.in. do monitorowania, inspekcji i obsługi obiektów offshore, morskich obiektów hydrotechnicznych, statków, infrastruktury 
portowej, a także w obszarze oceny zasobów morza i ich eksploatacji. Wzrost znaczenia technologii obserwacji Ziemi będzie 
dodatkowo wynikać z planowanych inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu morskiego i śródlądowego.

Powyższa analiza dokonana w perspektywie krótko- i średnioterminowej miała na celu wykazanie obecnego poziomu rozwoju 
poszczególnych obszarów w kontekście stosowania w nich technologii kosmicznych oraz uwidocznienie, które ze wskazanych 
obszarów mają potencjał wzrostu. Ocena została przeprowadzona na podstawie istniejących kompetencji na rynku krajowym, 
uwarunkowań geograficznych, specyfiki rodzimej gospodarki, której ważnymi elementami są transport i logistyka, produkcja 
żywności oraz przemysł, a także technologie informatyczne i informacyjne. Innymi elementami branymi pod uwagę były kwestie 
planowanych projektów o charakterze strategicznym, funkcjonowania Polski w ramach struktur międzynarodowych oraz 
zidentyfikowane trendy.

Wymienione Krajowe Inteligentne Specjalizacje mają największy potencjał do stosowania technologii kosmicznych:
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• KIS 6 – Zrównoważona energetyka – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
• KIS 8 – Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa – Innowacyjne technologie, procesy i produkty 

sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
• KIS 9 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Elektronika i fotonika
• KIS 10 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne 

oraz geoinformacyjne

Wyżej wymienione KIS mają ponadto bardzo wysoki potencjał wzrostu znaczenia technologii kosmicznych. Równie wysoki 
potencjał wzrostowy wykazują następujące KIS:

• KIS 11 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
• KIS 13 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych 

jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Pierwsza iteracja Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji została opracowana w ramach perspektywy finansowania w latach 
2014–2020. Należy zatem spodziewać się ewaluacji oraz aktualizacji RIS w kontekście nowej perspektywy. Na potrzeby 
niniejszego opracowania RIS w poszczególnych województwach zostały przeanalizowane w kontekście:

• istniejących RIS bezpośrednio związanych z sektorem kosmicznym;
• istniejących dziedzin RIS bezpośrednio związanych z sektorem kosmicznym;
• istniejących dziedzin RIS pośrednio związanych z sektorem kosmicznym;
• potencjale do powstania nowych RIS lub ich dziedzin związanych z sektorem kosmicznym.

Takie podejście pozwala na dokonanie przekrojowej analizy w perspektywie krótko- i średnioterminowej oraz ocenę potencjału 
poszczególnych województw do wspierania realizacji przedsięwzięć związanych z technologiami kosmicznymi. Analiza potencjału 
wykorzystania technologii kosmicznych w poszczególnych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach została przedstawiona 
poniżej.
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Tabela 24: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa dolnośląskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa satelitów Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

DIS 2 Mobilność przestrzenna

DIS 4 Surowce naturalne i wtórne

DIS 5 Produkcja maszyn i urządzeń, 
obróbka materiałów

DIS 6 Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT)

Województwo dolnośląskie w ramach RIS przewiduje obszary specjalizacji stricte związane z sektorem kosmicznym. Bardzo duży 
potencjał dla tych technologii określono w ramach obszaru mobilności przestrzennej, który poza obiektami bezzałogowymi 
i autonomicznymi oraz systemami bezpieczeństwa i zwiększania efektywności transportu przewiduje bezpośredni udział systemów 
i podzespołów dla branży kosmicznej. Potencjał dla obserwacji Ziemi przewidywany jest także w obszarze poszukiwania surowców 
naturalnych, w tym również do tworzenia zintegrowanych rozwiązań monitoringu zagrożeń w otoczeniu zakładów górniczych. 
Rozwój systemów optoelektronicznych oraz fotonicznych jest też przewidywany w obszarze produkcji maszyn i urządzeń.
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Tabela 25: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IS 1 Zdrowa i bezpieczna żywność

IS 4 Transport i mobilność

HIS 1 Budowa aplikacji, systemów IT i wysoko 
zaawansowanego oprogramowania, dostarczanie 
produktów multimedialnych, przetwarzanie informacji
oraz świadczenie usług ICT w oparciu o internet 
nowej generacji

HIS 3 Wspieranie i uzupełnianie wszelkich działań 
służących do efektywnej pracy i realizacji każdej z IS 
opartej na wartościach, m.in. poprzez stosowanie 
automatyki w procesach produkcji

Województwo kujawsko-pomorskie w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji będzie kłaść spory nacisk na inteligentne 
technologie w obszarze produkcji i wytwarzania żywności, w których należy spodziewać się upowszechnienia stosowania 
technologii obserwacji Ziemi i nawigacji satelitarnej dla rolnictwa precyzyjnego. Drugim obszarem, w którym dojdzie do wzrostu 
wykorzystania technologii kosmicznych będzie transport i mobilność, głównie w zakresie innowacyjnych produktów i usług 
przeznaczonych do wykorzystania na szlakach lądowych oraz wodnych. W ramach Inteligentnych Specjalizacji województwo 
kujawsko-pomorskie przewidziało także trzy specjalizacje w znaczeniu horyzontalnym, tj. oparte na technologiach, które będą 
wspierać IS 1–5. W ramach HIS możliwe jest dość szerokie zastosowanie technologii kosmicznych, jednakże ze względu na zbyt 
ogólne sformułowanie HIS w ramach niniejszej analizy wskazane zostały tylko wybrane obszary, które bezpośrednio odnoszą się 
do zakresu HIS.
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Tabela 26: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa lubelskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

ISWL 1 Biogospodarka

ISWL 3 Energetyka niskoemisyjna

ISWL 4 Informatyka i automatyka

Inteligentne Specjalizacje województwa lubelskiego obejmują cztery obszary, z których trzy, tj. biogospodarka, energetyka 
niskoemisyjna oraz informatyka i automatyka pozwolą na przestawienie się tych obszarów na powszechne wykorzystywanie 
technologii kosmicznych. W zakresie biogospodarki będzie to mieć zastosowanie w dziedzinie produkcji żywności przy 
wykorzystaniu rozwiązań z obszaru obserwacji Ziemi, takich jak geodezja i kartografia, meteorologia, monitoring atmosfery oraz 
systemy nawigacji i pozycjonowania wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. W ramach ISWL 3 przewidywane jest 
wykorzystanie technologii kosmicznych w obszarach wytwarzania energii, w tym OZE, usług wspomagających górnictwo oraz 
systemów fotonicznych. Potencjał dużego wzrostu daje także obszar informatyki i automatyki w zakresie mechatroniki, 
inteligentnych budynków, systemów sterowania, automatyki przemysłowej oraz aplikacji mobilnych.
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Tabela 27: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa lubuskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

S 1 Zielona gospodarka

S 2 Zdrowie i jakość życia

S 3 Innowacyjny (nowoczesny) przemysł 
tradycyjny

Województwo lubuskie w ramach specjalizacji innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny wskazało sektor kosmiczny jako 
dziedzinę, w której jest duże zapotrzebowanie na dostarczanie nowoczesnych rozwiązań. Otwiera to możliwości dla wszystkich 
obszarów sektora, tj. upstream, midstream, downstream oraz nauki kosmiczne. Ze względu na specyfikę lokalnej gospodarki, 
w której znaczny udział stanowi produkcja żywności należy się spodziewać także sporego wzrostu znaczenia rozwiązań dla 
rolnictwa precyzyjnego. Poszukiwane będą również rozwiązania dla inteligentnych budynków, które mogą być wspierane przez 
technologie kosmiczne, głównie w obszarze efektywności energetycznej oraz ze względu na położenie geograficzne coraz 
powszechniejszego zastosowania OZE.



115

Tabela 28:  Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa łódzkiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

RIS 1 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody 
(w tym wzornictwo)

RIS 2 Zaawansowane materiały budowlane

RIS 4 Energetyka (w tym OZE)

RIS 5 Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-
spożywcze

RIS 6 Informatyka i telekomunikacja

Województwo łódzkie w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wykazuje zapotrzebowanie na stosowanie technologii 
kosmicznych w pięciu z sześciu RIS. W większości z nich należy spodziewać się znacznego wzrostu znaczenia tychże technologii. 
Są to obszary z zakresu pozyskiwania surowców dla przemysłu włókienniczego, w którym mogą zostać użyte m.in. technologie 
obserwacji Ziemi. Duży potencjał wzrostu będą też mieć rozwiązania dla budownictwa, w tym te skupiające się na efektywności 
energetycznej budynków. Technologie fotowoltaiczne zostały ujęte w obszarze energetyki i OZE. W ramach osobnej specjalizacji 
wyodrębnione zostało Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, w której, podobnie jak w innych województwach, 
będzie mieć zastosowanie szereg rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego, ale także technologie związane z transportem i logistyką. 
RIS 6 z zakresu technologii informatycznych wskazuje również na zapotrzebowanie w obszarze internetu rzeczy, geoinformatyki 
i nawigacji satelitarnej oraz optymalizacji procesów łańcucha dostaw.
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Tabela 29: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa małopolskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

RIS 1 Nauki o życiu

RIS 2 Energia zrównoważona

RIS 3 Technologie informacyjne i komunikacyjne

RIS 5 Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz 
wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

RIS 6 Elektronika i przemysł maszynowy

W ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa małopolskiego określonych zostało siedem obszarów, z których 
pięć ma potencjał do zastosowania technologii kosmicznych. RIS 1 – Nauki o życiu – umożliwiają zastosowanie rozwiązań dla 
nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa, tj. technologii nawigacyjnych oraz szerokiego zakresu rozwiązań z obszaru obserwacji
Ziemi. Technologie z zakresu fotowoltaiki przewidywane są w ramach RIS 2 oraz RIS 6. Najszerszy zakres stosowania technologii 
kosmicznych zakłada RIS 3 –technologie informacyjne i komunikacyjne, m.in. dla sektora rolno-spożywczego i drzewnego, 
systemów wytwarzania i przesyłu energii, technologii gospodarowania surowcami naturalnymi, integracji systemów i technologii 
geoinformacyjnych czy też specjalistycznej elektroniki oraz automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych.
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Tabela 30: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa mazowieckiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IS 1 Bezpieczna żywność

IS 2 Inteligentne systemy zarządzania

IS 3 Nowoczesne usługi dla biznesu

IS 4 Wysoka jakość życia

W ramach czterech Inteligentnych Specjalizacji województwa mazowieckiego przewiduje się możliwość wykorzystywania 
technologii kosmicznych w każdej z nich. W najmniejszym zakresie przydatność technologii kosmicznych dotyczyć będzie 
nowoczesnych usług dla biznesu oraz otwartej edukacji, gdzie związek z technologiami satelitarnymi i naukami o kosmosie jest 
dość luźny i niekoniecznie musi być wykorzystywany. Podobnie jak w innych województwach pożądane będą technologie z obszaru
produkcji żywności, transportu i logistyki, inteligentnych budynków czy też OZE. Ze względu na ulokowanie wielu jednostek 
administracji oraz siedzib międzynarodowych firm duże znaczenie będą mieć wszelkie systemy związane z bezpieczeństwem 
komunikacji, przesyłu i przechowywania danych.
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Tabela 31: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa opolskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

RIS 2 Zrównoważone technologie budownictwa 
i drewna

RIS 4 Technologie przemysłu energetycznego 
(w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej)

RIS 5 Technologie rolno-spożywcze

RIS 6 Procesy i produkty ochrony zdrowia 
i środowiska

Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa opolskiego ze względu na bardzo ogólne wskazanie dziedzin z jednej strony 
dają duży potencjał do zastosowania technologii kosmicznych, a z drugiej – w ramach praktycznie żadnej ze wskazanych dziedzin 
nie odnoszą się bezpośrednio do tych technologii. Jedynym wyjątkiem są technologie przemysłu energetycznego, w tym OZE. 
Pozostałe obszary związane są z transportem i logistyką, zrównoważonym budownictwem oraz produkcją żywności.
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Tabela 32: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa podkarpackiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IS 1 Lotnictwo i kosmonautyka

IS 2 Jakość życia

IS 3 Motoryzacja

IS 4 Informatyka i telekomunikacja

Województwo podkarpackie, jako jedno z nielicznych, przewidziało zastosowanie technologii kosmicznych już na poziomie jednej 
z czterech głównych IS, tj. IS 1 – Lotnictwo i kosmonautyka. W związku z funkcjonowaniem Doliny Lotniczej przewidywane są 
szerokie możliwości wykorzystywania technologii kosmicznych do produkcji statków powietrznych i napędów do nich, wytwarzania 
silników, projektowania, budowy i serwisowania dronów, a także w zakresie obiektów na potrzeby transportu lotniczego. |
W obszarze jakości życia technologie kosmiczne mają związek z rozwiązaniami dla energetyki oraz produkcji żywności i transportu.
Sektor motoryzacyjny ma być natomiast beneficjentem działalności B+R, w którym technologie kosmiczne mogą być zastosowane 
zarówno w produkcji, jak i eksploatacji pojazdów. Z kolei internet rzeczy, systemy teleinformatyczne mają być motorem do rozwoju 
przedsiębiorstw oraz lokalnej administracji. Województwo podkarpackie w swojej strategii dotyczącej Inteligentnych Specjalizacji 
bardzo mocno akcentuje zapotrzebowanie na szerokie spektrum technologii kosmicznych i dzięki temu może jeszcze bardziej 
wzmocnić swoją pozycję jako jednego z najważniejszych krajowych ośrodków związanych z tym obszarem.



120

Tabela 33: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa pomorskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IS 1 Technologie offshore i portowo-logistyczne

IS 2 Technologie interaktywne w środowisku 
nasyconym informacyjnie

IS 3 Technologie ekoefektywne w produkcji, 
przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz 
budownictwie

IS 4 Technologie medyczne w zakresie chorób 
cywilizacyjnych i okresu starzenia

Województwo pomorskie przewiduje szerokie możliwości wykorzystywania technologii kosmicznych wspierających innowacyjność 
i rozwój lokalnej gospodarki. Jednym z kluczowych obszarów jest offshore oraz technologie portowo-logistyczne, w których 
zastosowanie mogą mieć techniki obserwacji Ziemi, komunikacji i bezpieczeństwa, nawigacji satelitarnej oraz szeroko pojętego 
transportu i logistyki. Nie bez znaczenia dla rozwoju możliwości zastosowania technologii kosmicznych będzie mieć budowa Portów
Centralnych zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku oraz konieczność rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego. Inżynieria 
kosmiczna i satelitarna została także ujęta jako osobna dziedzina ISP 2, która koncentruje się na technologiach interaktywnych w 
środowisku nasyconym informacyjnie. W tym obszarze wskazano również zapotrzebowanie na rozwój systemów internetu rzeczy, 
interfejsów multimodalnych, systemów wbudowanych dla przestrzeni inteligentnych oraz szeroko pojętego „Big Data”. Trzecim 
z obszarów, który wykazuje duży potencjał do stosowania technologii kosmicznych jest ISP 3, tj. technologie ekoefektywne 
w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz budownictwie, które umożliwiają wykorzystywanie OZE czy też 
stosowanie nowych technologii do poszukiwania surowców energetycznych. Technologie kosmiczne zostały wskazane także jako 
potencjalne techniki wspierania osób z niepełnosprawnościami w celu podniesienia jakości i wygody ich życia.
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Tabela 34:  Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa śląskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IS 1 Energetyka

IS 3 Technologie informacyjne i komunikacyjne

IS 4 Przemysły wschodzące

IS 5 Zielona gospodarka

Województwo śląskie w ramach Inteligentnych Specjalizacji odnosi się bezpośrednio do sektora kosmicznego w zakresie IS 4 – 
Przemysły wschodzące. Taka strategia pozwala na szerokie spektrum rozwoju obszarów, od upstreamu, midstreamu 
i downstreamu, aż po nauki o kosmosie. Inteligentne Specjalizacje województwa śląskiego przewidują także rozwój technologii 
związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz inteligentnym i energooszczędnym budownictwem. Z kolei IS 3 przewiduje 
możliwość zastosowania rozwiązań w obszarze geoinformacji czy też optoelektroniki, telekomunikacji oraz bezpieczeństwa 
informacji.
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Tabela 35: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa świętokrzyskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

GIS 1 Przemysł metalowo-odlewniczy

GIS 2 Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo 
spożywcze

GIS 3 Zasobooszczędne budownictwo

GIS 5 Technologie informacyjno-komunikacyjne

GIS 6 Branża targowo-kongresowa

GIS 7 Zrównoważony rozwój energetyczny

Województwo świętokrzyskie wskazało siedem Głównych Inteligentnych Specjalizacji. Technologie kosmiczne mogą mieć 
zastosowanie w produkcji maszyn ogólnego i specjalnego przeznaczenia oraz pojazdów samochodowych obejmujących GIS 1. 
Podobnie jak w innych województwach także w Świętokrzyskiem przewidywany jest wzrost spektrum zastosowań rozwiązań dla 
nowoczesnego rolnictwa. Największy potencjał wykazuje jednak GIS 5 obejmująca technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym 
telekomunikację przewodową i bezprzewodową, usługi związane z przetwarzaniem danych czy też produkcją sprzętu 
telekomunikacyjnego. W związku z rozwojem energetyki odnawialnej dojdzie do wzrostu zapotrzebowania na rozwiązania oparte na
fotowoltaice. Średni wzrost odnotują również technologie kosmiczne przeznaczone dla inteligentnego i energooszczędnego 
budownictwa.
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Tabela 36: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IS 1 Ekonomia wody

IS 2 Żywność wysokiej jakości

Województwo warmińsko-mazurskie przewiduje trzy obszary Inteligentnych Specjalizacji: ekonomia wody, żywność wysokiej 
jakości oraz drewno i meblarstwo. Ww. obszary cechują się niewielkim udziałem w strukturze produktów wysokiej techniki oraz 
niskimi nakładami na innowacyjność. W połączeniu z niewielkim udziałem w krajowym eksporcie będą wymagać od lokalnych firm 
znacznej transformacji. W dwóch pierwszych możliwe jest zastosowanie rozwiązań z zakresu obserwacji Ziemi oraz nawigacji 
satelitarnej w transporcie wodnym, produkcji jachtów i łodzi, maszyn, w tym także dla rolnictwa oraz produkcja żywności, chów 
zwierząt i hodowla ryb. Biorąc pod uwagę bolączki przedsiębiorców, motorem rozwoju technologii kosmicznych w województwie 
będzie administracja lokalna.
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Tabela 37: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa wielkopolskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

WIS 1 Biosurowce i żywność dla świadomych 
konsumentów

WIS 3 Przemysł jutra

WIS 4 Wyspecjalizowane procesy logistyczne

WIS 5 Rozwój oparty na ICT

Województwo wielkopolskie z uwagi na bogatą tradycję w ramach sektora rolno-spożywczego oraz położenie na przecięciu szlaków
handlowych północ–południe i wschód–zachód będzie wspierać innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Ponadto duża 
koncentracja w sektorze spożywczym i rolniczym determinuje konieczność transformacji gospodarczej regionu, co jest 
odzwierciedlone w liście inteligentnych specjalizacji regionu. Zarówno rolnictwo, jak i transport dają ogromne możliwości 
zastosowania szeregu technologii, takich jak nawigacja satelitarna, obserwacje Ziemi oraz rozwiązania wspierające proces 
transportu drogowego i kolejowego, a także logistyczne. Jednym z ważnych wyzwań zidentyfikowanych w regionie jest monitoring 
i sterowanie procesami transportu oraz magazynowania, logistyka wsteczna oraz oferta specjalistycznych środków transportu,
w której możliwe będzie szerokie zastosowanie sensorów, geolokalizacji oraz platform wymiany danych logistycznych. 
W Wielkopolsce ulokowanych jest wiele centrów logistycznych, co generować będzie popyt na nowe technologie. Równocześnie 
w obszarach specjalizacji naukowych województwa wielkopolskiego można zaobserwować dość istotny wpływ nauk technicznych, 
zwłaszcza w obszarach procesów przemysłowych i transportu.
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Tabela 38: Analiza – Inteligentne Specjalizacje województwa zachodniopomorskiego

Działy/sektor

Upstream Midstream Downstream Pozostałe

Budowa
satelitów

Wynoszenie
Operacje
naziemne

Energetyka
Obserwacje

Ziemi
Transport
i logistyka

Inżynieria
i bud.

Nawigacja
satelitarna

Edukacja
i zdrowie

Biznes
i finanse

Nauki
kosmiczne

IS 1 Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe

IS 2 Zaawansowane wyroby metalowe

IS 4 Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej

IS 6 Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze

IS 7 Multimodalny transport i logistyka

IS 8 Produkty oparte na technologiach 
informacyjnych

W województwie zachodniopomorskim największe znaczenie dla gospodarki mają obszary biogospodarki, przemysłu 
maszynowego i metalowego oraz gospodarki morskiej i logistyki. Na bazie ww. obszarów oraz sektorów turystyki i zdrowia oraz 
usług przyszłości opracowano osiem Inteligentnych Specjalizacji województwa. Pięć wymienionych wcześniej obszarów 
odpowiadało za funkcjonowanie 52,0% wszystkich podmiotów gospodarczych i wygenerowało w 2013 roku 58,8% miejsc pracy. 
Ponadto podmioty gospodarcze zarejestrowane we wskazanych obszarach odpowiadały za 94,7% przychodów z eksportu 
w Zachodniopomorskiem. Województwo zachodniopomorskie podobnie jak pomorskie oczekiwać będzie wspierania branży 
portowo-logistycznej oraz przemysłu offshore za pośrednictwem technologii kosmicznych. Zachodniopomorskie nie określiło 
jednakże żadnej Inteligentnej Specjalizacji oraz jej dziedziny w ścisłym odniesieniu do technologii kosmicznych. Niemniej jednak 
potencjał do wykorzystania tego typu rozwiązań będzie bardzo duży, także ze względów planowanych inwestycji 
infrastrukturalnych, np. rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze. Podobnie jak w innych województwach rozwiązania kosmiczne 
znajdą szerokie zastosowanie 
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w produkcji żywności.

Dokonana analiza RIS pokazuje, że w zdecydowanej większości województw zostały one oparte na tradycyjnych gałęziach 
gospodarki. Kilka województw dokonało bezpośredniego wpisania sektora kosmicznego do obszarów regionalnych specjalizacji, 
wskazując wysoki potencjał wzrostu dla tej dziedziny gospodarki. Niektóre regiony umieściły nawiązanie do technologii 
kosmicznych w ramach poszczególnych elementów składowych głównych sektorów. W przypadku pozostałych województw 
odniesienie do sektora kosmicznego nie jest bezpośrednie, jednakże wykazują one miejscami potencjał do stosowania tego typu 
technologii.

Województwa, których RIS odnoszą się bezpośrednio do sektora kosmicznego:
Województwo podkarpackie – IS 1 Lotnictwo i kosmonautyka

• Produkcja statków powietrznych i napędów do nich, a w szczególności samolotów, śmigłowców, szybowców, 
pozostałych środków transportu lotniczego oraz statków kosmicznych,

• Wytwarzanie produktów, które finalnie są wykorzystywane w sektorze lotniczym i kosmonautycznym, przykładowo 
silników lotniczych,

• Wytwarzanie dronów,
• Budowa, modernizacja i utrzymanie obiektów infrastruktury na potrzeby transportu lotniczego.

Województwa, których poddziedziny RIS zawierają bezpośrednie odwołanie do sektora kosmicznego:
Województwo dolnośląskie – DIS 2 Mobilność przestrzenna:

Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej
Województwo lubuskie – SIII Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny

Sektor kosmiczny
Województwo pomorskie – ISP 2 Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Województwo śląskie – IS 4 Przemysły wschodzące

Przemysł kosmiczny
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KIS i RIS – szanse dla branży kosmicznej oraz kompetencje

Analiza KIS i RIS pozwala na wyodrębnienie obszarów o szczególnie wysokim potencjale do wzrostu, w których istotnym 
elementem będą technologie kosmiczne. Jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Polski jest transport. Polskie firmy transportowe 
stanowią najliczniejszą grupę w Unii Europejskiej i z roku na rok umacniają swoją pozycję, co przekłada się na wzrost eksportu 
z Polski oraz regularne uzyskiwanie pozytywnego salda obrotów bieżących i towarowych. Ze względu na wspomniane wcześniej 
planowane inwestycje infrastrukturalne związane z rozbudową hubów transportowych oraz położenie na przecięciu szlaków 
handlowych, w tym Nowym Jedwabnym Szlaku, należy spodziewać się dużego wzrostu zapotrzebowania na wykorzystywanie 
inteligentnych systemów transportowych opartych na nawigacji i innego rodzaju danych satelitarnych, które pozwolą jeszcze 
bardziej zwiększyć konkurencyjność oraz doprowadzić do optymalizacji wykorzystania zasobów. Tego typu projekty wspierane 
będą w ramach KIS 6 oraz KIS 10. Systemy pojazdów autonomicznych, ze względu na dość wczesny etap rozwoju tego typu 
technologii dla zastosowań cywilnych, odegrają bardzo dużą rolę w sektorze obronnym, pozwalając na budowanie przewagi 
i dostosowywanie się do zmian na nowoczesnym polu walki. W tym obszarze istnieje bardzo duży potencjał do wykorzystania 
kompetencji krajowych dostawców, którzy z powodzeniem eksportują tego typu rozwiązania także za granicę. Obszar ten będzie 
wspierany w ramach KIS 6, 10 oraz 13.

Wzrost światowej populacji ludności będzie wymagać od producentów żywności zastosowania nowoczesnych technologii, które 
pozwolą na zwiększenie plonów i efektywności stosowania środków ochrony roślin. Polska, jako kraj o dużych tradycjach 
rolniczych, ma w tym obszarze ogromny potencjał wzrostu i nie należy spodziewać się, że trend ten zostanie zastopowany. 
W ramach KIS 2 wspierane będą projekty wykorzystujące technologie: obserwacji Ziemi, pozycjonowania i nawigacji, systemów 
autonomicznych pojazdów, wykorzystania danych meteorologicznych oraz inteligentnych sensorów. Ostatnim z obszarów, 
w których dojdzie do bardzo dużego wzrostu zapotrzebowania na technologie kosmiczne będzie automatyka i robotyka. Wynika to 
z kilku faktów: ograniczonych zasobów ludzkich do wykonywania prac powtarzalnych, zwiększania efektywności i jakości produkcji 
oraz środków bezpieczeństwa. Polska obecnie znajduje się pod koniec trzeciej dziesiątki krajów o największym nasyceniu robotami
w przemyśle. Równocześnie zajmujemy 14. miejsce na świecie pod względem nowych instalacji robotów na poziomie ponad 2600 
rocznie. Trend ten niewątpliwie zostanie utrzymany, ponieważ polska gospodarka nadal jest znacznie poniżej światowej średniej 
robotyzacji przemysłu. Obszar ten będzie miejscem utylizacji wielu technologii kosmicznych, od systemów wizyjnych i sterowania, 
poprzez nawigację satelitarną i komunikację bezprzewodową. Dziedzina ta została objęta Krajową Inteligentną Specjalizacją nr 11.
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Kolejne cztery obszary z dość dużym potencjałem rozwoju opartym na technologiach kosmicznych, które mogą być rozwijane na 
podstawie kompetencji krajowych to odnawialne źródła energii (KIS 4), sieci sensorowe i urządzenia internetu rzeczy (KIS 9), smart
grids (KIS 4) oraz technologie poprawiające jakość ludzkiego życia związane ze starzeniem się społeczeństwa (RIS województwa 
lubuskiego, pomorskiego, mazowieckiego i podkarpackiego). Rozwojowi obszaru OZE, głównie w dziedzinie fotowoltaiki, sprzyjać 
będą programy wsparcia dla użytkowników indywidualnych oraz planowane działania w obszarze transformacji energetyki w Unii 
Europejskiej. Z kolei wzrost znaczenia sieci sensorowych i urządzeń IoT, głównie w przemyśle, od pewnego czasu stanowi obszar 
o dużym potencjale do wzrostu. Równocześnie pokrywa się on z trendem tworzenia inteligentnej infrastruktury. Starzenie się 
społeczeństwa będzie czynnikiem stojącym za wzrostem technologii poprawiających jakość ludzkiego życia, które stworzą potencjał
do zastosowania technologii kosmicznych, np. w obszarach medycyny spersonalizowanej, leczenia na odległość czy też rozwiązań 
ułatwiających dostęp do środków transportu lub infrastruktury w miastach.

Inne obszary, w których z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do wzrostu zastosowania technologii kosmicznych to 
telekomunikacja (KIS 9), budownictwo (KIS 5) oraz geoinformatyka (KIS 10). Polska jest krajem o dobrze rozbudowanej sieci 
telekomunikacyjnej wykorzystującej nowoczesne rozwiązania. Niemniej jednak pojawienie się kolejnej generacji sieci 
bezprzewodowych 5G i w dalszej przyszłości „6G” będzie wymuszać na dostawcach infrastruktury telekomunikacyjnej 
wprowadzenie nowych standardów, co da pole do rozwoju także krajowych kompetencji w tym zakresie, ze względu na brak 
jednolitego standardu tego typu rozwiązań i ograniczenia co do możliwości wykorzystywania rozwiązań z rodowodem chińskim 
w wielu krajach świata. W obszarze budownictwa należy spodziewać się większego zapotrzebowania na rozwiązania z zakresu 
inteligentnych budynków czy też efektywności energetycznej. Czynnikiem wzrostu będzie w tym przypadku m.in. dość duży popyt 
na nowe budynki mieszkaniowe. W stosunku do lat poprzednich dokonuje się zmiana funkcjonowania rynku na rzecz większego 
popytu budynków jednorodzinnych lub położonych poza centrami miast. W tym obszarze należy jednak spodziewać się możliwości 
stopniowego lub czasowego wyhamowania inwestycji ze względu na trwające utrudnienia związane z pandemią COVID-19 oraz 
zmiany demograficzne społeczeństwa. Plany rozwoju infrastruktury o znaczeniu strategicznym w kontekście rozbudowy hubów 
i łączenia oraz modernizacji szlaków transportowych pozwolą również na szerokie wykorzystanie technologii kosmicznych. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że technologie w tym obszarze będą stosowane w ograniczonym zakresie na poszczególnych 
etapach realizacji tychże projektów. Niemniej jednak w tym obszarze będzie występować duży potencjał do zastosowania projektów
o charakterze aplikacyjnym.
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Analiza KIS i RIS wskazuje na wiele możliwości „podłączenia” branży kosmicznej do poszczególnych zadań. W większości 
zidentyfikowanych punktów mowa o działaniach w ramach branży downstream oraz poza nią. Przykładowo, w KIS 13 dział procesy 
i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy bezpośrednio odnosi się do praktycznych
zastosowań sygnału GNSS. Z uwagi na wysokie znaczenie tematyki GNSS można się spodziewać w tym przypadku 
zapotrzebowania na specjalistów związanych z tą branżą, rozumiejących także specyfikę przemysłu morskiego. Mowa tutaj m.in. 
o zagadnieniach dotyczących detekcji i przeciwdziałania celowym zakłóceniom sygnału GNSS, charakterystyki sygnału GNSS 
podczas naturalnych zakłóceń, podniesienia dokładności i „stabilności” sygnału oraz wsparcia procesów portowych przy 
wykorzystaniu GNSS (oraz EGNOS) [90][91]. Ponadto w tym działaniu prawdopodobnie znajdzie się również zapotrzebowanie na 
kompetencje związane z obróbką danych obserwacji Ziemi, w szczególności danych SAR, m.in. dla identyfikacji statków [92]. Mogą
się także pojawić zapotrzebowania na rozwiązania logistyczne oparte na IoT i komunikacji satelitarnej [93]. Podsumowując, 
rozwiązania branży downstream mogą znaleźć zastosowanie w wielu zadaniach praktycznie każdego KIS i RIS.  

W odniesieniu do branż upstream i midstream powiązanie z KIS i RIS zachodzi rzadziej niż w przypadku branży downstream. 
Warto tu zauważyć, że w przypadku tych dwóch branż sektora kosmicznego działania (czy projekty) można podzielić na część 
software (np. oprogramowanie odpowiadające za orientację satelity – KIS 10, działanie I), jak i część hardware (np. nowy system 
orientacji małego satelity – KIS 11, zadanie IV). Ponadto dobrym krokiem było bezpośrednie nawiązanie w niektórych RIS do 
branży kosmicznej, w tym upstream. Pozwoliło to na realizację projektów B+R oraz wdrożeń opartych na lokalnych funduszach. 
Jednakże w przypadku branż upstream i midstream zapotrzebowanie na konkretne kompetencje powinno być ustalane 
indywidualnie, ze względu na „jednorazowy” charakter potencjalnych projektów (np. komponent satelitarny, element misji naukowej,
projekt małych satelitów o docelowym charakterze komercyjnym, skorzystanie z komponentów COTS itp.). Niemniej jednak można 
się spodziewać wymogu znajomości warunków, w których docelowo dany instrument czy satelita się znajdzie (np. warunki panujące
na LEO albo na powierzchni Księżyca).

Reasumując, rekomendacją autorów tego studium jest wykonanie szczegółowej analizy obejmującej wszystkie działania w nim 
zidentyfikowane (we wszystkich KIS) i określenie zakresu kompetencji dla branży downstream. W przypadku branż upstream 
i midstream taka analiza jest możliwa, gdy mamy na uwadze wynik dialogu z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi 
realizacją projektów.
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KIS i RIS – źródła finansowania (zwrotne: VC, pożyczki), bezzwrotne (dotacje, granty)

Projekty wpisujące się w Krajowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje będą mieć możliwość skorzystania z dedykowanych 
rodzajów finansowania, zarówno bezzwrotnego obejmującego granty i dotacje, jak i zwrotnego w formie pożyczek lub innych 
instrumentów kapitałowych, np. inwestycji funduszy podwyższonego ryzyka. Zestawienie najważniejszych instrumentów 
dostępnych w Polsce, które mogą być dostępne dla projektów z sektora kosmicznego, zostało przedstawione w poniższej tabeli (na
następnej stronie).
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Tabela 39: Źródła finansowania KIS i RIS

Nazwa instrumentu Rodzaj instrumentu Cel
Wysokość

finansowania
Beneficjent Komentarz (KIS i RIS)

Szybka ścieżka –
technologie kosmiczne

(Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju)

Bezzwrotne
dofinansowanie, z
wkładem własnym

beneficjenta

Prace
przedwdrożeniowe,

eksperymentalne prace
rozwojowe, badania

przemysłowe

Dofinansowanie od 25–
80% wydatków

kwalifikowalnych, nie
mniej niż 0,2, nie więcej

niż 50 mln € – w
zależności od rodzaju

beneficjenta
i charakteru projektu

Mikro-, małe, średnie
przedsiębiorstwa oraz

jednostki naukowe

Wymóg wpisywania się
projektu w KIS

Go to Brand (Polska
Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości)

Bezzwrotna dotacja
z wkładem własnym

beneficjenta

Dofinansowanie
wyjazdów

zagranicznych na targi,
misje gospodarcze,
finansowanie usług

doradczych wejścia na
rynek

Dofinansowanie do
85% wydatków, nie

więcej niż 425 000 PLN

Małe i średnie
przedsiębiorstwa

Wymóg wpisywania się
działalności w KIS

Internacjonalizacja
MŚP (PARP)

Bezzwrotna dotacja
z wkładem własnym

beneficjenta

Sfinansowanie kosztów
wprowadzenia na nowe

rynki zagraniczne
produktów lub usług

firm z Polski wschodniej

Dofinansowanie do
85% wydatków, nie

więcej niż 800 000 PLN

Mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa z

siedzibą
w województwach

objętych programem
Polska Wschodnia

Wymóg wpisywania się
działalności w KIS

Bon na Innowacje
(PARP)

Bezzwrotna dotacja
z wkładem własnym

beneficjenta

Finansowanie zakupu
usług B+R od jednostek

naukowych oraz
wdrożeń innowacyjnych

technologii

Dofinansowanie do
85% wydatków, do 340
000 PLN na etapie I i
do 540 000 PLN na

etapie II

Mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa

Wymóg wpisywania się
projektu w KIS

Granty norweskie na
nowe produkty i

inwestycje (PARP)

Bezzwrotna dotacja
z wkładem własnym

beneficjenta

Dofinansowanie
wdrożeń obejmujących

opracowanie,

Dofinansowanie do
70% kosztów, nie mniej
niż 0,2 i nie więcej niż

Mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa

działające w obszarze

Wymóg wpisywania się
projektu w RIS
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zastosowanie lub
wprowadzenie na rynek

innowacyjnych
procesów, produktów,
usług lub rozwiązań

2,0 mln €

ochrony środowiska,
technologii

poprawiających jakość
życia i innowacji w

obszarze wód morskich
i śródlądowych

Program akceleracyjny
Space3ac

Bezzwrotny grant dla
beneficjenta

Opracowanie i
wdrożenie testowe

technologii
kosmicznych w

średnich i dużych
przedsiębiorstwach

Dofinansowanie 100%
prac wdrożeniowych od

250 000 do 300 000
PLN

Mikro- i małe
przedsiębiorstwa

działające w formie
spółki kapitałowej

Wymóg wpisywania się
projektu w KIS

Pożyczka innowacyjna

Zwrotny instrument
finansowy z

preferencyjnym
oprocentowaniem

Finansowanie rozwoju
przedsiębiorstwa

opartego
na działalności B+R,

tj. badaniach
przemysłowych,

pracach rozwojowych,
zabezpieczeniu praw
własności, zakupie
wyników prac B+R,

tworzeniu infrastruktury
B+R

Pożyczka w wysokości
0,2 do 5,0 mln PLN

Wszystkie
przedsiębiorstwa,

działające nie dłużej niż
7 lat na terenie

województwa objętego
programem

Wpisywanie się
działalności w RIS

danego województwa

Wejście kapitałowe
Inwestycja kapitałowa
w zamian za udziały
w przedsiębiorstwie

Finansowanie rozwoju
przedsiębiorstw

realizujących projekty
B+R

(Zazwyczaj w Polsce)
inwestycja w wysokości
0,2 do 4,0 mln PLN za
mniejszościowy pakiet

udziałów

Mikro- i małe
przedsiębiorstwa

działające na terenie
województwa objętego

programem

Wpisywanie się
działalności w RIS

danego województwa.
Inwestycja co do

zasady ma charakter
zwrotny, warunki

ustalane są
indywidualnie w ramach

umowy inwestycyjnej
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7. UWARUNKOWANIA INTERWENCJI PAŃSTWA

Dostęp do stabilnego finansowania ze strony rządu polskiego oraz Unii Europejskiej 
jest jednym z najważniejszych czynników, od których zależy rozwój polskiego sektora
kosmicznego. Poniższy rozdział opisuje zatem najistotniejsze formy pomocy 
publicznej i inne formy wsparcia, jak również skalę zamówień publicznych na 
poziomie krajowym i europejskim – obecnie oraz w najbliższej przyszłości (do 2030 
roku).

Należy w tym miejscu zauważyć, że istnieje dość niewiele prognoz 
średnioterminowych dotyczących możliwego kierunku rozwoju portfeli zamówień 
inwestorów publicznych, zwłaszcza na poziomie krajowym. Co więcej, wszelkie 
istniejące prognozy są obecnie – lub w najbliższym czasie zostaną – poddawane 
rewizji ze względu na pandemię koronawirusa (COVID-19), która w 2020 roku 
wstrząsnęła całym światem i negatywnie wpłynęła na możliwości finansowania przez 
instytucje publiczne, które zasoby finansowe musiały przekierować do walki z 
pandemią i jej skutkami. Na cięciach budżetowych ucierpiał już między innymi 
program ramowy Horyzont Europa, następca dobiegającego końca (według stanu na
koniec 2020 r.) Horyzontu 2020. 

Jednocześnie można się spodziewać, że wiele państw oraz organizacji związanych 
z branżą kosmiczną w perspektywie średnioterminowej będzie uwzględniać potrzebę
szybszej reakcji oraz przeciwdziałania zdarzeniom takim jak trwająca obecnie 
pandemia. Dużą rolę w działaniach monitorujących oraz prewencyjnych mogą 
odegrać na przykład technologie satelitarne, zarówno na etapie ochrony przed 
wystawieniem na niebezpieczne czynniki (m.in. pozycjonowanie), jak i aktywnego 
przeciwdziałania oraz wspierania kadry medycznej (m.in. telekomunikacja satelitarna
jako element przesyłu danych w telemedycynie).

Już w trakcie pierwszej fali pandemii wiosną 2020 roku Europejska Agencja 
Kosmiczna zorganizowała specjalny konkurs na rozwiązania łączące techniki 
satelitarne ze wsparciem dla społeczeństwa i szpitali. W ramach tego przetargu 
zaproponowano m.in. koncepcję pociągu Intensive Care Unit train (ICUtrain), na 
bazie której powstanie pociąg, który zostanie wprowadzony do testów w pierwszej 
połowie 2021 r. [94]. Prawdopodobnie po ustąpieniu pandemii COVID-19 wiele z tych
rozwiązań będzie nadal używanych, m.in. jako elementy ochraniające społeczeństwo
przed kolejnymi falami zachorowań czy też dla innych doraźnych lub lokalnych 
potrzeb.

Podsumowując, w najbliższych latach w skali europejskiej (przede wszystkim ESA 
oraz Horyzont Europa) można się spodziewać, że część funduszy kierowana będzie 
na różne działania związane z ochroną społeczeństwa przed COVID-19 i innymi 
pandemiami. Można również zakładać, że zasady konkursowe/przetargowe nie będą
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odbiegać od innych mechanizmów, co oznacza przetargi o wartościach od około stu 
tysięcy do nawet kilkunastu milionów euro na jeden projekt. W przypadku projektów 
realizowanych w ramach programu Horyzont Europa z pewnością jednym z 
podstawowych wymagań będzie realizacja działań w ramach konsorcjum 
międzynarodowego.

Równolegle coraz ważniejszym tematem będzie kwestia monitoringu zmian 
klimatycznych na Ziemi, głównie z uwagi na znaczące zapotrzebowanie na 
monitoring terenów przybrzeżnych, wpływu człowieka na cenne regiony (m.in. 
Amazonia), topniejące lodowce na całym świecie czy też zmiany klimatyczne 
wpływające na rolnictwo.

W lipcu 2017 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) uchwaliła 17 „Celów 
Zrównoważonego Rozwoju”, podzielonych łącznie na 169 zadań [95] . Każde z tych 
zadań (i w konsekwencji każdy cel) ma być zrealizowane przez świat do 2030 roku, 
czyli w terminie zbliżonym do horyzontu czasowego tego studium. Cele i zadania są 
bardzo ambitne – przykładem może być zadanie 2.2:

2.2  Do  2030  roku  wyeliminować  wszystkie  formy  niedożywienia.  Do  2025  roku
zrealizować  uzgodnione  na  szczeblu  międzynarodowym  zadania  dotyczące
zaburzeń  rozwoju  fizycznego  wśród  dzieci  poniżej  piątego  roku  życia.  Zapewnić
pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz
osób starszych  [96] .

Według ONZ nadal na świecie pozostają miliony niedożywionych ludzi, w samej Azji 
Południowej jest ich nawet 280 milionów. Eliminacja problemu niedożywienia jest 
zadaniem wymagającym olbrzymich inwestycji oraz szerszego zastosowania wielu 
nowoczesnych technologii w rolnictwie (do którego odwołuje się zadanie 2.3) czy też 
dostępności żywności (zadania 2A, 2B i 2C). Z dużym prawdopodobieństwem można
założyć, że osiągnięcie zadania 2.2 i pozostałych powyżej opisanych będzie 
wymagać szeroko zakrojonego wykorzystania danych satelitarnych.  

W skali europejskiej z pewnością będziemy mogli się spodziewać wielu projektów 
związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Już w 2020 roku ESA ogłosiła 
konkursy i przetargi, w których częścią dokumentacji we wniosku był opis relacji 
proponowanych prac do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przykładem może 
być „ASPIRE with ESA” – efekty pierwszej rundy naboru ogłoszono w połowie 
listopada 2020 r. [97] .

Cel Zrównoważonego Rozwoju numer 4 dotyczy natomiast edukacji. Większość 
zadań (4.1 do 4.6) bezpośrednio odwołuje się do kwestii edukacji i wyrównywania 
szans w dostępie do edukacji w mniej zasobnych państwach na świecie. Z kolei 
zadanie 4.7 ma już uniwersalny charakter i brzmi następująco:

4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszystkim uczącym uda się przyswoić wiedzę
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i nabyć umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym 
między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury 
pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia 
różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój [98].

To zadanie także można promować w Polsce, w szczególności kwestię edukacji na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia. Te dwie kwestie 
mogą być powiązane z wykorzystaniem technik satelitarnych, w szczególności 
obserwacji Ziemi, jak i pozycjonowania. Rysuje się zatem potrzeba, by do 
wcześniejszego nauczania (w tym podstawowego) wprowadzać zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju oraz potrzeby używania nowoczesnych technik 
i technologii. W polskich warunkach może to przykładowo mieć bezpośredni związek 
z dostępnością czystej wody dla różnych zastosowań czy efektywnością 
energetyczną.

Jak na razie w Polskiej Strategii Kosmicznej i Krajowym Programie Kosmicznym nie 
pojawiło się bezpośrednio nawiązanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
Możliwe, że pojawi się ono, gdyż można założyć, że Cele będą często stosowanym 
punktem odniesienia na międzynarodowej arenie.

Polska – interwencja państwa

Krajowy Program Kosmiczny
Przed listopadem 2020 roku wydawało się, że Krajowy Program Kosmiczny znajduje 
się na końcowym etapie prac koncepcyjnych i czeka na zatwierdzenie rządu. 
Dokument tamtej wersji KPK opisywał zasady interwencji państwa, dzieląc je na 12 
obszarów tematycznych. Całkowity przewidywany budżet na lata 2021–2025 miał 
wynieść 693,14 mln PLN.

Pod koniec 2020 roku nastąpiła diametralna zmiana sytuacji. Na podstawie informacji
przekazanych członkom Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego w dniu 7 
grudnia 2020 roku przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
wiadomo, że powstanie nowa wersja Krajowego Programu Kosmicznego. Ma to 
związek z negatywnym zaopiniowaniem wcześniejszej wersji KPK (opisywanej w tym
dokumencie w wersji „1.09”), która miała obejmować lata 2021–2025. Nowy KPK ma 
być także przygotowany na lata 2021–2025, jednak ryzyko opóźnień – 
w szczególności na szczeblu politycznym – można uznać za duże. Istnieje również 
ryzyko ponownego odrzucenia KPK lub braku akceptacji finansowania.

Zamówienia publiczne

W 2019 roku ogólna wartość zamówień publicznych wyniosła w Polsce 198,9 mld 
PLN, z czego 28% (56,01 mld PLN) stanowiły zamówienia sektorowe (wzrost o 
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21.9% w porównaniu do 2018 r. i niemal potrojenie w stosunku do 2016 r.) (Urząd 
Zamówień Publicznych, 2020 r.). Jedna trzecia (33%) zamówień sektorowych 
przeznaczona była na usługi (38% na roboty budowlane i 29% na dostawy). 
Dostępne dane dotyczące zamówień w sektorach istotnych z punktu widzenia 
sektora kosmicznego pokazują m.in. 0,729 mld PLN powiązanych z działalnością 
dotyczącą portów lotniczych oraz 4,652 mld PLN przeznaczonych na obronność 
i bezpieczeństwo (spadek w porównaniu z 5,310 mld PLN w 2018 r. i 6,225 mld PLN 
w 2017 r.).

W 2019 roku 61% kontraktów na zamówienia publiczne podpisanych zostało 
z przedstawicielami sektora MŚP. Stanowiło to spadek o 1 p.p. w stosunku do roku 
ubiegłego, ale wzrost o 4 p.p. w porównaniu do 2017 roku (Urząd Zamówień 
Publicznych, 2020 r.). MŚP odpowiadały w 2019 roku za 67% wszystkich ofert (UE 
ocenia za „satysfakcjonujący” wynik na poziomie 80%) oraz 82% zamówień 
o wartości poniżej progu unijnego. Wyniki dla startupów przedstawiają się gorzej – w 
2018 roku jedynie jeden na pięć polskich startupów uczestniczył w procedurze 
zamówień publicznych i jedynie 4% robiło to regularnie.

Ważnym ułatwieniem dla MŚP jest podział zamówień na części; w 2019 roku w 
Polsce procedura częściowa miała miejsce w przypadku 45% zamówień, co jest 
nieznacznym spadkiem w porównaniu do roku ubiegłego, ale nadal drugim 
najlepszym (po Rumunii) wynikiem w UE. Niestety Polska (wraz z Czechami) jest 
również państwem z najwyższym w UE odsetkiem (51%) postępowań, w których 
ofertę złożył wyłącznie jeden podmiot.

Celem usprawnienia zamówień publicznych z dniem 1 stycznia 2021 roku w Polsce 
weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
zastępująca ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Dla sektora MŚP, do którego należy 
znaczna część podmiotów w polskim przemyśle kosmicznym, szczególnie ważne są 
następujące zmiany:

1. Uproszczenie procedury zamówień poniżej progów Unii Europejskiej (tryb 
podstawowy).

2. Wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, które zaburzają równowagę 
stron umowy.

3. Utworzenie specjalnego sądu zamówień publicznych.

4.  Rozszerzenie listy podmiotów do wnoszenia skarg kasacyjnych.

5. Wprowadzenie alternatywnej metody rozwiązywania sporów, tj. 
postępowania koncyliacyjnego.

W opinii Biura Analiz Sejmowych (2019 r.), które rekomenduje przygotowanie 
dalszej, szczegółowej opinii, której wykonanie nie było możliwe ze względu na krótki 
czas zamówienia, Ustawa wprowadza wiele korzystnych zmian, jednak w niektórych 
miejscach „wprowadza nadmierną kazuistykę, co potencjalnie może wpłynąć 
niekorzystnie na realizację podstawowych celów projektu”.
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Pomoc publiczna

Działalność B+R podmiotów z branży kosmicznej finansowana jest w Polsce przede 
wszystkim przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBiR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
Łącznie w latach 2016–2020 przeznaczono na ten cel ponad 343 miliony złotych 
(szczegóły dostępne w tabeli poniżej).

W ramach konkursów NCN fundusze na projekty naukowo-badawcze powiązane z 
sektorem kosmicznym przyznawane były w ramach panelu ST9: Astronomia 
i badania kosmiczne i obejmowały szeroką paletę zagadnień dotyczących astrofizyki,
astrochemii, astrobiologii, Układu Słonecznego, układów planetarnych, astronomii 
gwiazdowej, galaktycznej i pozagalaktycznej oraz badań kosmicznych (NCN, 2020 
r.). Środki przyznawane w ramach tego panelu systematycznie rosły w ciągu 
ostatnich pięciu lat; w 2019 r. były o 44% wyższe niż w 2016 r., a w tym samym 
czasie podwoiła się również średnia kwota przyznawana pojedynczemu projektowi (z
553,1 tysięcy złotych w 2016 r. do 1,16 miliona złotych w 2019 r.). W 2020 r. (stan na
sierpień) w ramach panelu ST9 podpisano 15 umów opiewających na kwotę 13,7 
miliona złotych.

W ramach konkursu NCBiR Szybka ścieżka: Technologie Kosmiczne, w lutym 2020 
r. przyznano finansowanie w kwocie 143,8 miliona dla 15 projektów realizowanych 
przez podmioty branży kosmicznej. Kwota ta stanowiła niecałe 50% funduszy 
przewidzianych na konkurs, co oznacza, że pozostałe zgłoszone wnioski nie 
spełniały wymagań jakościowych (lub formalnych) ustanowionych przez NCBiR. 
Jednocześnie projekty o tematyce kosmicznej zgłaszane mogą być również 
w ramach konkursów ogólnych, jak np. Szybka ścieżka, w której w czterech rundach 

Ilustracja 16: Wnioski zakwalifikowane przez NCN w ramach panelu ST9. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NCN 
https://www.ncn.gov.pl/statystyki/
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dostępne było 1.408 miliarda „na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace 
rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest 
opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności 
gospodarczej”.

W ramach ostatniej rundy finansowanie otrzymał jeden projekt o tematyce 
kosmicznej (Elektrotermiczny napęd typu resistojet do nano- i mikrosatelitów 
o całkowitej wartości 2,73 mln PLN i dofinansowaniu 2,08 mln PLN). Warto 
zaznaczyć, iż w minionych latach problemem, z jakim boryka się NCBiR przy 
przyznawaniu finansowania jest brak dostatecznej liczby odpowiednio 
wykwalifikowanych ekspertów, którzy mogliby się podjąć oceny wniosków, nie 
popadając jednocześnie w konflikt interesów.

Tabela 40: Pomoc publiczna dla podmiotów sektora kosmicznego, 2016–2019/2020

Nazwa instytucji Kwota

NCN
(stan na 08.2020 r.)

PLN  123,2  mln  dla  jednostek  naukowo-badawczych  (156  zawartych
umów)

NCBiR
(stan na 11.2020 r.)

PLN 199,2 mln w tym:
W latach 2016–2019: PLN 29,8 mln dla jednostek naukowo-badawczych
i PLN 25,6 mln dla podmiotów przemysłowych (39 zawartych umów)
Ponadto  w  2020  r.:  PLN 143,8  mln  na  Szybką  ścieżkę:  Technologie
Kosmiczne (15 zawartych umów)

PARP
(stan na 11.2020 r.)

Realizacja  dwóch  projektów  akceleracyjnych  współfinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego – Scale Up II; kwota
dofinansowania PLN 5,9 mln
Space3ac – Scale Up II; kwota dofinansowania projektu PLN 15 mln

PARP realizowało natomiast projekt Scale Up współfinansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W trakcie pierwszej edycji konkursu 
podpisana została umowa z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną na realizację 
programu akceleracyjnego „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego”, 
w wyniku którego zrealizowane zostały 23 wdrożenia pilotażowe technologii 
wykorzystujących dane satelitarne w przemyśle. 60% podmiotów objętych 
programem zawarło umowy na dalsze komercyjne wykorzystanie tego typu 
rozwiązań.

W ramach kolejnych edycji programu łączenia ze sobą firm technologicznych 
z dużym przemysłem firma Blue Dot Solutions sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie 
na kontynuację programu akceleracyjnego Space3ac, w trakcie którego wsparcie 
otrzymało 19 firm technologicznych z zagranicy oraz 74 spółki technologiczne 
z Polski. W ramach instrumentu przewidzianych zostało 57 wdrożeń pilotażowych, 
z których 36 zostało już ukończonych. W latach 2018–2020 w ramach pięciu edycji 
programu populacja firm wykorzystujących technologie kosmiczne wyniosła około 
30%.
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Łączne finansowanie przyznane dla projektów objętych programem Space3ac ze 
źródeł Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wkładu prywatnego 
dostarczonego m.in. przez firmy takie jak Orange Polska, PKN Orlen, Grupa LOTOS,
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne 
Przemysłu Lotniczego czy też OT Logistics, począwszy od 2017 roku, wyniosło 27 
735 562,50 zł.

Ponadto warto dodać, że Agencja Rozwoju Przemysłu dysponuje linią pożyczkową
przeznaczoną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze 
technologii kosmicznych (MRPiT, 2020b). Pożyczki w wysokości do max. 2 milionów 
złotych na okres 5 (max. 7) lat przeznaczone mogą być na „finansowanie kosztów 
związanych z wykonywaniem umów zawartych przez beneficjenta z organizacjami 
narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie 
przestrzeni kosmicznej” (MRPiT, 2020b). W 2018 roku pożyczki uzyskały firmy 
Jakusz Sp. z o.o. (3,7 mln PLN na dokończenie projektów dla ESA oraz Komendy 
Głównej Policji w Polsce) oraz Adaptronica Sp. z o.o. (150 tys. PLN na realizację 
prac w ramach kontraktu z ESA) (ARP, 2018 r.).

Podmioty sektora kosmicznego mogą także korzystać z programów wsparcia 
innowacyjności takich jak ulga IP Box oraz bony na innowacje, jak i szkoleń 
organizowanych przez PARP.

Europa – możliwości interwencyjne
Dwa najważniejsze źródła publicznego finansowania polskiego sektora kosmicznego 
na poziomie Unii Europejskiej to fundusze unijne przydzielane w ramach programu 
ramowego Horyzont 2020 i jego kontynuacji, Horyzontu Europa (2021–2027), oraz 
finansowanie pochodzące z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Komisja Europejska – interwencja

Horyzont 2020 (2014–2020)

W ramach obszaru tematycznego SPACE do rozdysponowania był budżet 
o wysokości 953,84 mln EUR. Konkursy obejmowały tematykę taką jak obserwacje 
Ziemi, sztuczna inteligencja i kosmos, technologie kosmiczne, space business czy 
wprowadzanie na rynek europejskich technologii GNSS.

Polskie podmioty pozyskały z programu Horyzont 2020 – SPACE 14,36 mln EUR, co
stanowi 1,58% całkowitego budżetu z tego obszaru tematycznego. Fundusze te 
rozłożyły się na 47 projektów wdrożonych przez 39 polskich podmiotów. Pięć 
podmiotów wystąpiło w charakterze koordynatorów projektów. Polskie podmioty 
najczęściej współpracowały z przedstawicielami Francji i Hiszpanii, a w dalszej 
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kolejności także Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii (powyżej 20 projektów 
z każdym z ww. wymienionych państw).

Największym beneficjentem Horyzontu 2020 w zakresie SPACE była Polska Agencja
Kosmiczna, która wzięła udział w 6 projektach i otrzymała dofinansowanie na łączną 
kwotę 6,109 mln EUR (42.55% budżetu uzyskanego w ramach obszaru SPACE 
przez polskie podmioty). Podmioty sektora prywatnego pozyskały 37,86% 
finansowania otrzymanego przez Polskę w ramach obszaru tematycznego SPACE. 
Jedna czwarta (25,99%) całego finansowania powędrowała do MŚP, co jest lepszym
wynikiem zarówno od średniej w obszarze SPACE (23,36%), jak i w ramach H2020 
w ogóle (15%).

Udział procentowy polskich podmiotów w budżecie obszaru tematycznego SPACE 
jest nieco wyższy niż ten dla całego programu Horyzont 2020 ogółem (1,2%). 
Stanowi to znaczącą poprawę względem poprzedniego programu ramowego, kiedy 
to udział Polski w budżecie wyniósł 0,8%. Pomimo tego Polska nadal pozostaje 
w tyle za czołówką krajów odnoszących w Horyzoncie 2020 największe sukcesy, 
chociaż podwoiła się także liczba polskich beneficjentów programu, a liczba 
koordynowanych przez nie projektów wzrosła o jedną trzecią (KPK, 2020 r.). 

Horyzont Europa (2021–2027)

Budżet nadchodzącego programowania ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji Horyzontu Europa jeszcze pod koniec 2018 roku planowany był na 100 
miliardów euro (wliczając w to 3,5 mld EUR na Fundusz InvestEU). W związku z 
wybuchem pandemii COVID-19 budżet ten, podobnie jak wiele innych planów, 
musiał być jednak ponownie zweryfikowany, w związku z czym powstała zasadna 
obawa, że program nie będzie mógł się rozpocząć zgodnie z planem 1 stycznia 2021
roku. Według stanu na listopad 2020 r. w związku z faktem, iż Parlament Europejski 
oraz Rada UE doszły do porozumienia odnośnie nowego budżetu UE, wydaje się 
jednak, że Horyzont Europa ruszy tak, jak zakładano, z początkiem 2021 roku. 
Wstępnie zatwierdzony dla Horyzontu Europa budżet to 79,9 mld EUR (plus 3,8 mld 
EUR na Fundusz InvestEU).

Konkursy dotyczące sektora kosmicznego zgrupowane będą w klastrze „Technologie
cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”, utworzonym w ramach Filaru II „Globalne
wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”. W świetle propozycji Rady 
UE z 29 września 2020 roku, przewidziany na ten klaster budżet to 13,429 mld EUR. 
Proponowane tematy konkursowe to:

• neutralna klimatycznie i zdigitalizowana produkcja w obiegu zamkniętym 
(climate neutral, circular and digitised production),

• zdigitalizowany, zasobooszczędny i odporny przemysł (a digitised, 
resource-efficient and resilient industry),
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• wiodące technologie danych i technologie obliczeniowe (leading data and 
computing technologies in the world),

• technologie cyfrowe i najnowsze technologie dla konkurencyjności, 
dostosowane do założeń Zielonego Ładu (digital and emerging 
technologies for competitiveness and fit for the Green Deal),

• strategiczna autonomia w opracowywaniu, rozmieszczaniu 
i wykorzystywaniu globalnej infrastruktury kosmicznej, usług, aplikacji 
i danych (strategic autonomy in developing, deploying and using global 
space-based infrastructures, services, applications and data),

• zorientowany na ludzi i etyczny rozwój technologii cyfrowych 
i przemysłowych (human-centred and ethical development of digital and 
industrial technologies).

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

EDIDP jest częścią Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund) 
operacyjnego od czerwca 2017 roku, stworzonego w celu „wspierania rozwoju 
konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej sektora obronnego oraz rozwoju 
współpracy i zwiększenia efektywności wydatków państw członkowskich UE na 
stworzenie wspólnych zdolności obronnych”.

W latach 2019–2020 w ramach programu do rozdania było 500 mln EUR w 12 
kategoriach, w tym 22,5 mln EUR dedykowane świadomości sytuacyjnej w 
przestrzeni kosmicznej (SSA) i systemom wczesnego ostrzegania. Finansowanie 
dostępne było dla projektów w następujących kategoriach (termin składania aplikacji 
upłynął 1 grudnia 2020 r.):

• zaawansowana funkcja Space Command and Control (SC2) do 
przetwarzania i wykorzystywania danych SSA generowanych z czujników i 
katalogów w celu uzyskania pełnego obrazu przestrzeni kosmicznej,

• udoskonalone czujniki SSA do prawidłowej identyfikacji i charakterystyki 
istniejących aktywów publicznych i prywatnych – Geostationary Earth Orbit
(GEO) i Low Earth Orbit (LEO),

• wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami pocisków balistycznych przez 
wstępne wykrywanie i śledzenie pocisków balistycznych przed 
przekazaniem do radarów naziemnych.

W świetle tymczasowego porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim 
a niemiecką prezydencją w Radzie UE z 14 grudnia 2020 roku, budżet EDF na lata 
2021–2027 wyniesie 7,953 mld EUR, z czego 2,651 mld EUR przeznaczone zostanie
na działania badawcze [99].

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że – cytując European Space Policy Institute 
(Raport nr 75 z listopada 2020 r.) – „kwestie bezpieczeństwa i obronności są 
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w Europie rozpatrywane przede wszystkim na poziomie krajowym i, 
w przeciwieństwie do wszystkich innych głównych potęg kosmicznych, Unia 
Europejska nie można na nich jak dotąd polegać jako na głównym motorze 
europejskiej strategii kosmicznej, ponieważ nie istnieje również obecnie silna polityka
bezpieczeństwa i obrony na szczeblu unijnym”. Aktualnie zapotrzebowanie np. na 
statki kosmiczne pochodzi w Europie głównie z sektora komercyjnego (72%, dane za
2014–2018), w przeciwieństwie do USA, Rosji, Chin czy Japonii, gdzie jest ono 
przede wszystkim natury instytucjonalnej [100]. W związku z powyższym, w krótkim 
i średnim horyzoncie czasowym rozwój branży kosmicznej jedynie w ograniczony 
sposób napędzany będzie potrzebami sektora wojskowego – chociaż oczywiście 
inicjatywy takie jak wspomniany wyżej EDIDP zapewnią zastrzyk funduszy na 
badania i rozwój.

W dłuższej perspektywie prawdopodobny jest dalszy wzrost zainteresowania UE 
oraz jej państw członkowskich znaczeniem branży kosmicznej dla obronności ze 
względu na czynniki takie jak rosnące napięcia geopolityczne oraz wzrost 
technicznych zdolności wojska do wykorzystywania przestrzeni kosmicznej do celów 
bezpieczeństwa i obrony na Ziemi. Ze strategicznego punktu widzenia UE będzie 
musiała zabezpieczyć się przed sytuacją, w której inne państwa ze względów 
bezpieczeństwa zakazałyby eksportu pewnych technologii kosmicznych poza swoje 
granice. Temat niezależności technologicznej (non-dependence) jest ważnym 
aspektem programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, realizowanym w różnych 
obszarach tematycznych [101].

European Development Fund

Jednym ze źródeł interwencji Europy po pandemii COVID-19 będzie nadzwyczajny 
fundusz odbudowy o nazwie „Next Generation EU” o wartości około 750 mld EUR, 
w którym priorytetem będzie transformacja ekologiczno-cyfrowa. Około 390 mld EUR
z tego kryzysowego pakietu ma być wykorzystane w formie dotacji, zaś 360 mld EUR
rozdysponowane zostanie jako pożyczki. Fundusz ten będzie zatem dodatkowym 
mechanizmem, z którego podmioty branży technologicznej będą mogły skorzystać.
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Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – interwencja

W świetle oficjalnych danych ESA wkład Polski do budżetu agencji w latach 2015–2020 
wyniósł 202,1 mln EUR, średnio 0.85% całkowitego budżetu ESA w tych latach.

Tabela 41: Budżet ESA i składka Polski

Rok
Budżet ESA (w tym składki

państw członkowskich)
Wkład Polski (EUR)

Wkład Polski
(% składek państw

członkowskich)

2021 6,49 mld (4,55 mld) 39,0 mln 0,9%

2020 6,68 mld (4,87 mld) 38,4 mln 0,8%

2019 5,72 mld (4,18 mld) 34,6 mln 0,8%

2018 5,6 mld (3,98 mld) 34,6 mln 0,9%

2017 5,75 mld (3,78 mld) 34,6 mln 0,9%

2016 5,25 mld (3,74 mld) 29,9 mln 0,8%

2015 4,43 mld (3,24 mld) 30,0 mln 0,9%

Do końca 2021 roku (pierwotnie 2019 r., termin przedłużony został po negocjacjach) 
polskie firmy i instytuty naukowo-badawcze mogą korzystać z Programu Wsparcia 
Polskiego Przemysłu (Polish Industry Incentive Scheme – PLIIS), dzięki któremu 
45% obowiązkowej składki płaconej przez Polskę do ESA jest przeznaczone 
wyłącznie na projekty realizowane przez polskie podmioty. Rozwiązanie takie 
stworzone zostało w celu wspierania rozwoju branży kosmicznej w nowych 
państwach członkowskich ESA (wcześniej m.in. w Czechach i Rumunii). Dzięki 
opartej na tzw. zwrocie geograficznym polityce przemysłowej ESA, Polska cieszyła 
się w latach 2016–2018 wyższą niż inne kraje na podobnym poziomie rozwoju 
sektora kosmicznego stopą zwrotu składek wpłacanych na rzecz ESA (0,86–1,04 
w porównaniu do np. 0,79 dla Czech czy 0,83 dla Austrii) (NIK, 2019). W ramach 
PLIIS, pomiędzy 2012 a 2019 rokiem, ESA zawarła 190 umów z przedstawicielami 
polskiej branży kosmicznej o łącznej wartości 48 milionów euro.

W 2019 roku Polska wpłaciła do budżetu ESA 34,6 miliona EUR (0,8% budżetu 
agencji), w tym 23,3 miliona EUR składki obowiązkowej i 11,3 miliona EUR składki 
na programy opcjonalne (47,6% składki obowiązkowej): obserwacje Ziemi (2,69 
miliona EUR), space transportation (0,8 miliona EUR), human spaceflight and 
exploration (1,3 miliona EUR), telecommunications and applications (2,1 miliona 
EUR), navigation (0,1 miliona EUR), technology (1,6 miliona EUR), SSA (1,1 miliona 
EUR), PRODEX (Science) (1,5 miliona EUR). Zwrot geograficzny, czyli stopa zwrotu 
składek wpłacanych na rzecz ESA, wyniosła dla Polski 1,02 pod koniec 2019 roku.
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W listopadzie 2019 roku, podczas Rady Ministerialnej w Sewilli (Space 19+) przyjęty 
został rekordowy budżet ESA na lata 2020–2025 w wysokości 14,4 miliarda EUR. 
Największy wkład do budżetu pochodzić będzie od Niemiec (22,9%), potem Francji 
(18,5%) oraz Włoch (15,9%). Polska zadeklarowała kontrybucję w wysokości 166 
milionów EUR (1,2% budżetu) i przystąpiła do siedmiu programów opcjonalnych:

• European Exploration Envelope Programme (E3P) – 6,0 mln EUR,
• Space Safety Programme – 9,9 mln EUR,
• Earth Observation – 8,5 mln EUR,
• Programme of Advanced Resear,ch in Telecommunications Systems ARTES 

4.0 – 7,3 mln EUR,
• Navigation Innovation and Support Programme NAVISP – 0,3 mln EUR,
• General Support Technology Programme – 3,0 mln EUR,
• PRODEX – 4,0 mln EUR.

Warto w tym momencie zauważyć, że warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 
w niektórych programach opcjonalnych ESA (GSTP, ARTES 4.0, NAVISP, PRODEX)
podmiotów z danego kraju jest deklaracja udziału finansowego danego państwa w 
konkretnym programie. W świetle tego rozwiązania problemem pozostaje 
stosunkowo niewielka wysokość składki na programy opcjonalne jako części składki 
obowiązkowej (np. 47.6% w 2019 roku). Jest to znacząco mniej niż proponowane 
przez ZPSK 150–200%, co może niekorzystnie wpłynąć na rozwój i konkurencyjność
polskiego sektora kosmicznego.  
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8.  MODELE  ROZWOJU  BRANŻY  NA
PRZYKŁADZIE PIĘCIU WYBRANYCH PAŃSTW

Poniższy rozdział zawiera informacje dotyczące modeli rozwoju branży kosmicznej 
w pięciu państwach:

• Szwecja
• Wlk. Brytania
• Hiszpania
• Korea Południowa
• Brazylia

Jako że celem przeglądu jest także lepsze zrozumienie modeli rozwoju branży, 
którymi może podążać Polska, wyżej wymienione państwa wybrane zostały z uwagi 
na wielkość gospodarki, wielkość populacji, dostępność nakładów finansowych oraz 
ograniczenia geopolityczne. Każde z tych państw, choć różnią się znacznie między 
sobą (i w porównaniu z Polską), łączy fakt, iż prowadzą działania interwencyjne – 
w niektórych przypadkach wdrażane od niedawna – mające na celu wsparcie 
rozwoju sektora kosmicznego na ich terenie.

Szwecja
Szwecja jest stosunkowo małym, ale ważnym graczem w sektorze kosmicznym. 
Składka tego państwa do ESA wynosi około 80 mln EUR (2016 – 73,9 mln EUR, 
2020 – 83,2 mln EUR), co przekłada się na wartość rzędu 1,7–2,0 % całkowitego 
budżetu ESA (a więc ponad dwukrotnie więcej od wartości składki Polski, która 
wynosi ok. 0,8%). Całkowity roczny budżet na działania kosmiczne w tym kraju to 
około 160 mln EUR. Na terytorium Szwecji znajduje się jeden z ośrodków stacji 
naziemnych ESA (European Space Tracking, ESTRACK) oraz ośrodek Esrange 
Space Center (Esrange), skąd startują rakiety sondujące. Te dwa ośrodki mają duże 
znaczenie dla kosmicznych działań całej Europy i nie tylko (ESTRACK oferuje swoje 
usługi globalnie).

Interwencja państwa – Szwecja
Już w 1972 roku w Szwecji powstała agencja kosmiczna (Swedish National Space 
Agency, SNSA, w języku szwedzkim: Rymdstyrelsen). Jest to mały twór pod 
względem kadry (około 20 pracowników), dużą część działań wykonuje Swedish 
Space Corporation (SSC) – spółka skarbu państwa. SSC również została założona 
w 1972 roku i ma ponad 500 pracowników. SSC zarządza ośrodkiem Esrange, 
a poza Europą posiada także stację naziemną w Australii.
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Rząd Szwecji regularnie wykonuje audyty działań w branży kosmicznej oraz 
nawiązuje do międzynarodowych celów (w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ). Przykładowo w 2012 roku wnioskiem przeglądu branży kosmicznej było 
wezwanie do „większego nadzoru” nad działaniami w ESA [102]. Zauważono m.in., 
że Szwecja – będąc stosunkowo małym graczem w ESA – ma mniejsze szanse na 
wygranie większych i ważniejszych kontraktów w tej agencji. Odnotowano również, 
że znaczenie Esrange w kolejnych latach będzie rosło, podobnie jak 
zapotrzebowanie na dane satelitarne. Jednym z ważniejszych wniosków był fakt, że 
cele stawiane dla SSC nie były przez długie lata osiągane. Może to oznaczać, że 
spółki skarbu państwa mogą mieć problemy z poprawnym funkcjonowaniem 
w branży kosmicznej.

Aktualnie Szwedzka Agencja Kosmiczna prowadzi rejestr spółek aktywnych w branży
kosmicznej. Pod koniec 2020 roku tych spółek było ponad 30, wśród nich około 5 to 
albo zagraniczne biura spółek, albo też międzynarodowe spółki typu joint venture 
(zaś lista Emits wymienia około 180 szwedzkich podmiotów). Co ciekawe, w 2017 
roku jedna szwedzka spółka (AAC Microtec) połączyła się ze szkocką (Clyde Space),
tworząc tym samym nowy podmiot, bardziej konkurencyjny na globalnym rynku 
małych satelitów [103].

Ciekawą interwencją, którą podjął rząd Szwecji w 2020 roku jest rozbudowa 
możliwości wykonywania lotów rakiet z Esrange. Kilka komercyjnych europejskich 
firm, pracujących nad własnymi małymi rakietami nośnymi, wyraziło zainteresowanie 
korzystaniem z Esrange.

Warto zauważyć, że Szwecja jest państwem neutralnym i generuje dużą ilość 
własnych projektów o charakterze wojskowym. Efektem tych projektów są oferowane
na całym świecie rozwiązania militarne. Dobrze znanymi przykładami są szwedzkie 
łodzie podwodne, myśliwce oraz (tworzony wspólnie z koncernem Boeing) nowy 
odrzutowy samolot treningowy dla amerykańskich sił powietrznych USAF. Te 
produkty, które są oferowane na całym świecie, zawierają także „paczki” rozwiązań 
telekomunikacyjnych i pozycjonowania, przynajmniej częściowo opartych na 
technikach satelitarnych. Jednocześnie inwestycje w przeznaczone dla wojska 
systemy i technologie kosmiczne pozostają na dość niskim poziomie – mniej niż 5% 
z funduszy przeznaczanych przez Szwecję na sektor kosmiczny idzie na wojskową 
działalność kosmiczną [104].

Jednym z celów Szwecji jest zwiększenie i dostarczanie możliwości 
szerokopasmowego dostępu do internetu. Do 2025 roku każde szwedzkie 
gospodarstwo domowe czy biznes mają mieć dostęp do 1 Gbps łącza, gdzie 
„łączność satelitarna może także być rozwiązaniem”, w szczególności w domach 
odległych od innych.
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Wielka Brytania
Wielka Brytania to państwo, które przez dekady budowało konsekwentnie własną 
strategię rozwoju branży kosmicznej. Przez długie lata ważne dla europejskiego 
sektora kosmicznego spółki miały swoje siedziby lub oddziały właśnie w Wielkiej 
Brytanii. Jednocześnie Londyn przez długi czas unikał angażowania się w drogie 
programy ESA, takie jak rakiety nośne czy program ISS (od 2011 r.). Ponadto składki
brytyjskie w stosunkowo niewielkim stopniu były również przeznaczane na działania 
związane z bezpieczeństwem i obronnością [104]. Zamiast tego Wielka Brytania 
wspierała inicjatywy komercyjne na różnych polach: od EO i GNSS, poprzez 
telekomunikację, na technologiach satelitarnych skończywszy. Warto tu także dodać,
że Szkocja prowadzi własny regionalny program kosmiczny, czego efektem jest m.in.
obecność spółek aktywnych w budowie najmniejszych satelitów.

Ważnym elementem jest również obecność znanych uczelni, które przyciągają 
studentów z całego świata. W programie Horyzont 2020 brytyjskie uczelnie i firmy 
odnosiły bardzo dobre wyniki. Z uwagi na geograficzne położenie Wielkiej Brytanii, 
od 2014 roku toczą się rozmowy o budowie baz startowych dla rakiet nośnych. 
Według stanu na koniec 2020 roku wybrane zostały Kornwalia (południowo-zachodni
kraniec Anglii) oraz północne wybrzeże Szkocji.

Interwencja państwa – Wielka Brytania
Przed brexitem czynnikami, które zachęcały do działalności gospodarczej w Wielkiej 
Brytanii w branży kosmicznej były: ograniczona biurokracja w zarządzaniu spółek, 
dobra komunikacja pomiędzy uczelniami a firmami, aktywne środowisko 
inwestycyjne oraz pokaźne źródła funduszy publicznych na prace B+R. Duża ilość 
dobrze wykształconych absolwentów także była znaczącym atutem. Ponadto 
zarówno rząd, jak i wojsko były również odbiorcami rozwiązań satelitarnych – 
przykładem może być seria satelitów telekomunikacyjnych Skynet. Najnowszy 
satelita tej serii, Skynet 6A, ma znaleźć się na orbicie w 2025 roku. Wartość 
kontraktu na tego satelitę to 500 mln GBP [105]. Duża część prac w ramach tego 
projektu zostanie wykonana w Wielkiej Brytanii.

Sytuacja prawdopodobnie zmieni się po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, 
szczególnie jeśli relacje pomiędzy dwoma stronami pozostaną chłodne. Rząd Wlk. 
Brytanii postanowił wprowadzić kilka działań, które pozwolą na dalszy rozwój branży 
kosmicznej. Początkowo pojawił się pomysł budowy własnego rozwiązania 
pozycjonowania, które częściowo mogłoby zastąpić system Galileo. W 2020 roku 
postanowiono jednak odkupić firmę OneWeb (wówczas w fazie formalnego 
bankructwa) oraz rozwijać nowe technologie i zastosowania satelitarne oparte na tej 
„megakonstelacji”.

Warto także dodać, że Wlk. Brytania regularnie monitoruje rozwój branży kosmicznej.
Zazwyczaj raporty i prognozy są wykonywane przez renomowane uczelnie lub 
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doświadczone podmioty [106]. Dzięki tym raportom jest możliwe m.in. ustalenie 
wielkości przychodu sektora, struktury eksportowej oraz wzrostu rok do roku.

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej z pewnością negatywnie odbije
się na atrakcyjności tego państwa jako miejsca do zdobywania wiedzy 
i podejmowania kariery w sektorze kosmicznym. Co istotne, z pewną autonomią 
Szkocja realizuje własny program kosmiczny. W istocie, dziś wiele najmniejszych 
satelitów jest budowanych w Szkocji, zaś lokalne władze mocno wspierają rozwój tej 
branży [107]. Celem dla Szkocji jest osiągnięcie wartości 4 mld GBP w 2030 roku. 
Szacuje się, że łącznie sektor kosmiczny w Szkocji zatrudniał w 2020 roku 7500 
różnego rodzaju specjalistów.

Hiszpania
Hiszpania jest państwem o powierzchni i populacji nieco większej od Polski (505 
tysięcy km2 oraz 43,7 mln mieszkańców). Również wydatki na B+R są zbliżone
w obu państwach (w 2019 roku w Hiszpanii: ok. 1,24% PKB). Produkt krajowy brutto 
Polski w 2019 roku stanowił 42% PKB Hiszpanii.

Hiszpania jest aktywna w sektorze kosmicznym od lat 60. XX wieku. W 1975 roku 
państwo to było jednym z założycieli ESA. Aktualnie składka Hiszpanii do ESA to 
blisko 250 mln EUR – aż o 100 mln EUR więcej niż w 2013 roku. Kraj ten jest 
obecnie piątym najbardziej aktywnym członkiem w ESA.

Hiszpański sektor kosmiczny składa się z dziesiątek spółek różnej wielkości. Oprócz 
obecności dużych międzynarodowych koncernów (np. Thales Alenia Space España) 
w państwie wykształciły się także dwie spółki aktywne w branży kosmicznej, które 
aktualnie zatrudniają po ponad 2 tysiące pracowników (GMV i SENER). Nieco 
mniejsza jest spółka Deimos Space, zatrudniająca ponad 500 osób. Oprócz tego 
znanych jest kilka spółek typu startup, które działają w ciekawych niszach tego rynku 
(m.in. stratosfera, jak i małe rakiety nośne).

Interwencja państwa – Hiszpania
Od początku utworzenia ESA Hiszpania była aktywnym członkiem tej agencji. 
Oczywiście w czasach niesprzyjającej koniunktury kraj ten był zmuszony zredukować
budżet przeznaczony na rozwój sektora kosmicznego, jednakże jego składki do ESA 
zawsze były znaczące, biorąc pod uwagę możliwości krajowego przemysłu.

Drugim ważnym elementem działalności kosmicznej jest obecność ważnego ośrodka
ESA w Hiszpanii. Jest to European Space Astronomy Centre (ESAC) zajmujący się 
aspektami naukowymi oraz komunikacją z wieloma misjami ESA. Ponadto od lat 60. 
XX wieku w Hiszpanii znajduje się infrastruktura przeznaczona głównie dla potrzeb 
amerykańskiej sieci Deep Space Network.
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Hiszpania realizuje także własne projekty satelitarne. Ciekawym przykładem jest 
narodowy program obserwacji Ziemi o nazwie PNOTS (Programa Nacional de 
Observación de la Tierra por Satélite), który rozpoczął się w 2007 roku, a w jego 
ramach zrealizowano budowę dwóch satelitów: PAZ (satelita SAR) i Ingenio (satelita 
optyczny). Pierwszy z tych satelitów znalazł się na orbicie w 2018 roku, zaś start 
drugiego odbył się w listopadzie 2020 roku (lot był nieudany i satelita został 
utracony). Program budowy obu satelitów doświadczył pewnych opóźnień, jednak 
satelity udało się zbudować i przetestować. W budowie obu jednostek uczestniczyły 
przede wszystkim hiszpańskie podmioty.

Hiszpania posiada własne satelity telekomunikacyjne. Przykładem jest wystrzelony 
w 2006 roku Spainsat służący do wojskowej i rządowej komunikacji. Koszt tego 
satelity przekroczył 400 mln EUR. Ponadto w Hiszpanii zarejestrowany jest operator 
Hispasat świadczący usługi telekomunikacyjne w Europie, Ameryce i północnej 
Afryce. Aktualnie głównym jego udziałowcem jest hiszpański operator sieci 
elektrycznych. Firma Hispasat dysponuje kilkoma satelitami telekomunikacyjnymi, 
z których najnowszy (Hispasat 1F) został umieszczony na orbicie w marcu 2018 
roku. Satelity telekomunikacyjne Hispasat są zamawiane od różnych amerykańskich 
i europejskich operatorów.

Ważnym sektorem, zorientowanym głównie na eksport, jest w Hiszpanii przemysł 
obronny, którego obroty w 2018 roku wyniosły 4,9 mld EUR. Jeden procent tej kwoty 
pochodził ze sprzedaży dla sektora kosmicznego („space”), 64% – lotnictwa 
(„aeronautics”) [104].

Korea Południowa
Korea Południowa ma o 35% większą populację od Polski i PKB blisko trzy razy 
większe od naszego państwa. Agencja kosmiczna Korei Południowej, Korea 
Aerospace Research Institute (KARI), została założona w 1989 roku i realizuje 
szereg działań: od rozwoju rakiet nośnych, poprzez serię krajowych satelitów, aż po 
program astronautyczny. Budżet KARI w 2020 roku wyniósł około 390 milionów EUR.
Południowokoreański program kosmiczny jest także związany z dość nieobliczalnym 
sąsiadem – Koreą Północną. Dlatego też duża część działań kosmicznych Korei 
Północnej ma również znaczenie wojskowe.

Interwencja państwa – Korea Południowa
Korea Południowa od 1999 roku dysponuje satelitami obserwacyjnymi w ramach 
programu KOMPSAT (Korean Multi-Purpose Satellite). Część z tych satelitów 
operuje na orbicie polarnej SSO, zaś część na orbicie geostacjonarnej GEO 
i dostarcza także danych meteorologicznych. Jest to długoterminowy program, 
w którym wytwarzane są koreańskie technologie EO. Korea Południowa planuje 
również wprowadzenie własnego regionalnego systemu pozycjonowania – Korean 
Positioning System [108].
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Ciekawym przykładem interwencji państwa jest stworzenie projektu orbitera Księżyca
– Korea Pathfinder Lunar Orbiter. Start jest aktualnie planowany na 2022 rok. Celem 
tego projektu, realizowanego przy współpracy z NASA, jest poszerzenie kompetencji 
Korei Południowej i stworzenie nowych technologii, które mogą być przydatne 
w kolejnych projektach eksploracyjnych.

Ponadto z uwagi na duże potrzeby telekomunikacyjne Korea Południowa intensywnie
korzysta z satelitów telekomunikacyjnych. W latach 2010–2020 to państwo łącznie 
pozyskało pięć satelitów telekomunikacyjnych. Jeden z nich wystrzelony w lipcu 2020
r. – Army Navy Air Force Satellite Information System-II – jest wojskowym satelitą 
telekomunikacyjnym, powstałym w ramach offsetu przy zamówieniu 40 myśliwców F-
35. Do użytkowania tego programu Korea Południowa musi jeszcze zbudować 
infrastrukturę naziemną.

Brazylia
Branża kosmiczna w Brazylii ma długą historię mającą swój początek już w latach 
60. XX wieku. Pierwszy brazylijski satelita znalazł się na orbicie w 1993 roku. W 1982
roku rozpoczęła się budowa stanowiska startowego w Alcantara w północnej Brazylii 
(blisko równika), przy wybrzeżu Atlantyku. W 1988 roku Brazylia podpisała 
współpracę z Chinami – program China-Brazil Earth Resources Satellite program 
(CBERS).

W latach 90. XX wieku brazylijski program kosmiczny wydawał się nabierać rozpędu.
W 1997 roku Brazylia dołączyła do programu ISS, jednakże opuściła ten program 
w wyniku braku finansów dziesięć lat później. Problemy narosły również w wyniku 
eksplozji małej rakiety sondującej na stanowisku startowym w Alcantara w 2003 roku 
– zginęło wówczas 21 osób. W międzyczasie rozpoczęła się także współpraca 
z Ukrainą, której celem było przygotowanie stanowiska startowego dla średniej 
wielkości rakiet w ośrodku startów Alcantara. Wskutek problemów finansowych 
przeciągnęła się ona do około 2015 roku, po czym jej zaprzestano. Wydarzenia tu 
przytoczone skłaniają do refleksji, iż rozwój brazylijskiej branży kosmicznej uległ 
dużemu spowolnieniu.

W 2019 roku budżet Brazylijskiej Agencji Kosmicznej (AEB) wyniósł około 40 mln 
EUR. Jest to zatem wartość zbliżona do aktualnej składki Polski do ESA. Jak na 
razie nie ma zapowiedzi zwiększenia tego budżetu.

Interwencja państwa – Brazylia
Od 2018 roku Brazylia prowadzi rozmowy dotyczące komercyjnego wykorzystania 
bazy w Alcantara. W 2020 roku został ogłoszony przetarg, do którego zgłosiło się 11 
różnych podmiotów z całego świata. Na tym etapie Brazylia poszukuje podmiotów 
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zainteresowanych użytkowaniem istniejącej już infrastruktury. W dalszej przyszłości 
będzie prawdopodobnie przyjmować propozycje budowy nowych wyrzutni 
w Alcantara.

Jest to ciekawa forma interwencji, w której państwo przynajmniej początkowo nie 
będzie musiało ponosić dodatkowych kosztów. Można założyć, że w dekadzie lat 20. 
XXI wieku Alcantara rozwinie się do aktywnego „portu kosmicznego”, w którym 
będzie funkcjonować kilka narodowych oraz komercyjnych rakiet nośnych. W 2020 
roku Brazylia ogłosiła zamiar budowy własnej rakiety nośnej, na której temat niewiele
wiadomo – w szczególności co do źródeł finansowania jej rozwoju.

Prawdopodobnie nie powstały jeszcze nowe inicjatywy w Brazylii typu „New Space” 
ani też szersze wdrożenie aplikacji satelitarnych. Można jednak przypuszczać, że 
z uwagi na duży wewnętrzny rynek i potrzeby telekomunikacyjne oraz teledetekcyjne 
w Brazylii w perspektywie kilku najbliższych lat pojawią się nowe spółki korzystające 
z danych satelitarnych. W tym kraju funkcjonuje firma Embratel, która wraz ze swoją 
spółką zależną Star One użytkuje satelity telekomunikacyjne (na orbicie GEO) dla 
celów cywilnych. Te satelity zostały zamówione u europejskich oraz amerykańskich 
dostawców.

Ponadto dwie duże spółki technologiczne tego państwa – Embraer (sektor lotniczy) 
i Telebras (telekomunikacja) – założyły spółkę Visiona Tecnologia Espacial S.A. 
w celu dostarczania satelitarnej łączności dla rządu Brazylii. Zamówiony przez tę 
spółkę w Europie satelita Geostationary Defense and Strategic Communications 
Satellite (SGDC) został umieszczony na orbicie geostacjonarnej w 2017 roku. Drugi 
satelita SGDC, także dla rządowych potrzeb, znajdzie się na orbicie w latach 
dwudziestych XXI wieku.

Podsumowując, można zakładać, że przez kilka najbliższych lat interwencja Brazylii 
będzie ograniczona do utworzenia możliwości prawnych korzystania z bazy w 
Alcantara oraz zamówień kolejnych satelitów telekomunikacyjnych. Poza tym 
Brazylia będzie rozwijać własne potrzeby w zakresie łączności satelitarnej, jednak 
bez udziału przemysłu zlokalizowanego w tym państwie.
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9.  CZYNNIKI  WPŁYWAJĄCE  NA  ROZWÓJ
BRANŻY
Ten rozdział opisuje czynniki, które mogą wpływać na rozwój polskiej branży 
kosmicznej w ujęciu średnioterminowym. Przy tworzeniu go autorzy studium założyli, 
że do 2031 roku nie ulegnie znacznej zmianie sytuacja geopolityczna na świecie, tzn.
Polska będzie miała dostęp do wszystkich europejskich działań w sektorze 
kosmicznym i będzie możliwa współpraca na polu międzynarodowym z większością 
państw. Punkt czwarty tego zestawienia, czyli czynniki ekologiczne opierają się na 
konsensusie naukowym w kwestii zmian klimatu oraz jego wpływu na Europę 
i Polskę. Zakładamy również, że po pandemii COVID-19 lata dwudzieste będą 
okresem stabilnego wzrostu gospodarczego na całym świecie.

Czynniki ekonomiczne
Niewątpliwie przez całą dekadę lat 20. XXI wieku wartość sektora kosmicznego – 
zarówno globalnie, jak i w Europie – będzie rosnąć. Aktualne szacunki wielkości 
sektora kosmicznego to wartości rzędu 410–420 miliardów dolarów (2018/2019) 
[109]. Szacunki dla 2030 roku to wartości pomiędzy około 580 a nawet 1400 
miliardów dolarów, czyli wzrost o 40–300% względem 2019 roku [110]. Niestety nie 
oznacza to automatycznie, że sektor kosmiczny w Polsce jest „skazany na sukces” – 
największy wzrost nastąpi bowiem najprawdopodobniej przede wszystkim 
w państwach, które intensywnie wspierają rozwój branży.

W Polskiej Strategii Kosmicznej znajduje się odniesienie do aktywności polskiego 
sektora kosmicznego na tle europejskiego w 2030 roku: celem jest 3% wartości 
rynku w Europie. W dostępnej literaturze nie ma konkretnie podanej wartości 
monetarnej tych 3%.

Podstawowe czynniki ekonomiczne, które będą wpływać na rozwój branży 
kosmicznej są następujące:

• wzrost gospodarczy (wyrażany jako procent PKB),
• wydatki na badania i rozwój (wyrażane także jako procent PKB),
• wartość funduszy przekazywana i/lub dostępna na działania w branży 

kosmicznej oraz wokół niej,
• nakłady na edukację – zarówno dla szkół podstawowych, jak i średnich 

oraz na szkolnictwo wyższe.

Według stanu na koniec 2020 r. można uznać, że polska gospodarka jest wciąż na 
etapie szybkiego rozwoju gospodarczego w porównaniu z państwami Europy 
Zachodniej. W sierpniu 2019 r. firma McKinsey opublikowała raport „Polska 2030”, 
w którym prezentuje kilka możliwych wizji rozwoju polskiej gospodarki [111]. W 
najbardziej optymistycznym wariancie PKB Polski do 2030 roku może się podwoić 
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względem 2018 roku. Należy jednak zauważyć, że są to wartości i prognozy sprzed 
wybuchu epidemii koronawirusa; Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
w październiku 2020 r. prognozował, że PKB Polski w 2020 r. skurczy się o 3.6% i 
choć jest to lepszy wynik niż średnia dla Unii Europejskiej (–7.4%), a prognozy na 
2021 r. wskazują na odbicie gospodarcze, okres pandemii na pewno nie pozostanie 
bez wpływu zarówno na możliwości finansowe państwa, jak i kondycję samego 
sektora [112], [113]. Dodatkowym destabilizującym czynnikiem jest brak pewności co
do tego, kiedy pandemia dobiegnie końca oraz kiedy ostatnie restrykcje związane 
z tą sytuacją zostaną wycofane.  

Niestety jedną z podstawowych różnic pomiędzy Polską a większością państw UE 
(nie tylko „starej Unii”) jest znacznie niższy poziom nakładów na badania i rozwój 
(problem ten bardziej szczegółowo opisany jest w rozdziale 4), dwukrotnie niższy niż 
średnia europejska, co bez wątpienia ma negatywny wpływ na polski sektor 
kosmiczny.

Inną wyraźną różnicą pomiędzy Polską a większością innych państw europejskich 
jest niski poziom inwestycji publicznych i prywatnych – w 2018 roku było to 18% 
PKB, a w 2020 roku – zaledwie 17,2% PKB [114] . Na szczególną uwagę zasługuje 
niski poziom inwestycji prywatnych w Polsce – około 13,5% PKB. Łącznie poziom 
inwestycji stawia Polskę dopiero na 24. miejscu w Unii Europejskiej. Niski poziom 
inwestycji jest m.in. związany z inną strukturą inwestycji w Polsce lokującą środki 
bardziej w usługi niż w przemysł. Taka sytuacja może być problematyczna na 
dłuższą metę, gdyż w przemyśle – w tym przemyśle wysokich technologii – jest 
tworzona duża część własności intelektualnej [115]. Warto tu dodać, że zwiększenie 
inwestycji – zarówno publicznych, jak i prywatnych – jest jednym z celów Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku.

Typowa inwestycja w spółkę branży kosmicznej, rozumiana tutaj nie tylko jako 
inwestycja w polską spółkę, lecz także otwarcie biura zagranicznej spółki czy też joint
venture, wymaga wyższych nakładów inwestycyjnych niż w spółki usługowe. 
W przypadku spółek branży upstream i midstream potrzebne może być kupno 
odpowiedniej infrastruktury oraz dostosowanie budynków do prac nad sprzętem 
(oraz jego testami). Także inwestycja w spółki downstream może być wyraźnie 
bardziej kosztowna, gdyż może wymagać zakupu serwerów czy specjalistycznego 
oprogramowania. W obu przypadkach część inwestycji może być przeznaczona na 
szkolenie kadry.

Inwestycje kapitałowe w polskie przedsiębiorstwa z sektora kosmicznego 
realizowane będą głównie przez wyspecjalizowane fundusze venture capital. Polscy 
inwestorzy ze względu na etap rozwoju krajowego sektora VC będą się skupiać na 
inwestycjach na wczesnym etapie rozwoju spółek. Kolejne etapy finansowania 
przedsiębiorstw będą konieczne do zrealizowania, opierając się na kapitale 
zagranicznym. Według danych Bryce Tech w ciągu ostatnich 20 lat na rynku 
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międzynarodowym funkcjonowało ponad 1000 podmiotów zajmujących się 
inwestycjami w sektor kosmiczny, uwzględniając aniołów biznesu, VC, korporacje, 
fundusze private equity oraz banki inwestycyjne [116]. W ciągu ostatnich pięciu lat 
liczba inwestorów zaangażowanych w sektor kosmiczny rosła średnio o 212 
podmiotów rocznie, co było wartością 4-krotnie większą niż w latach 2010–2014. 
Fundusze venture capital, które zazwyczaj angażują się podczas kilku kolejnych rund
finansowania danego przedsięwzięcia technologicznego stanowią aż 51% liczby 
wszystkich inwestorów. Zapotrzebowanie na kapitał rozwojowy w trakcie wzrostu i 
ekspansji projektów może być zapewnione przez korporacje (17% inwestorów 
sektora kosmicznego) oraz fundusze private equity (7% populacji inwestorów). 
Biorąc pod uwagę taką dystrybucję różnych typów inwestorów, można uznać, że 
podmioty z sektora kosmicznego będą mieć dość swobodny dostęp do finansowania 
na rozwój projektów. Należy mieć jednak na względzie to, że największy kapitał 
mogą uzyskać projekty, których produkty skierowane będą na rynki zagraniczne lub 
będą stanowić ważny komponent w łańcuchu dostaw dla głównych uczestników 
sektora kosmicznego na świecie.

Niewielka część rodzimych firm z sektora kosmicznego będzie obiektem 
zainteresowania ze strony podmiotów, których celem jest przejmowanie 
przedsiębiorstw, tj. korporacji lub funduszy private equity. Około 9% wszystkich 
globalnych transakcji w sektorze kosmicznym realizowanych w latach 2011–2016 
w ramach M&A oraz projektów joint venture związanych było z koniecznością 
uzyskania dostępu do rynku wewnętrznego danego państwa lub korzyści związanych
z efektywnością operacyjną [117]. Z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorstw 
podejmujących działania w ramach sektora kosmicznego należy spodziewać się 
wystąpienia maksymalnie kilku tego typu transakcji, ponieważ dochodziło do nich 
także historycznie. Liczba tego typu transakcji nie powinna być duża ze względu na 
to, że nie istnieje wystarczająca populacja rodzimych firm z sektora kosmicznego 
posiadających unikalne kompetencje i skalę działania. Należy również spodziewać 
się konsolidacji mniejszych firm w obrębie polskiego kapitału. Dla niektórych 
podmiotów funkcjonujących na polskim rynku będzie to jedyna możliwość dokonania 
skokowego rozwoju, która nie byłaby możliwa w żadnym z innych scenariuszy, tj. 
finansowaniu opartym na kapitale podwyższonego ryzyka lub finansowaniu dłużnym.

Czynnikiem rozwoju sektora kosmicznego będzie także popyt ze strony 
międzynarodowych korporacji na nowe rozwiązania technologiczne dostarczane 
przez zewnętrznych dostawców z obszarów sztucznej inteligencji (69% firm wykazuje
zainteresowanie tym obszarem), internetu rzeczy (55,2% firm), bezpieczeństwa 
(48,3% firm) czy też dronów i systemów autonomicznych (29% firm). W ramach 
badania Startup Collaboration Readiness Sentiment obejmującego ponad 100 
dużych przedsiębiorstw europejskich, jako główne czynniki warunkujące współpracę 
z firmami technologicznymi wskazano podnoszenie efektywności (48,1% 
respondentów), dostęp do trendów i innowacji (45,1% respondentów) oraz inwestycje
(43,9% respondentów). 40% dużych przedsiębiorstw planuje zwiększenie swojego 
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zaangażowania we współpracy z mniejszymi firmami technologicznymi. Aż 68,9% 
firm dysponujących dedykowanym działem inwestycji lub funduszem CVC planuje 
utrzymanie lub zwiększenie obecnych poziomów budżetów na inwestycje. 
Jednocześnie z tymi działaniami następuje zmiana paradygmatu funkcjonowania 
korporacyjnych funduszy kapitałowych, których celem inwestycyjnym stają się 
przedsięwzięcia dopasowane strategicznie do prowadzonej działalności, projekty, 
które są w stanie wpisywać się szybko w trendy technologiczne oraz rozwiązania 
prowadzące do osiągnięcia efektywności, w tym wskaźników finansowych (tzw. piąta 
fala korporacyjnych funduszy kapitałowych) [118]. Największej aktywności w 
obszarze współpracy ze spółkami technologicznymi należy oczekiwać ze strony 
korporacji posiadających szeroką gamę instrumentów umożliwiających testowanie, 
finansowanie i włączanie projektów technologicznych do rynków, na których operują.

Kolejną ścieżką rozwoju polskich firm z sektora kosmicznego w rozumieniu 
instrumentów kapitałowych będzie Giełda Papierów Wartościowych. Głównym 
indeksem, na którym należy spodziewać się pierwszych ofert publicznych (IPO) 
spółek technologicznych będzie indeks NewConnect, który jest przeznaczony dla 
firm bazujących na nowych technologiach. Instrument ten pozwala na dość łatwe 
pozyskanie kapitału rozwojowego, niemniej jednak obarczony jest relatywnie niedużą
płynnością akcji. Ponadto w perspektywie krótkoterminowej można spodziewać się 
stopniowego zwiększania populacji tego typu firm, które obecnie są reprezentowane 
przez niewielką liczbę podmiotów. W perspektywie średnioterminowej jest możliwe 
przejście przynajmniej jednego podmiotu operującego w sektorze kosmicznym 
z rynku NewConnect na indeks główny WIG.

Polski rynek finansowy oraz zachęty dla przedsiębiorców dokonujących relokacji 
swoich przedsiębiorstw do Polski (np. w ramach inicjatywy Poland Business Harbour)
może być także atrakcyjny dla przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz krajów Europy Południowej. Na GPW funkcjonują dwa indeksy 
przeznaczone dla przedsiębiorstw zagranicznych, tj. WIG-Ukraine oraz WIG-CEE. 
Rynek ten może być atrakcyjny ze względu na jego relatywnie dużą wielkość 
w stosunku do innych giełd ulokowanych w krajach regionu mających status 
rozwijających się oraz państwach o gospodarkach zdecydowanie mniejszych niż 
Polska. Nasz kraj jest szczególnie atrakcyjny dla młodych spółek ze Wschodu 
operujących w sektorze IT, czyli potencjalnie także downstream. W latach 
2018–2019 ukraińskie firmy technologiczne mające styczność z technologiami 
kosmicznymi i satelitarnymi stanowiły około 10,9% zgłoszeń z tego regionu w ramach
instrumentu finansowego Poland Prize, który finansował relokację mikro- i małych 
przedsiębiorstw do Polski. Program relokacji talentów technicznych do Polski 
realizowany będzie do końca 2023 roku.

Ważnym czynnikiem jest także łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, 
mierzona np. przez Bank Światowy w indeksie Doing Business, w którym Polska 
według stanu na 2020 r. znalazła się na 40. miejscu (o 13 pozycji niżej niż dwa lata 
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wcześniej). Warto w tym miejscu również dodać, że dużo trudności przysparza także 
administracja krajowych projektów B+R, zarówno na etapie wnioskowania, jak 
i rozliczania prac [33]. W konsekwencji, zwykle przy prowadzeniu w polskich 
warunkach projektów B+R z dofinansowaniem ze środków publicznych, wymagane 
jest posiłkowanie się doradcami zewnętrznymi i/lub dodatkowymi stanowiskami 
biurowymi. Z pewnością pewne usprawnienia – na poziomie krajowym oraz 
regionalnym – powinny być w tej kwestii poczynione, by ułatwić przeprowadzanie 
projektów B+R.

Czynnikiem niezależnym dla sektora kosmicznego, ale istotnym z punktu widzenia 
całości gospodarki, który może pozwolić na bardziej dynamiczny rozwój 
w perspektywie krótkoterminowej będzie zastąpienie lokalnej waluty przez euro. Jego
przyjęcie wpływa pozytywnie na zwiększenie wymiany handlowej wewnątrz 
wspólnoty, spadek inflacji, spadek kosztu zaciągania kredytów inwestycyjnych 
(zarówno przez rząd, jak i sektor prywatny). Euro powoduje także wzrost 
wynagrodzeń oraz produktywności przedsiębiorstw. Niemniej jednak w krajach 
o mniej konkurencyjnych gospodarkach, takich jak Polska, efekt ten występuje 
zazwyczaj w perspektywie do około 10 lat. Taki efekt można było zaobserwować 
m.in. w krajach południa Europy, np. w Hiszpanii i we Włoszech. Długofalowo 
największe korzyści z przyjęcia wspólnej waluty mają kraje o bardzo 
konkurencyjnych gospodarkach, takich jak Francja czy Niemcy, gdzie zwłaszcza 
w tym drugim przypadku wspólna waluta pozwala na obniżenie wartości nominalnej 
eksportowanych dóbr w kontekście do ich realnej wartości. Ponadto przyjęcie euro 
zablokuje możliwości obniżania waluty w sytuacji kryzysów finansowych 
(a w perspektywie średnioterminowej można spodziewać się wystąpienia 
przynajmniej jednego takiego zjawiska) oraz innych korzyści związanych ze 
swobodną możliwością kreacji pieniądza przez bank centralny.  

Wyżej wymienione czynniki ekonomiczne są oczywiście jedynymi mającymi wpływ 
na rozwój sektora kosmicznego. Istotne znaczenie ma również świadomość rynku, 
konkurencji, potencjalnych partnerów do współpracy oraz opłacalności 
poszczególnych przedsięwzięć. Choć brak jest badań dotyczących poziomu tego 
typu wiedzy wśród przedstawicieli sektora kosmicznego w Polsce, to ogólny poziom 
rozwoju branży pozwala wierzyć, że pozostaje ona na stosunkowo niskim poziomie, 
co podnosi ryzyko prac nad rozwiązaniami, którym trudno będzie się przebić na 
rynku [17].

Część z wyżej wymienionych czynników została wymieniona przez ESA przy ocenie 
postępów Polski już dwa lata po wejściu do tej Agencji. Mowa tu m.in. o braku 
świadomości, kto może być partnerem, kto może być konkurentem, co może być 
przewagą konkurencyjną oraz jaki jest potencjał produktu czy usługi.  
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Czynniki społeczne
W latach dwudziestych XXI wieku z pewnością zaobserwujemy duże zmiany 
demograficzne w Polsce. W związku z postępującymi procesami starzenia się 
przybędzie obywateli w wieku emerytalnym, zmaleje zaś liczba młodych Polek 
i Polaków.

Jednym z potencjalnych sposobów na zniwelowanie negatywnych efektów tego 
trendu dla gospodarki jest zwiększenie efektywności pracy. Branża kosmiczna, jako 
część przemysłu wyższych lub wysokich technologii, jest bardziej efektywna od wielu
branż opartych na tradycyjnych technologiach, takich jak sektor budowlany, 
hotelarstwo czy przemysł [119].  

Innym środkiem zaradczym może być zachęcanie obcokrajowców do 
przeprowadzania się do Polski oraz zakładania w naszym kraju działalności 
gospodarczej. Przykładem takiego działania może być zorganizowany pod koniec 
2020 roku przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(działanie 2.5) konkurs „Poland Prize”. Jest to już druga edycja tego programu. 
Pierwsza, pilotażowa, realizowana była w latach 2018–2020.

Konsekwencją zmian demograficznych będzie także zmiana w ilości młodych osób 
podejmujących edukację oraz zasilających kadrę po ukończeniu studiów. Ta kwestia 
została szerzej opisana w rozdziale 4 tego studium. Oznacza to, że „wartość” 
każdego absolwenta kończącego uczelnie wyższe w Polsce będzie rosnąć i powinny 
być stworzone warunki umożliwiające tym absolwentom podejmowanie atrakcyjnej 
pracy w kraju. Jest jednak możliwe, że potrzebne będzie zachęcanie zagranicznych 
studentów i absolwentów do pozostawania w Polsce lub powrotu do kraju.

Pewnym ciekawym aspektem zmian demograficznych będzie również z pewnością 
ich wpływ na rozwój technologiczny. Zapewne wzrośnie rynek usług i produktów, 
które wspierają aktywność osób starszych, a częściowo są oparte na danych 
satelitarnych, w szczególności pozycjonowaniu. Mowa tu m.in. o telemedycynie czy 
urządzeniach typu „wearables”.
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Czynniki techniczno-technologiczne
W nadchodzącym dziesięcioleciu można spodziewać się wyraźnego rozwoju branży 
kosmicznej, która będzie miała coraz większy wpływ na rosnącą liczbę sektorów 
gospodarki.

Już w 2012 roku Europejska Agencja Kosmiczna zorganizowała „dzień bez 
satelitów”, który miał wykazać znaczenie danych satelitarnych w codziennym życiu 
obywateli, instytucji publicznych oraz sektorze prywatnym [120]. Od tego czasu 
dostępność danych satelitarnych oraz usług na nich opartych wyraźnie wzrosła.

Ciekawym obszarem technologicznym, który w latach 20. XX wieku prawdopodobnie 
stanie się powszechny, będzie Internet of Things (IoT). Jest to „przyziemna” domena 
technologiczna, która będzie stale korzystać z kilku różnych typów danych 
satelitarnych, w szczególności pozycjonowania GNSS.

W ślad za rozwojem technologicznym pojawiają się zagrożenia, które z pewnością 
będą mieć wpływ rozwój branży kosmicznej. Najważniejsze z nich to:

• Rosnąca ilość „śmieci kosmicznych”, utrudniających użytkowanie wyższych 
orbit (w szczególności SSO o wysokościach powyżej 700 km oraz okolicy 
orbity geosynchronicznej lub geostacjonarnej),

• Ryzyko związane z monitorowaniem ruchu satelitów na orbicie (tematyka 
SSA/SST), w szczególności w kwestii „megakonstelacji”,

• Rosnące ryzyko militaryzacji przestrzeni dookoła Ziemi,
• Rosnące ryzyko celowego zagłuszania czy „oszukiwania” różnych sygnałów 

z satelitów (przede wszystkim sygnału GNSS),
• Rosnące ryzyko nieautoryzowanego dostępu do satelitów (kwestie 

cyberbezpieczeństwa),
• Kwestia efektywnego wysyłania i odbierania danych satelitarnych przy 

rosnącym „zagęszczeniu” spektrum radiowego przez naziemne 
zastosowania (m.in. pasma „transferowane” dla potrzeb sieci 5G).

Czynniki także można interpretować również jako wyzwania, które będą wymagać 
opracowania i wdrożenia nowych technologii. Niektóre z nich mogą być kluczowe dla
rozwoju całego sektora kosmicznego, w szczególności te związane ze „śmieciami 
kosmicznymi”, jak i zarządzaniem/świadomością pozycji satelitów.
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Czynniki ekologiczne
Nadchodzące dziesięciolecia, zgodnie z przewidywaniami naukowców, to czas 
postępujących zmian klimatycznych i ich coraz bardziej widocznych efektów w wielu 
zakątkach naszej planety. W przypadku Polski oznacza to m.in. konieczność 
przygotowania się na częstsze i bardziej nasilone zjawiska, takie jak:

• fale upałów w okresie letnim,
• susze, negatywnie wpływające na gospodarkę wodną oraz ryzyko pożarów 

lasów, łąk czy obszarów rolniczych (także w okresie zimowym),
• gwałtowne burze, prowadzące do podtopień i powodzi, również 

wpływających na gospodarkę wodną,
• podnoszący się poziom mórz i oceanów, wymagający dostosowania 

infrastruktury brzegowej,
• inwazja gatunków roślin i zwierząt z cieplejszych regionów świata.

Każde z powyższych zjawisk wymaga monitorowania, prognozowania oraz 
zarządzania kryzysowego.

W kolejnych latach pojawiać się będzie zapewne coraz więcej programów mających 
na celu opracowanie nowych technologii związanych z pośrednim i bezpośrednim 
przeciwdziałaniem wyżej wymienionym zjawiskom. Dane satelitarne, 
w szczególności obserwacji Ziemi czy meteorologiczne, będą mieć duże znaczenie 
jako źródło informacji dla nowych technologii.

Swoistym rodzajem czynnika ekologicznego jest z pewnością obecna pandemia 
COVID-19 oraz ryzyko wystąpienia kolejnych. Można zakładać, że temat lepszego 
przygotowania do ochrony przed następnymi pandemiami będzie częstszym 
tematem przetargów i prac B+R wykonywanych w wielu miejscach na świecie, w tym 
w Europie (m.in. w ramach programu Horyzont Europa czy też w ramach ESA, gdzie 
pierwsze programy pilotażowe zostały uruchomione w 2020 roku).

Oprócz monitoringu Ziemi i wpływu człowieka na naszą planetę agencje kosmiczne 
(w szczególności ESA, NASA i JAXA) realizują programy technologiczne mające na 
celu redukcję użycia niebezpiecznych i toksycznych substancji w branży kosmicznej. 
Przykładem działania w tym zakresie, realizowanym w formie serii projektów 
nadzorowanych przez ESA, jest zastępowanie toksycznych paliw (np. 
monometylohydrazyny, MMH) paliwami „zielonymi” (np. nadtlenek wodoru) [121].
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Czynniki polityczne
Ostatnim ważnym czynnikiem, który ma wpływ na rozwój sektora kosmicznego w 
Polsce (jak wszędzie na świecie) jest polityka. W tym przypadku rozróżniamy dwa 
aspekty tego czynnika: wewnętrzny i międzynarodowy.

W przypadku polityki wewnętrznej najważniejszym aspektem jest ustalenie, na ile 
priorytetowa jest dla Polski branża kosmiczna. Kwestia jest co prawda wyjaśniona w 
Polskiej Strategii Kosmicznej, niewdrożony jednak nadal został Krajowy Program 
Kosmiczny, nie wprowadzono jeszcze także mechanizmów, które mogłyby 
weryfikować poziom postępu realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej.

Nie wiadomo również, jaką wagę posiada sektor kosmiczny dla Polski w porównaniu 
z innymi sektorami, przynajmniej z perspektywy rządowej. Z pewnością także na 
szczeblu politycznym w 2021 roku można się spodziewać ustalenia znaczenia 
sektora kosmicznego względem innych sektorów oraz potrzeb związanych 
z odpowiedzią na pandemię COVID-19.

Istotnym problemem czynnika politycznego w aspekcie wewnętrznym jest zmienność
decyzji w kwestii długoterminowych planów dotyczących rozwoju branży kosmicznej, 
jak również ograniczanie wcześniej ustalonych nakładów na dane cele. Dobrym 
przykładem na wystąpienie obu tych problemów jest USA i amerykańska agencja 
NASA, która od 2000 roku doświadczyła przynajmniej czterech poważnych zmian 
swoich nadrzędnych celów (od statusu wahadłowców, poprzez Constellation 
i Flexible Path, aż po aktualny program Artemis). Warto mieć ten przykład na uwadze
przy konstruowaniu celów politycznych dla branży kosmicznej, tak by pozostawały 
one poza obszarem sporów politycznych pomiędzy różnymi partiami. Dobrym 
przykładem konsekwencji jest Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR), w której część 
składu zarządu piastuje swoje funkcje przez ponad dziesięć lat [122].

Z perspektywy polityki międzynarodowej jednym z najważniejszych aspektów 
odnoszącej sukcesy branży kosmicznej jest gotowość do podejmowania współpracy 
bilateralnej. Obecność Polski w ESA i UE, a także naukowych konsorcjach takich jak 
ESO czy CERN, jest dobrym przykładem takiej współpracy. Ponadto od końca 2019 
roku trwa proces nawiązywania współpracy pomiędzy Polską a NASA. Warto, by ten 
proces został sfinalizowany formalnym porozumieniem wraz z deklaracją budżetu ze 
strony polskiej na projekty realizowane przy współpracy z NASA.

Strategie polityczne względem sektora kosmicznego będą z czasem ewoluowały 
w zależności od natężenia wyżej opisanych problemów społeczno-ekonomicznych 
oraz ekologicznych. Istotne jest więc, aby decydenci byli dobrze poinformowani 
o możliwościach mitygacji niektórych z nich za pomocą rozwiązań oferowanych 
przez branżę.  
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Czynniki prawne
Od 2017 roku trwają prace nad Krajowym Rejestrem Obiektów Kosmicznych. Ten 
projekt ustawy jak na razie jest na wstępnym etapie zaawansowania (od lipca 2018 r.
– etap „konsultacji publicznych”). Celem tego Rejestru ma być regulacja „działalności
kosmicznej”, czyli m.in. umieszczania i użytkowania obiektów w przestrzeni 
kosmicznej, a także ich sprowadzania na Ziemię. Na tego typu działania w branży 
kosmicznej będzie wymagane posiadanie specjalnego zezwolenia [114].

Do końca 2020 roku polskie podmioty łącznie umieściły sześć satelitów na orbicie. 
Tych obiektów nie objął jeszcze nieistniejący Krajowy Rejestr Obiektów 
Kosmicznych, co zostało w raporcie NIK przedstawione w kwestii rejestracji jednego 
z polskich prywatnych satelitów tylko w amerykańskiej bazie NORAD, ale nie w bazie
ONZ. Obowiązek prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych oraz 
zgłaszania każdego wyniesienia obiektu/satelity na orbitę sekretarzowi generalnemu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika bezpośrednio z dwóch umów 
międzynarodowych podpisanych i ratyfikowanych przez państwo polskie – Konwencji
o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z 1975 r. oraz Układu 
o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni 
kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 r. [123], [124]. 
Prawo międzynarodowe zobowiązuje państwa do ponoszenia pełnej 
odpowiedzialności za obiekty wypuszczone w kosmos przez jego jednostki, nie 
zważając na to, czy są to podmioty prywatne, czy państwowe.  

W perspektywie średnioterminowej ważnym czynnikiem prawnym będzie stworzenie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych i jej uchwalenie, a następnie 
wprowadzenie w życie. W tej ustawie znajdą się także zapisy o działaniach prezesa 
Polskiej Agencji Kosmicznej po zgłoszeniu obiektu kosmicznego do krajowego 
rejestru oraz zapisy o odpowiedzialności za wywołane szkody. Spełnienie 
obowiązków, do których zobowiązało się państwo polskie, ratyfikując Konwencje 
kosmiczne, jest kluczowym elementem, który pozwoli polskim podmiotom na 
rozwinięcie przemysłu kosmicznego. Większość państw obecnych w przestrzeni 
kosmicznej opiera się w swojej działalności na prawie krajowym, dostosowanym do 
prawa międzynarodowego. Polska krajowa legislacja, która uszczegółowi prawo 
międzynarodowe, pozwoli na praktyczne zastosowanie założeń wynikających 
z Konwencji.

Jak na razie trudno oceniać, kiedy Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych zostanie 
wprowadzony w życie. Prawdopodobnie do 2025 roku niewiele polskich satelitów 
znajdzie się na orbicie. Uchwalenie krajowej legislacji określającej zasady otrzymania
zezwoleń, zgód radiowych, rejestracji, ubezpieczenia oraz odpowiedzialności za 
obiekty kosmiczne znacznie pomogłoby w rozwoju przemysłu kosmicznego w 
Polsce.
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Czynniki wojskowe
W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania Wojska RP sektorem 
kosmicznym. Jeszcze w lutym 2012 roku MON nie planował zakupu satelity 
wojskowego, ale zaznaczał zainteresowanie technikami satelitarnymi [104].

Już dwa lata później sytuacja była odmienna: Polska rozpatrywała pozyskanie, 
budowę lub kooperację przy budowie satelitów obserwacji Ziemi. Wówczas 
rozpatrywano pozyskanie w ciągu kilku lat dwóch satelitów: jednego o charakterze w 
pełni wojskowym, zaś drugiego o charakterze cywilno-wojskowym. W latach 2014–
2015 konsorcjum pod kierownictwem WAT przygotowywało studium, którego celem 
miało być zaprezentowanie sposobów pozyskania satelitów EO przez Polskę. W 
marcu 2015 roku WAT zaprezentowała publicznie wstępne wyniki prac [125]. 
Wówczas zaproponowano cztery możliwe warianty pozyskania wspomnianych 
satelitów:

• wariant „zakupowy”, z praktycznie zerowym udziałem polskich podmiotów 
przy budowie satelitów;

• wariant „kooperacyjny”, z około 30% udziałem polskich podmiotów;
• wariant „rozwojowy”, z około 70% udziałem polskich podmiotów;
• wariant „badawczy”, z pełnym udziałem polskich podmiotów.

Jednocześnie w marcu 2014 roku Polska uzyskała dostęp do włoskiej konstelacji 
satelitów cywilno-wojskowych COSMO-SkyMed (COnstellation of small Satellites for 
Mediterranean basin Observation). Do komunikacji m.in. z tymi satelitami służy 
Wojskowy System Łączności Satelitarnej w Białobrzegach. Pierwsze przetargi na 
budowę dla niego bazy pojawiły się już w 2012 roku [104]. W 2016 roku wydawało 
się, że niebawem nastąpi ogłoszenie konkursu na pozyskanie satelity lub satelitów 
obserwacji Ziemi dla wojska [126]. Do końca 2020 roku jednak nie ogłoszono 
żadnego konkursu na te satelity. W międzyczasie padły inne propozycje dla wojska, 
m.in. projekt satelitarnej platformy multimisyjnej [127].

W 2019 roku pojawił się Plan Modernizacji Technicznej (PMT) polskiego wojska na 
lata 2021–2035. Ważnym elementem PMT jest program Obserwator, którego celem 
jest zintegrowane rozpoznanie satelitarne i obrazowe. W ramach programu 
planowane jest m.in. pozyskanie satelitów, mikrosatelitów, dronów oraz samolotów 
rozpoznawczych. Dane pozyskane z tych różnych źródeł mają być analizowane 
w dedykowanym ośrodku rozpoznania obrazowego [128].

W styczniu 2021 r. pojawił się ciekawy komentarz pt. „Wykorzystać potencjał polskiej 
zbrojeniówki”, autorstwa Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, w którym 
zaznacza się, że większość wydatków na nowoczesne uzbrojenie jest ponoszonych 
za granicą. Ponadto w tym komentarzu pojawia się argument, że duże umowy na 
uzbrojenie za około 40 mld PLN zostały podpisane bez procedur przetargowych i bez
offsetu. W konsekwencji polski przemysł nie skorzysta z tych zamówień, co przełoży 
się na brak możliwości rozwoju krajowych zdolności czy też dołączenia do łańcucha 
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dostaw w tych zamówieniach. Tego typu ograniczenia w dostępie do zamówień 
wojskowych mogą też dotknąć spółek z branży kosmicznej, które nie będą 
rozpatrywać poszerzenia swojej działalności o branżę obronną [128].
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10. PRZYJĘTE MODELE SCENARIUSZY

Ten rozdział opisuje trzy scenariusze możliwego rozwoju polskiego sektora 
kosmicznego w perspektywie średnioterminowej, tj. do 2031 roku:

• Scenariusz I – „szybkiego wzrostu”, w którym założony został szereg 
usprawnień działalności spółek, wzrost nakładów na branżę kosmiczną 
oraz wprowadzenie mechanizmów wsparcia i monitorowania,

• Scenariusz II – „umiarkowanego wzrostu”, w którym pewne usprawnienia 
oraz mechanizmy wsparcia są wprowadzone,

• Scenariusz III – „rozwój endogeniczny branży”, w którym sytuacja jest 
podobna do obecnego stanu rozwoju i wsparcia sektora kosmicznego.

Poniższe scenariusze opierają się na kilku wspólnych założeniach. Przede 
wszystkim przyjęto, że sytuacja geopolityczna nie ulegnie znaczącym zmianom w 
latach 20. XXI wieku. Założono również, że prognozy rozwoju światowej branży 
kosmicznej są prawidłowe. Wreszcie, przyjęto, że do 2031 roku nie dojdzie do 
poważnego kryzysu ekonomicznego, który mógłby negatywnie wpłynąć na rozwój 
polskiego sektora kosmicznego (prognozy pokazują, że gospodarki UE od 2021 
powinny zacząć ponownie rosnąć po spadkach wywołanych pandemią COVID-19).

Poniższa tabela zawiera podsumowanie trzech scenariuszy rozwoju. Porównane 
zostały podstawowe parametry, takie jak spodziewany efekt, całkowity budżet 
kosmiczny czy też spodziewana rzeczywista dostępność absolwentów kierunków 
związanych bezpośrednio z branżą kosmiczną (dla upstream i midstream).
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Tabela 42: Podsumowanie trzech scenariuszy rozwoju branży kosmicznej w Polsce

Parametr
Scenariusz I

szybkiego wzrostu
Scenariusz II

umiarkowanego wzrostu

Scenariusz III
rozwój endogeniczny

branży
Komentarz

Efekt

Tier II, Tier III i Tier IV, szeroki zakres
realizowanych projektów, w tym o wartościach
rzędu kilku mln EUR oraz szeroko zakrojona

realizacja (w tym prowadzenie) dużych
konsorcyjnych projektów o wartościach rzędu

kilkunastu mln EUR

(Pojedyncze) Tier II, (szerzej) Tier III
i Tier IV

Kilka większych projektów o wartościach
do kilku mln EUR oraz nieliczne przejawy
uczestnictwa w projektach konsorcyjnych
o wartościach rzędu kilkunastu mln EUR

Tylko Tier IV, projekty ograniczone do
maksymalnych wartości ok. kilkuset tys.

EUR

W przypadku scenariusza I i II efektem
działań są dostępne na rynku produkty

i usługi

Całkowity budżet
kosmiczny w Polsce

w 2031 r.

ok. 445 mln EUR (ok. 0,05% PKB)
ok. 140 mln EUR (ok. 0,025% PKB) ok. 70 mln EUR (ok. 0,014% PKB)

Wartość także zależna od rozwoju
gospodarczego (najszybszy

w scenariuszu I)

Składka do ESA Podniesienie składki do 57–69 mln EUR na
najbliższej Radzie Ministerialnej i dalszy wzrost

Docelowo (2031 r.) osiągnięcie poziomu
57–69 mln EUR

Stan aktualny – niewielki wzrost
nakładów na ESA

–

Udział w programie
Horyzont Europa

Poziom 3% w tematyce SPACE.
Udział w projektach EDF

Niewielki wzrost lub udział na podobnym
poziomie jak w H2020 (ok. 1,58%)

Ryzyko spadku aktywności (< 1,58%),
uczestnictwo tylko w formie partnerstwa

(bez koordynacji)

W przypadku scenariuszy I i II:
koordynacja projektów oraz

komercjalizacja wyników projektów

Wprowadzenie KPK
Szybkie (2021) wprowadzenie KPK z odpowiednim

finansowaniem i dużym programem interwencji,
wprowadzenie większego KPK na lata 2026–2030

Szybkie (2021) wprowadzenie KPK
z programem interwencji

Opóźnienie we wprowadzeniu KPK,
niewielki zakres interwencji, brak

kontynuacji po 2025 roku, trudne warunki
udziału w projektach

Ważną kwestią jest ułatwienie udziału
w projektach – istnieje ryzyko

niewykorzystania funduszy w przypadku
trudnych zasad prowadzenia projektów

Nakłady na B+R (% PKB)
Szybkie osiągnięcie poziomu 1,7% (2022),

a następnie szybkie dotarcie do poziomu średniej
unijnej

Dotarcie do poziomu 1,7% w 2025 roku,
a do średniej unijnej około 2030 roku

Niewielki wzrost – osiągnięcie wartości
1,7% około 2030 roku

–

Źródła finansowania
branży

Szereg inwestycji krajowych, prywatnych,
zagranicznych oraz typu VC, wejście spółek na
GPW, szerokie otwarcie rynku „B2G” w Polsce

Węższy zakres możliwych źródeł
finansowania:

próby otwarcia rynku „B2G” w Polsce

Brak różnic względem stanu w 2020 roku
– duża zależność od publicznych źródeł.

Niewielka dostępność funduszy
inwestycyjnych (głównie na poziomie

zalążkowym)

W przypadku scenariuszy I i II:
przynajmniej jeden dedykowany

i doświadczony fundusz o budżecie
odpowiednio 100 i 50 mln EUR

Największy potencjał
na powiązanie branży

kosmicznej z KIS i RIS 
(i potencjału polskiej

gospodarki)

KIS 2, KIS 3, KIS 4, KIS 5, KIS 6, KIS 8, KIS 9,
KIS 10, KIS 11 i KIS 13

KIS 2, KIS 3, KIS 6, KIS 10 i KIS 13 KIS 2, KIS 6 i KIS 10 Dla każdego ze scenariuszy następujące
RIS: 

– województwo podkarpackie IS 1 –
Lotnictwo i kosmonautyka

– województwo dolnośląskie DIS 2 –
Mobilność przestrzenna

– województwo lubuskie SIII –
Innowacyjny (nowoczesny) przemysł

tradycyjny
– województwo pomorskie ISP 2 –

Technologie interaktywne w środowisku
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nasyconym informacyjnie
– województwo śląskie IS4 – Przemysły

wschodzące

Mechanizmy
monitoringu

Częste monitorowanie rozwoju polskiego sektora
kosmicznego oraz odnoszenie tego rozwoju

do PSK, także na tle Europy. Przegląd dokonań
„pierwszego” KPK.

Podstawowe monitorowanie rozwoju
polskiego sektora kosmicznego oraz

odnoszenie tego rozwoju do PSK. Raport
z realizacji PSK pod koniec „pierwszego”

KPK.

Ryzyko niepełnej wiedzy o rozwoju
polskiego sektora kosmicznego,

sprzeczne wartości liczbowe, nawet
w rządowych raportach

–

Prowadzenie
działalności

gospodarczej w Polsce

Daleko idące uproszczenia w prowadzeniu
działalności w Polsce, w tym rozliczenia krajowych
projektów B+R. Wprowadzenie ulg dla projektów

B+R i prostej spółki akcyjnej.

Przynajmniej częściowe usprawnienia
w prowadzeniu firm, w szczególności tych

najmniejszych. Wprowadzenie ulg dla
projektów B+R i prostej spółki akcyjnej.

Brak zmian lub nawet utrudnienia
w prowadzeniu działalności gospodarczej

w Polsce, w tym obecny stan trudności
rozliczeń projektów B+R finansowanych

z krajowych źródeł

Punktem odniesienia jest klasyfikacja
globalna „Doing Business”

L. absolwentów
kierunków kosmicznych/

L. absolwentów
kierunków powiązanych/

L. uczelni oferujących
kierunki

kosmonautyka/inżynieria
kosmiczna

1100/175 tysięcy/15 800/160 tysięcy/12 665/145 tysięcy/10

Wartości orientacyjne – odnoszą się
do sumy dla wszystkich branż

kosmicznych oraz pokrewnych (np. IT,
automatyka, robotyka)

Rzeczywista liczba
dostępnych

absolwentów rocznie
(upstream/midstream)

ok. 50 ok. 30 ok. 15

Wartość dla branży downstream jest
przynajmniej o rząd wielkości wyższa

(i/lub związana z innymi branżami
przemysłu oraz usług).

Specjalistyczne kursy

Szeroko dostępne kursy doktorskie tworzone
we współpracy z przemysłem.

Szerokie możliwości uczestnictwa w kształceniu
ustawicznym: specjalistycznych kursach dla

przedstawicieli branży

Pojedyncze kursy doktorskie tworzone
we współpracy z przemysłem.
Kilka możliwości uczestnictwa
w kształceniu ustawicznym:

specjalistycznych kursach dla
przedstawicieli branży

Brak współpracy akademia–przemysł na
tym polu działań

–

Zapotrzebowanie
na kompetencje/kwalifik

acje

Szerokie zapotrzebowanie na kompetencje
i kwalifikacje, w tym zarządzanie projektami >1 mln

EUR i o charakterze komercyjnym

Rozwój kompetencji i kwalifikacji, przede
wszystkim dotyczący większych

projektów (większych od 0,5 mln EUR
i w określonych warunkach od 1 mln
EUR), w tym prowadzenia i interakcji
w projektach składających się z kilku

elementów

Brak dobrze zdefiniowanych potrzeb,
ryzyko utraty wielu absolwentów

kierunków okołokosmicznych na rzecz
innych branż lub też wyjazdu za granicę

–

Pozostałe

Aktywne uczestnictwo w offsecie wojskowym,
podpisanie umowy z NASA w 2021 r., próby
nawiązania współpracy bilateralnej z innymi

państwami od 2021 r.

Aktywne uczestnictwo w offsecie
wojskowym, podpisanie umowy z NASA

przed 2025 r., próby nawiązania
współpracy bilateralnej z innymi

państwami przed 2025 r.

Brak udziału podmiotów kosmicznych
przy offsecie wojskowym, opóźnienia przy

podpisaniu umowy z NASA (oraz
niewielki budżet), brak współpracy

bilateralnej z innymi państwami

–
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I. Średniookresowy scenariusz I – szybkiego wzrostu

Ten scenariusz to wyraźny i szybki rozwój polskiej branży kosmicznej. Zgodnie z nim
polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie (górne prognozy według raportu 
„Polska 2030”, przedstawionego w rozdziale 9 tego studium) i jednocześnie 
następuje wyraźny wzrost całkowitych nakładów na branżę kosmiczną – do poziomu 
(jako % PKB) zbliżonego do wartości Włoch czy Niemiec.

Temu scenariuszowi szybkiego rozwoju pomaga także szereg działań ze strony 
administracji oraz rządu, które korzystają z rozwiązań stworzonych w ramach 
różnych programów (do)finansowania. Przede wszystkim realizowany jest stały 
i ambitny Krajowy Program Kosmiczny, dzięki któremu polskie podmioty tworzą nowe
technologie oraz rozwiązania. Stale monitorowany jest rozwój tej gałęzi przemysłu za
pomocą kilku mechanizmów – potrzebnych, by móc oceniać stan rozwoju branży 
kosmicznej i wspierać podmioty różnej wielkości w działaniach przy projektach 
i komercjalizacji.

Ponadto ten scenariusz zakłada daleko idące ułatwienia w prowadzeniu działalności, 
w tym rozliczania projektów B+R finansowanych z funduszy krajowych.

I.1. Uwarunkowania

Aby  scenariusz  szybkiego  wzrostu  był  możliwy,  kilka  warunków  powinno  być
wprowadzonych  lub  osiągniętych.  W  ramach  tego  studium  zidentyfikowano
następujące uwarunkowania dla tego scenariusza.

Polska – PSK i KPK
Aby scenariusz I – szybkiego rozwoju polskiej branży kosmicznej – był możliwy do 
urzeczywistnienia, konieczne będzie szybkie wprowadzenie Krajowego Programu 
Kosmicznego wraz z zatwierdzonym odpowiednim finansowaniem. Jest to ważne, 
gdyż w 2019 roku zakończył się program PLIIS, w którym polskie podmioty 
konkurowały jedynie pomiędzy sobą o fundusze ESA.

Siódmego grudnia 2020 roku przedstawiciel ZPSK opublikował protokół ze 
Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 16 listopada 2020 r. Publikacja nastąpiła 
poprzez rozesłanie protokołu z tego Zgromadzenia do członków ZPSK. Na tym 
spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 
który oświadczył, że powstanie nowa wersja KPK. Ma to związek z negatywnym 
zaopiniowaniem wcześniejszej wersji KPK (opisywanej w tym dokumencie w wersji 
„1.09”), która miała obejmować lata 2021–2025. Nowy KPK zostanie także 
opracowany na lata 2021–2025, aczkolwiek z pewnością nie będzie obejmować 
całego 2021 roku. Opóźnienie wprowadzenia KPK o kilka miesięcy lub nawet rok 
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niesie za sobą ryzyko zatrzymania rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, a tym 
samym oddala szanse na spełnienie scenariusza I.

Ważnym elementem rozwoju polskiego sektora kosmicznego jest także 
doprecyzowanie roli POLSA. W rozdziale 5 przedstawiono komentarz co do 
aktualnego zakresu kompetencji tej Agencji. W porównaniu z pierwotną ustawą 
o POLSA, rola tej Agencji wydaje się ograniczona i bardziej zależna od innych 
właściwych organów państwa. Dla realizacji szybkiego rozwoju sektora kosmicznego 
(przynajmniej w swej cywilnej części) relacje i reprezentacja państwa powinny być 
wyraźnie ustalone oraz stałe przez dłuższy czas. Ponadto – podobnie jak w innych 
agencjach kosmicznych – pozycje najważniejszych przedstawicieli powinny być 
stabilne, pozwalając tym samym na długofalową interakcję zarówno w kraju, jak i za 
granicą.

Dobrym punktem odniesienia mogą być dotychczasowe działania podjęte w innych 
państwach. Przedstawione w rozdziale 8 modele rozwoju branży Hiszpanii i Szwecji 
prezentują kilka ciekawych kwestii, które także mogą być ważne w Polsce. Są to:

• Krajowy program budowy satelitów EO, realizowany konsekwentnie przez 
kilkanaście lat. Podobny program w Polsce (niekoniecznie EO), 
z komponentem komercyjnego wykorzystania danych, pozwoliłby na 
nabranie doświadczenia i kompetencji przez kilkanaście podmiotów różnej 
wielkości.

• Zbudowanie krajowej infrastruktury, która może mieć duże znaczenie w 
perspektywie europejskiej i globalnej. Warto mieć na uwadze, aby ta 
infrastruktura docelowo była zdolna sama się utrzymywać i wyznaczać 
nowe, wyspecjalizowane kierunki prac B+R, które z kolei doprowadziłyby 
do stworzenia unikalnej własności intelektualnej.

Ponadto informacje zawarte w rozdziale 9 wskazują, że polskie wojsko będzie 
modernizowane w terminie, który jest zakresem tego studium. Aktualnie polskie 
podmioty mają dość ograniczone możliwości rozwoju w sektorze wojskowym z uwagi
na zastosowane zamówienia bez offsetu. Tymczasem sektor wojskowy wydaje się 
logicznym kierunkiem rozwoju dla wielu spółek kosmicznych. W najbardziej 
prawdopodobnym scenariuszu zakładamy, że podmioty branży kosmicznej będą 
aktywnie uczestniczyć w działaniach wokół polskiego wojska, w szczególności w 
programie Obserwator.

Dla zapewnienia ciągłości rozwoju krajowej branży kosmicznej potrzebne będzie 
również szybkie (2021/2022) rozpoczęcie dyskusji o KPK na lata 2026–2030. 
Pozwoli to na ustalenie priorytetów, identyfikację trudności powstałych przy realizacji 
KPK do 2025 roku oraz dostosowanie tego „kolejnego” KPK do potrzeb i trendów 
połowy lat 20. XXI wieku.
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Polska – rynki kosmiczne
Raport o polskim sektorze EO, przedstawiony w rozdziale 5, sugeruje, że Polska 
obecnie reprezentuje około 0,4% całkowitego sektora obserwacyjnego w Europie. 
Poziom zbliżony do 3% osiągnęła Belgia. Jest to prawdopodobnie jedyne 
opracowanie, które szacuje wielkość pewnego wycinka polskiego sektora 
kosmicznego względem innych w Europie. Zakładając, że inne segmenty branży 
kosmicznej mają podobny udział w rynku kosmicznym Europy, wzrost do 3% 
założonego w PSK do 2030 roku wymagałby około dziesięciokrotnego zwiększenia 
działań kosmicznych w Polsce. Jest to z pewnością bardzo ambitny cel, który także 
sugeruje potrzebę otwarcia w Polsce różnych rynków na produkty i usługi z branży 
kosmicznej. Przede wszystkim potrzebne jest szersze otwarcie rynku typu „B2G” w 
Polsce. Ta potrzeba jest zauważalna, m.in. poprzez realizację działań POLSA w celu
zachęcania administracji publicznej do korzystania z danych satelitarnych. Są to 
oczywiście początkowe działania, które z czasem powinny być rozszerzone o 
wsparcia takie jak zamówienia przedkomercyjne, dialog techniczny pomiędzy 
administracją a dostawcami rozwiązań, udział administracji w projektach (jako tester 
lub przynajmniej interesariusz) oraz ułatwienie zawierania kontraktów dla małych 
przedsiębiorstw. Z tej perspektywy są też potrzebne działania wspierające już 
wdrożone rozwiązania, stworzone m.in. z funduszy ESA czy Horyzontu 2020.

Polska  –  mechanizm  monitoringu  i  wsparcia  dla  podmiotów  z
branży kosmicznej
Dla spełnienia scenariusza I ważne jest monitorowanie rozwoju polskiego sektora 
kosmicznego oraz odnoszenie tego rozwoju do PSK. Powinien być to kompleksowy 
i częsty (np. co dwa lata) przegląd osiągnięć polskiego sektora, ale także 
niepowodzeń, potencjalnych problemów, ryzyk oraz opcji dalszego rozwoju. Ta 
sytuacja jest również ważna z uwagi na fakt, że polskie podmioty reprezentują 
bardzo szeroki wachlarz zainteresowań w branży kosmicznej, choć świadomość 
europejskiego „state of the art” pozostaje na niskim poziomie. Jest pewne, że do 
2030 roku kształt światowego sektora kosmicznego wyraźnie się zmieni 
w porównaniu z rokiem 2020, zatem aktywne monitorowanie rozwoju polskiego 
sektora na tle Europy pozwoli na określenie szans krajowych podmiotów.

Ważnym elementem tego monitoringu polskiej branży kosmicznej byłoby ustalenie 
stanu edukacji wokół branży kosmicznej, potrzeb wysuwanych przez 
przedsiębiorców, przyszłych potrzeb branży kosmicznej oraz zagrożeń, jakie przed 
nią stoją. Przykładowo przeglądy pozwoliły na określenie, na ile aktualne są kursy 
akademickie i czy absolwenci będą w stanie sprostać wymaganiom rynku. W tym 
scenariuszu tego typu przeglądy powinny także zidentyfikować potrzeby zarówno 
studentów, jak i absolwentów, tak aby ustalić, na ile realne jest zatrzymanie 
przyszłych kadr w Polsce.
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Większość państw europejskich realizuje tego typu przeglądy w formie zleceń 
komercyjnych. Efektem tych zamówień jest również wyższy poziom specjalistycznej 
wiedzy u komercyjnych podmiotów na temat rynków, ryzyka, relacji administracja–
akademia–przemysł oraz perspektyw rozwoju.

Ponadto powinny zostać stworzone systemowe formy wsparcia dla podmiotów 
z branży kosmicznej w kraju. Poniższa lista zawiera kilka propozycji, które powinny 
wspierać rozwój tego scenariusza:

• Programy akceleracji biznesu, koordynowane przez PARP, w tym program
zachęcający obcokrajowców do rozpoczęcia swojej działalności 
gospodarczej w Polsce,

• Rozpoczęcie działalności ESA BIC w Polsce i podniesienie jego zakresu 
aktywności (np. po pięć startupów rocznie u partnera konsorcjum),

• Lokalne inkubatory technologiczne, tworzone przez podmioty 
przemysłowe,

• Programy Corporate Venture Capital (CVC), tworzone przez duże spółki, 
nie tylko przemysłowe,

• Mechanizmy finansowania działalności spółek, np. fundusze VC, w tym 
przynajmniej jeden fundusz branżowy z budżetem inwestycyjnym około 
100 mln €, dofinansowane ze źródeł krajowych (szerzej omówione 
w rozdziale 4) oraz stworzenie kilku funduszy inwestycyjnych, zdolnych do 
szerokiego inwestowania w spółki kosmiczne, także po fazie zalążkowej 
(oraz dysponujących finansowaniem prywatnym),

• Obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych (na indeksach 
NewConnect i WIG) kilku spółek branży kosmicznej, poprzedzona udanymi
ofertami publicznymi (IPO) oraz zachęcenie zagranicznych spółek 
kosmicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej do wejścia na GPW 
w ramach indeksów WIG-CEE i WIG-Ukraine,

• Wsparcie działań zmierzających do nabycia lub transferu technologii do 
Polski od zagranicznych podmiotów – dotychczas takie działania były 
jednostkowe (np. [10]), a ich wpływ na rozwój branży nie został jeszcze 
zmierzony.

Oczywiście dla realizacji założeń scenariusza I ważne będzie zintensyfikowanie 
i poszerzenie powyższych działań. Co więcej, powinny być one realizowane przy 
bliższej współpracy z różnymi typami odbiorców przemysłowych, administracyjnych 
i wraz z przedstawicielami środowisk inwestycyjnych.

Całkowity budżet kosmiczny

Na całkowity budżet kosmiczny składają się przede wszystkim składki na ESA 
(omówione poniżej) oraz wydatki na działania dwustronne i krajowe, takie jak krajowe
programy kosmiczne czy wsparcie działalności badawczej i rozwojowej. Mierzony jak
% PKB, pozwala w możliwie łatwy sposób mierzyć skalę finansowania 
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przeznaczonego na działalność i rozwój sektora w danym państwie nie tylko z 
perspektywy czasu, lecz także w porównaniu z innymi krajami.

Największy budżet kosmiczny, 0,24% PKB (według konserwatywnych szacunków 
OECD za 2017 rok), mają Stany Zjednoczone. Następna za nimi Rosja wydaje 
0,17% PKB. W większości państw budżet ten kształtował się poniżej poziomu 0,05%.

Polska z wydatkami na poziomie 0,014% PKB (według stanu z 2017 r.) powinna 
zwiększyć ten odsetek ponad trzykrotnie, do poziomu zbliżonego do Włoch (0,049% 
w 2017 r.) czy Niemiec (0,047% w 2017 r.), aby zrealizować scenariusz I. 
Uwzględniając najbardziej optymistyczne prognozy odnośnie wzrostu PKB Polski 
według raportu „Polska 2030” (omówionego w rozdziale 9), całkowity polski budżet 
kosmiczny w 2030 roku wyniósłby więc ok. 445 mln EUR.

Obecność Polski w ESA

Bez wątpienia ważnym elementem scenariusza I jest znaczne i szybkie zwiększenie 
składki do ESA, w szczególności nakładów na programy opcjonalne. Z analiz ZPSK 
wynikało, że w 2019 roku polskie firmy oraz instytucje naukowe były w stanie 
realizować projekty w programach opcjonalnych ESA o wielkości 150–200% składki 
podstawowej. W 2019 roku odpowiadało to mniej więcej poziomowi składki 
opcjonalnej w wysokości pomiędzy 34 a 46 mln EUR rocznie. Zdaniem ZPSK 
optymalna całkowita składka Polski do ESA powinna już w tej chwili wynosić od 57 
do 69 mln EUR rocznie. Aby realizacja scenariusza I była możliwa, deklaracja o 
podniesieniu składki powinna zapaść najpóźniej na kolejnej Radzie Ministerialnej 
ESA.

Warto tu jednak zauważyć, że ten poziom nakładów do ESA prezentuje gotowość 
polskiej branży według stanu z 2019 r. Zakładając szybki rozwój branży kosmicznej 
w tym scenariuszu, potrzebne będzie także zwiększenie składki do ESA. Bardzo 
dobrym przykładem jest tutaj Hiszpania, która od 2013 roku zwiększyła swoją 
składkę o 100 mln EUR.  

Ponadto dotychczas zazwyczaj polskie podmioty otrzymywały stosunkowo niewielkie
finansowania z ESA – zazwyczaj do 200 tysięcy EUR (typowy pułap w ramach Polish
Industry Incentive Scheme) [16]. Nie zawsze po zakończeniu jednego projektu 
nastąpiła kontynuacja, np. w formie pierwszego wdrożenia. W przypadku 
scenariusza I konieczne jest zaproponowanie mechanizmów kontynuacji projektów w
przypadku tych stwarzających szanse na wdrożenie. W tym celu postulujemy, by już 
w 2021 roku wraz z ESA przeprowadzić analizę, jak wspierać różnej wielkości 
polskie spółki, które nieczęsto uzyskują projekty finansowane przez tę agencję 
pomimo wielu prób, a jednocześnie mają potencjał rozwojowy w branży kosmicznej.
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Powyższa propozycja jest ważna z uwagi na obecną pozycję Polski w łańcuchu 
dostaw w branży kosmicznej (Tier IV – dostawcy technologii i elementów). Dla 
zapisanej w PSK aspiracji do Tier III (integratorzy podsystemów) czy Tier II 
(integratorzy systemów) wymagane jest wsparcie polskich podmiotów w celu 
zwiększenia szans na kolejne projekty – a w konsekwencji nowe technologie 
i własność intelektualną.

Interesującą opcją wyraźniejszego zaznaczenia obecności Polski w ESA może być 
kierowanie („prime”) jedną z małych misji naukowych lub technologicznych tej 
Agencji. Zwykle podczas Rady Ministerialnej ESA któreś z państw członkowskich 
ESA deklaruje chęć przewodniczenia danej misji. Pozycja lidera powiązana jest 
naturalnie z otrzymaniem znacznej części całkowitego budżetu projektu (rzędu 
kilkudziesięciu procent). Poniższa tabela prezentuje wybrane przykłady małych misji 
ESA oraz ich całkowity koszt (na podstawie dostępnych oficjalnych informacji).

Tabela 43: Opis wybranych małych misji naukowych i/lub technologicznych ESA 
[129]–[132]

Misja Przeznaczenie
Całkowity koszt

(mln EUR)

CHEOPS (CHaracterizing 
ExOPlanets Satellite)

Zbadanie właściwości wybranych
planet pozasłonecznych

50

ClearSpace-1
Demonstracja możliwości 
deorbitacji obiektu znajdującego 
się już na orbicie

117

IXV (Intermediate eXperimental 
Vehicle)

Demonstrator zdolności powrotu 
pojazdu z orbity

150

SMART-1 (Small Missions for 
Advanced Research in Technology 1)

Demonstrator możliwości 
dotarcia małej sondy na orbitę 
okołoksiężycową za pomocą 
napędu jonowego

110

W przypadku najbardziej prawdopodobnego scenariusza, w wyniku wyraźnego 
zwiększenia składki Polski do ESA rysuje się możliwość zaproponowania 
przewodniczenia jednej lub dwóm małym misjom. W efekcie Polska mogłaby znaleźć
dla siebie w ESA nowe nisze – naukowe lub technologiczne – które mogłaby dalej 
rozwijać, np. w formie kolejnych misji lub wytworzenia ważnego komponentu innego 
projektu.

Na podstawie powyższej tabeli można ostrożnie szacować, że kierowanie małą misją
naukową czy technologiczną ESA wiązałoby się z wydatkami rzędu 5–10 mln EUR 
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rocznie ze strony Polski, pokrytymi w ramach podwyższonej zgodnie z założeniami 
najbardziej prawdopodobnego scenariusza składki do ESA.

Dla porównania, w przypadku dotychczas realizowanych w Polsce projektów 
naukowych z branży kosmicznej, kwoty podobnego rzędu były zazwyczaj kosztami 
całkowitymi, a nie rocznymi (przykładowo – program BRITE-PL o wartości 16 mln 
PLN czy też polski wkład w misję naukową IMAP, również o wartości około 16 mln PLN) 
[133], [134].

Obecność Polski w programie Horyzont Europa
Drugim ważnym europejskim programem badawczo-rozwojowym nawiązującym do 
branży kosmicznej jest program Horyzont Europa, który będzie trwał do 2027 roku, 
zatem przez większą część perspektywy średnioterminowej tego studium.

Dotychczasowe osiągnięcia Polski w programie Horyzont 2020 w tematyce SPACE 
zostały przedstawione w rozdziale 7. Dla realizacji scenariusza I potrzebne będzie 
wyraźne zwiększenie udziału polskich podmiotów w projektach realizowanych 
w ramach programu Horyzont Europa. Ponadto ważny będzie udział Polski 
w większych projektach, o budżetach rzędu kilkunastu mln EUR.

Co ważne, to zwiększenie uczestnictwa powinno nastąpić we wszystkich typach 
projektów, w tym tych wymagających wkładu własnego (Innovation Action). Ponadto 
polskie podmioty powinny aktywnie starać się o koordynację projektów. Interwencją 
państwa w tym miejscu może być ułatwienie otrzymywania deklaracji od 
interesariuszy czy potencjalnych użytkowników, obejmujące m.in. gotowość do 
testowania stworzonych rozwiązań w projekcie. Jest to także ważne miejsce dla 
POLSA, która powinna aktywnie inicjować nowe konsorcja – oczywiście z wyraźnym 
udziałem innych polskich podmiotów.

W rozdziale 4 przedstawiono założenia programu Horyzont Europa. Branża 
kosmiczna w tym programie ramowym jest częścią klastra 4, ale praktycznie 
w każdym klastrze znajdzie się miejsce dla rozwiązań tego przemysłu, np. w formie 
danych satelitarnych. Warto zachęcać polskie podmioty do uczestnictwa w programie
Horyzont Europa, m.in. poprzez częstsze inicjowanie spotkań brokerskich, aktywne 
rozsyłanie ofert projektowych do Krajowych Punktów Kontaktowych w różnych 
państwach, a także znacznie wcześniejsze rozpoczynanie procesu tworzenia 
wniosków projektowych.

Ważnym dodatkowym źródłem finansowania, w którym projekty związane z branżą 
kosmiczną będą przyjęte, są działania zaakceptowane wokół EDF. W latach 2021–
2027 ponad 2,6 mld EUR zostanie przeznaczone na działania o charakterze 
badawczo-rozwojowym. Projekty EDF będą m.in. dotyczyć cyberbezpieczeństwa, 
tematyki SSA, telekomunikacji satelitarnej, detekcji na morzach czy też analizy 
danych zobrazowania Ziemi [135].
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KIS i RIS – szanse dla branży kosmicznej
W rozdziale 6 przedstawiono analizę KIS oraz RIS. W scenariuszu I zakładamy, że 
powiązania pomiędzy branżą kosmiczną a KIS czy RIS będą prowadzić do 
szerokiego nawiązywania do technik i technologii kosmicznych. Te nawiązania w 
scenariuszu I mogą się także pojawiać w mniej „oczywistych” branżach, np. 
nawiązaniu do medycyny czy budownictwa. Najwyższe prawdopodobieństwo 
realizacji projektów opartych na KIS będzie można zobaczyć w następujących 
specjalizacjach (w perspektywie średnioterminowej):

KIS 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego:

 Gleba i użytki rolne,
 Maszyny i urządzenia rolnicze,
 Nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony roślin i regulatory 

wzrostu.
 Produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo.

KIS 3 – Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii
specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:

 Nowoczesne biotechnologie w ochronie środowiska
KIS 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii:

 Smart grids/inteligentne sieci elektroenergetyczne,
 OZE,
 Energetyka prosumencka.

KIS 5 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo:
• Materiały i technologie,
• Systemy energetyczne budynków.

KIS 6 – Zrównoważona energetyka – Rozwiązania transportowe przyjazne 
środowisku:

• Innowacyjne środki transportu,
• Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach 

transportu,
• Systemy zarządzania transportem,
• Innowacyjne materiały w środkach transportu,
• Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części.

KIS 8 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego:

 Zaawansowane materiały i nanotechnologie w energii odnawialnej oraz 
do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania 
energią,

 Wielofunkcyjne kompozytowe i nanostrukturalne materiały ultralekkie, 
ultrawytrzymałe o radykalnie podwyższonej żaroodporności 
i żarowytrzymałości,
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 Zaawansowane materiały i nanotechnologie do zastosowań związanych 
z bezpieczeństwem,

 Wielofunkcyjne nanomateriały kompozytowe o osnowie lub wzmocnieniu 
z nanostrukturalnych materiałów węglowych oraz innych nanowłókien, 
nanodrutów i nanorurek oraz ich technologie,

 Wielofunkcyjne warstwy oraz nanowarstwy ochronne i przeciwzużyciowe 
oraz kompozyty i nanokompozyty przestrzenne warstwowe 
i samonaprawialne,

 Modelowanie struktury i właściwości wielofunkcyjnych materiałów 
i kompozytów, w tym nanostrukturalnych o zaawansowanych 
właściwościach.

KIS 9 – Elektronika i fotonika:
 Innowacyjne sensory i detektory (konstrukcja, technologia, materiały),
 Technologie, materiały i urządzenia dla fotowoltaiki,
 Technologie, materiały i urządzenia światłowodowe,
 Innowacyjne układy i systemy elektroniki, optoelektroniki i fotoniki 

scalonej,
 Zagadnienia aplikacyjne,
 Zagadnienia horyzontalne w technologiach sensorowych i fotonicznych.

KIS 10 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Inteligentne sieci 
i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne:

• Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy 
wbudowane,

• Inteligentne sieci w infrastrukturach,
• Architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach,
• Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach,
• Interfejsy człowiek–maszyna oraz maszyna–maszyna w inteligentnych 

sieciach
• Pozycjonowanie i nawigacja,
• Pozyskiwanie geoinformacji,
• Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja 

geoinformacji,
• Geoinformatyka,
• Innowacyjne zastosowania geoinformacji.

KIS 11 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych:
• Projektowanie i optymalizacja procesów,
• Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów,
• Diagnostyka i monitorowanie,
• Systemy sterowania,
• Maszyny i urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy.

KIS 13 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych 
jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki 
opartej o transport morski i śródlądowy:
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• Projektowanie, budowa i konserwacja specjalistycznych jednostek 
pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia,

• Projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich 
i przybrzeżnych,

• Procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej 
o transport morski i śródlądowy.

Ponadto w pięciu województwach można się spodziewać aktywnych działań 
zmierzających do wypełnienia zdefiniowanych RIS. Są to:

• Województwo podkarpackie IS 1 – Lotnictwo i kosmonautyka,
• Województwo dolnośląskie DIS 2 – Mobilność przestrzenna,
• Województwo lubuskie SIII – Innowacyjny (nowoczesny) przemysł 

tradycyjny,
• Województwo pomorskie ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku 

nasyconym informacyjnie,
• Województwo śląskie IS 4 – Przemysły wschodzące.

Pozostałe formy współpracy międzynarodowej
Ważnym aspektem scenariusza I jest szerokie nawiązanie współpracy bilateralnej 
i/lub multilateralnej w branży kosmicznej z innymi państwami. Dla osiągnięcia 
scenariusza I istotne jest nawiązanie relacji z kilkoma państwami europejskimi 
i pozaeuropejskimi, w wyniku których Polska rozpoczęłaby współpracę bilateralną 
w branży kosmicznej.

Przykładem działań wspierających scenariusz I może być formalne nawiązanie 
współpracy z państwem czy agencją partnerską jeszcze w 2021 roku, a następnie 
przeznaczenie odpowiednich funduszy na tę współpracę i przeprowadzenie od 2022 
roku kilku projektów pilotażowych. Wyniki tych projektów powinny być 
przeanalizowane nie tylko pod aspektem technologicznym, lecz także potencjału 
współpracy z wybranym partnerem w perspektywie długoterminowej, w tym 
możliwości zwiększania nakładów. Docelowo można zakładać, że każdorocznie 
współpraca z partnerem lub partnerami powinna mieć wartość przynajmniej kilku mln
PLN rocznie. Pierwszym, stałym partnerem do współpracy może być amerykańska 
agencja NASA. W 2019 roku Polska rozpoczęła proces nawiązywania z nią 
współpracy, który do końca 2020 nie został zakończony. Nie ustalono również 
budżetu na współpracę z NASA ani też nie pojawiły się informacje co do ram tej 
współpracy. W scenariuszu I przewidujemy, że już w 2021 roku informacje na temat 
możliwych kierunków współpracy z NASA zostaną skonsultowane z branżą 
kosmiczną w Polsce, co pozwoli na ustalenie najbardziej perspektywicznych 
kierunków wspólnych działań.

Innym ważnym elementem współpracy międzynarodowej jest poszerzanie 
możliwości eksportowych polskich rozwiązań stworzonych przez branżę kosmiczną. 
Warto tu zauważyć, że nie zawsze mogą być możliwe relacje o charakterze czysto 
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komercyjnym. W niektórych przypadkach formą ekspansji może być zespołowy 
projekt Polski i innego państwa, stworzony dla realizacji wspólnych celów. 
W scenariuszu I proponowane jest, by polskie placówki dyplomatyczne wraz 
z podmiotami branży kosmicznej już w 2021 roku podjęły próby nawiązania 
współpracy z innymi państwami, być może spoza Europy. Docelowo powinno to 
doprowadzić do różnego rodzaju projektów – przykładami mogą być małe misje 
naukowe typu CubeSat, wspólne misje technologiczne czy też zaawansowane 
produkty EO korzystające z umieszczonych w Polsce zasobów do przetwarzania 
danych tego typu. Przed zawieraniem współpracy konieczne będzie ustalenie zasad 
bezpieczeństwa czy też europejskich standardów ochrony danych.

Ostatnim elementem scenariusza I są stałe możliwości podnoszenia świadomości, 
kompetencji i kwalifikacji przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego poprzez 
konferencje, seminaria, szkolenia i inne materiały. W tej kwestii państwo powinno 
wspierać także pozyskiwanie wiedzy za granicą, jak również umożliwiać 
obcokrajowcom „zaznajomienie się” z krajową branżą kosmiczną.  

Uwarunkowania zewnętrzne
Ponadto, można założyć szereg zewnętrznych uwarunkowań, które z dużym 
prawdopodobieństwem wpłyną na rozwój polskiej branży kosmicznej. Te warunki 
zostały wymienione poniżej.

Rozwój gospodarczy państwa
Podstawowym czynnikiem niezwiązanym bezpośrednio z branżą kosmiczną jest 
rozwój gospodarczy państwa. W scenariuszu I przewidujemy, zgodnie 
z „górnymi” prognozami raportu „Polska 2030” (omówionego w rozdziale 9), że 
rozwój gospodarczy do 2030 roku będzie postępować w szybkim tempie. 
W konsekwencji w tym najbardziej optymistycznym wariancie PKB Polski może się 
podwoić do 2030 roku względem 2018 roku.

W scenariuszu I możliwym ważnym krokiem byłoby także przyjęcie waluty EUR w 
Polsce w latach 20. XXI wieku. Dla branży kosmicznej oznacza to m.in. redukcję 
ryzyka kursowego (ważne przy projektach ESA czy Horyzontu 2020 lub Horyzontu 
Europa, liczonych w EUR) czy podniesienie możliwości inwestycyjnych w polskie 
podmioty technologiczne z zagranicznych źródeł.

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 paradoksalnie może 
przyczynić się do przyspieszenia procesu wejścia do strefy euro przez Polskę, 
Czechy czy Węgry, które pomimo iż zobowiązane są do wprowadzenia wspólnej 
waluty, przez ostatnią dekadę odkładały decyzję o zamianie krajowych walut na euro.
Wstąpienie do strefy euro niosłoby za sobą szereg korzyści takich jak dostęp do 
antykryzysowego programu skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny.
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Nakłady na badania i rozwój
Bardzo ważnym czynnikiem dla scenariusza I jest wyraźne zwiększenie nakładów w 
Polsce na B+R. Warto tu przypomnieć, że wydatki na B+R w Polsce, pomimo trendu 
wzrostowego, nadal pozostają nie tylko znacznie poniżej średniej unijnej (2,0% 
w 2018 r.), ale i poziomu wyznaczonego jako docelowy przez rząd (1,7% do 2020).

Dla potrzeb realizacji scenariusza I ważne będzie szybkie osiągnięcie zarówno 
poziomu wyznaczonego na 2020 rok (do 2022 roku), jak i dotarcie do poziomu 
średniej unijnej. W konsekwencji do 2030 roku Polska powinna osiągnąć pozycję 
górnych stanów „moderate innovator” (poziom zbliżony do aktualnego poziomu 
Portugalii czy Estonii). Warto tu jednak zauważyć, że prawdopodobnie większość 
państw UE do 2030 roku wyraźnie podniesie swoje nakłady na B+R i poziom średniej
unijnej może być wyższy niż wspomniane 2% z 2018 roku. Dla scenariusza I 
oznacza to jeszcze większe podniesienie nakładów na B+R.

Inwestycje w Polsce
Rozdziały 4 i 9 przedstawiły zagadnienie inwestycji w Polsce – zarówno typu venture 
capital, jak i publicznych, prywatnych oraz zagranicznych. Aktualne wyniki są dalekie 
od celów ustalonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznaczonych 
na rok 2020, jak również od średniej europejskiej [115]. Analiza inwestycji sugeruje, 
że w Polsce jest więcej inwestycji pod działania usługowe niż przemysłowe, choć 
jednym z działań SOR jest reindustrializacja państwa.

Aby scenariusz szybkiego wzrostu sektora kosmicznego był możliwy, potrzebne 
będzie szybkie i wyraźne zwiększenie poziomu inwestycji w Polsce, w tym 
prywatnych – przynajmniej do poziomu średniej UE. Struktura inwestycji w Polsce 
powinna także zwiększyć udział przemysłu w stosunku do innych inwestycji, który 
powinien być utrzymany w perspektywie średnioterminowej. W tej kwestii sektor 
kosmiczny można uznać za jeden z wielu sektorów przemysłowych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Jak na razie nie ma bezpośredniego nawiązania do tych celów w PSK oraz w 
(dotychczas przygotowywanym) KPK. Tymczasem wiele z tematów Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ można odnieść wprost do Polski i do rozwoju 
technologicznego. Zadania, które przykładowo mają bezpośredni związek z nowymi 
technologiami, w tym branżą kosmiczną, to: 2.4, 3.6, 3.9, 3D, 4A, 4C, 5B, 6.5, 6.6, 
7.2, 7.3, 8B, 9.1, 9.2, 9C, 11.2, 11.6,12.1, 12.2, 12.C, całość tematu 13, całość 
tematu 14, całość tematu 15, 16.7, 17.6, 17.7 i 17.8. Dla realizacji scenariusza I 
proponujemy, by w 2021 r. powstały pierwsze mechanizmy wykonywania/wspierania 
projektów opartych na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak i prezentacji 
takich projektów na arenie międzynarodowej.
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Co więcej, działania przy poszczególnych tematach Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ mogą prowadzić do współpracy międzynarodowej, również 
z korzyściami dla państw na niższym poziomie rozwoju od Polski.

Pozostałe kwestie
Prawdopodobnie w latach 20. XXI wieku polskie wojsko zostanie wyraźnie 
zmodernizowane. Warto, by przy procedurach offset Polska wybierała możliwość 
współpracy czy transferu technologii do podmiotów w naszym kraju. Jest to 
dodatkowa szansa na poszerzenie możliwości polskich spółek oraz zwiększenie ich 
znaczenia na arenie międzynarodowej.

Dla scenariusza I proponujemy, aby przy każdym zagranicznym zamówieniu 
obejmującym offset wykonać analizę możliwości wykorzystania polskiego potencjału 
przemysłowego (wliczając w to mniejsze spółki), jak również możliwości transferu 
technologii.

Równolegle z działaniami związanymi z branżą kosmiczną warto prowadzić 
inicjatywy promujące i wyjaśniające dokonania polskich podmiotów w branży 
kosmicznej. Dla wielu małych spółek może to być dobra okazja na szerszą 
prezentację dokonań. Jednocześnie warto ustalić, czy świadomość korzyści 
płynących z sektora kosmicznego jest przekazywana w formie zrozumiałej i czy 
odbiorcami są szerokie grupy społeczne.

I.2. Kamienie milowe kompetencji
W ramach tego studium założono, że ważnym kamieniem milowym jest przełom roku
2025 i 2026. Wówczas powinien się kończyć „pierwszy” KPK i zaczynać jego 
kontynuacja w drugiej odsłonie. Istotne jest, by pomiędzy tymi KPK nie było żadnej 
przerwy.

Pod koniec „pierwszego” i przed „drugim” KPK powinna nastąpić szeroka ewaluacja 
osiągniętych wyników. Byłaby ona jednym z etapów bliskiej komunikacji z polską 
branżą kosmiczną w celu stworzenia odpowiedniego KPK na lata 2026–2030. Warto,
by te wyniki zostały porównane nie tylko z wewnętrznymi celami (w tym stopień 
realizacji PSK), jak i zewnętrznymi, takimi jak rozwój sektora kosmicznego w 
sąsiednich państwach czy obecność Polski w nowych niszach technologicznych. 
Ponadto ewaluacja powinna zawierać elementy kadrowe, czyli m.in. stan obecnego 
zatrudnienia w polskim sektorze kosmicznym, potrzeby podmiotów, ofertę polskich 
uczelni i innych kursów, jak również analizę niezaspokojonych potrzeb związanych 
z kadrami i kompetencjami. W przypadku tego scenariusza zakładana jest coraz 
większa liczba projektów o większych wartościach (powyżej 1 mln EUR), o bardziej 
złożonej strukturze.
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Innym kamieniem milowym potwierdzającym w tym scenariuszu rzeczywisty fakt 
„szybkiego rozwoju”, będzie udział polskich podmiotów w programie Horyzont 
Europa. Założono, że osiągnięta zostanie wartość około lub ponad 3%, czyli wartość 
odniesienia z PSK. W ślad za tą wartością powinny wyraźnie wzrosnąć polskie 
koordynacje projektów oraz wdrożenia po projektach. Co ważne, z Polski 
koordynowane byłyby także projekty większe o wartościach ponad 10 mln EUR.

Zakładamy, że POLSA stanie się szybko (najpóźniej do 2022 r.) podmiotem 
scalającym potrzeby administracyjno-rządowe w kwestii branży kosmicznej, jak 
i będzie inicjować działania (m.in. wspólnie z NCBiR), w których polskie podmioty 
będą miały swoje role (producent, odbiorca czy też interesariusz).

I.3. Bariery rozwoju

Podstawową barierą rozwoju w tym scenariuszu jest dostępność funduszy na branżę
kosmiczną. W jego przypadku polskie podmioty aktywne w branży kosmicznej 
miałyby dostęp do kilku różnych typów funduszy: ESA, Horyzont Europa, krajowe 
związane z KPK, krajowe związane z regionalnymi działaniami, inwestycyjne, 
wojskowe, powstałe w ramach umów bilateralnych (np. z NASA), z zamówień 
publicznych czy też komercyjnych.

Inne bariery, które mogą przeszkodzić w realizacji scenariusza I są następujące:
• Brak wizji rozwoju branży kosmicznej, silnie ugruntowanej także na polu 

ekonomicznym, jak również brak świadomości wśród szerszego 
społeczeństwa odnośnie planów rozwoju branży kosmicznej, co związane 
jest z brakiem wdrożonego KPK,

• Niewystarczający wzrost nakładów i inwestycji na branżę kosmiczną 
z różnych źródeł (w tym inwestycyjnych, prywatnych/komercyjnych oraz 
zagranicznych),

• Bariery utrudniające prowadzenie projektu B+R z polskich źródeł 
(w szczególności administracja i rozliczanie projektów),

• Brak regulacji zachęcających do pozyskiwania rozwiązań opartych na 
danych satelitarnych przez administrację publiczną, pomimo alokacji 
funduszy,

• Brak wdrażania rekomendacji usprawniających proces prowadzenia KPK 
czy też tworzenia kolejnego KPK na lata 2026–2030,

• Rosnąca konkurencja, w szczególności poza Polską (w Europie 
i globalnie),

• Niewystarczająca rozpoznawalność polskich podmiotów aktywnych 
w branży kosmicznej na arenie międzynarodowej,

• Niewystarczająca współpraca pomiędzy administracją, przemysłem 
a akademią (m.in. brak możliwości wymiany obaw, planów czy propozycji 
z każdej strony).
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Z pewnością jedną z barier rozwoju może być brak odpowiedniej kadry i jej 
szerszych zdolności, opisanych w kolejnym punkcie. Ten scenariusz rozwoju nakłada
największy nacisk na kwestie zapotrzebowania na kwalifikacje polskiej kadry branży 
kosmicznej.

I.4.  Przewidywane  zapotrzebowanie  na  kompetencje/kwalifikacje
w branży kosmicznej w wyniku realizacji scenariusza I
Poniższa lista prezentuje zestaw potrzebnych kompetencji i kwalifikacji, jakie byłyby 
niezbędne do realizacji scenariusza I. W tym przypadku zakładany jest szybki wzrost 
polskiego sektora kosmicznego, co przekłada się na szerokie zapotrzebowanie na 
kompetencje i kwalifikacje.

W tym scenariuszu przewidujemy, że około 1100 absolwentów rocznie skończyłoby 
studia na polskich kierunkach kosmicznych. Około 85% z nich byłoby 
zorientowanych na sektor downstream, zaś reszta na sektory midstream i upstream. 
Ponadto zakładając, że część absolwentów znalazłaby pracę w innych sektorach niż 
kosmiczny, część wyjechałaby z Polski, a część zajęłaby się własną działalnością 
gospodarczą, można przyjąć, że rocznie polski sektor kosmiczny mógłby liczyć na 
około 50 absolwentów związanych z branżą upstream/midstream i około 500 
absolwentów związanych z różnymi branżami downstream. Warto tu dodać, że 
branża downstream będzie mogła dodatkowo być zasilana z innych kierunków 
technicznych. Ta prognoza oparta jest zarówno na analizie rynku polskiego autorów 
studium, jak i szacunkach dotyczących zatrudnienia w Europie w segmencie 
upstream, przygotowanych przez firmy doradcze [92]. Przykładowo w latach 
2014–2019 w Szwecji średnio około 70–100 osób znajdowało pracę w segmencie 
upstream, zaś w tym czasie w Hiszpanii było to około 100–300 osób. Te dwie 
wartości sugerują, że w przypadku scenariusza I wzrost zatrudnienia w Polsce w 
segmencie upstream będzie wynosić około 50 osób rocznie.    

Ważną kwestią jest to, jaki procent z tych osób będzie płci żeńskiej. Obecnie kobiety 
stanowią np. 20% pracowników naukowych w niemieckim Centrum Lotnictwa 
i Astronautyki (DLR) (32% wszystkich pracowników) i 23% pracowników naukowych 
w NASA (34% wszystkich pracowników) [135]. Zdecydowanie mniej kobiet niż 
mężczyzn zajmuje również wysokie stanowiska kierownicze we wszystkich 
agencjach kosmicznych (w ESA stanowią one 9% najwyższego kierownictwa). Jak 
zauważa OECD „redukcja gender gap w sektorze kosmicznym jest coraz częściej 
postrzegana jako szansa na przyciągnięcie nowych talentów i innowatorów”. 
Promowanie podejmowania przez kobiety studiów na kierunkach technicznych, takie 
jak np. wspomniana w rozdziale 4 akcja „Dziewczyny na Politechniki” czy tworzenie 
programów mentorskich dedykowanych kobietom chcącym rozpocząć karierę 
w branży kosmicznej, będzie również bez wątpienia korzystne dla rozwoju całego 
sektora. W scenariuszu I zakładamy, że choć problem niedostatecznej reprezentacji 
kobiet w sektorze kosmicznym – zwłaszcza segmencie upstream – nie zniknie 
całkowicie, to liczba kobiet kończących kierunki kosmiczne i okołokosmiczne oraz 
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znajdujących (lub tworzących) zatrudnienie w podmiotach sektora kosmicznego 
będzie systematycznie rosła do poziomu ok. 40% do 2030 roku.

Zakładając większe i stałe możliwości produkcyjne w Polsce (np. program konstelacji
małych satelitów), wydaje się, że w tym scenariuszu potrzeby w branży upstream 
byłyby rzędu kilkudziesięciu osób rocznie i pochodziłyby od przynajmniej kilku 
niezależnych od siebie spółek aktywnych w branży upstream, co oznacza mniejsze 
ryzyko jednostkowego załamania „rynku absolwentów” w przypadku problemów 
danego podmiotu.

Pojawiłoby się zapotrzebowanie na kompetencje związane z projektowaniem, 
budowaniem i testowaniem satelitów. Są to ściśle inżynieryjne kompetencje, 
wymagające współpracy pomiędzy podmiotami aktywnymi w branży upstream 
a uczelniami. Jest możliwe, że część studiów miałaby praktyczny aspekt, np. praca w
warunkach clean room, składanie specjalistycznej elektroniki, rozwiązania 
mechaniczne lub robotyczne, testy sprzętu (elektryczne i mechaniczne), 
telekomunikacja czy elementy optyczne. Część takich kwalifikacji może być 
wymagana na poziomie wyższym od magistra.

Założono, że ogólna liczba absolwentów studiów technicznych wzrośnie do 175 
tysięcy rocznie. Ten wzrost oznacza szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, 
zachęcającą do nabywania wiedzy na uczelniach technicznych w naszym kraju. To 
zwiększenie będzie także możliwe dzięki szerszemu zachęceniu obcokrajowców do 
studiowania w Polsce.

Ponadto następujące kompetencje i kwalifikacje będą wymagane, aby możliwe było 
osiągnięcie scenariusza I:

• Kompetencje: „kompetencje dla ustalenia kompetencji”, czyli możliwość 
oceny wiedzy i kwalifikacji obcokrajowców, którzy zdecydują się osiąść w 
Polsce i będą pracować w branży kosmicznej – mowa tu również o osobach 
spoza Unii Europejskiej,

• Kompetencje: kształcenie ustawiczne, szeroka dostępność kursów 
specjalistycznych (w Polsce i za granicą),

• Kompetencje: zdolność do zarządzania projektami branży kosmicznej, nie 
tylko ESA czy Horyzont Europa lub z krajowych środków, lecz także tych o 
komercyjnym charakterze,

• Kompetencje: szeroka zdolność do zarządzania projektami większymi od 
1 mln EUR, dotychczas dość rzadko prowadzonymi w Polsce,

• Kompetencje: zdolność do zarządzania projektami składającymi się z wielu 
różnych części (informatyczna, hardware, testy, wdrożenie, komercjalizacja, 
Product Assurance, Quality Assurance [136]),
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• Kompetencje: ogólna zdolność do zarządzania zdywersyfikowanymi 
zespołami, szczególnie w przypadku projektów wdrożeniowych 
i komercyjnych,

• Kompetencje: szersze korzystanie z języka angielskiego (i innych), również 
wewnątrz zespołu (lub też całkowite przejście na ten język w przypadku prac 
w zespole złożonym z osób wielu narodowości),

• Kompetencje: zdolność do powiązania danego punktu zawartego w KIS albo 
RIS z branżą kosmiczną,

• Kwalifikacje: wiedza o aktualnych technikach i technologicznych 
rozwiązaniach w hardware oraz software (zarówno dostępnych na rynku, jak 
i rozwijanych w projektach B+R), stosowanych w upstream, midstream 
i downstream,

• Kwalifikacje: tworzenie specjalizacji/kursów w wyniku dyskusji z przemysłem 
(potrzeby, dopasowanie do długoterminowych projektów),

• Kwalifikacje: szeroko dostępne kursy doktoranckie tworzone we współpracy 
z przemysłem,

• Kwalifikacje: wprowadzanie kursów, które wyjaśniają zagadnienia aktualnego
sektora kosmicznego (np. Big Data, pozycjonowanie i zaawansowane 
pozycjonowanie, AI, IoT, data mining, „biały wywiad” oparty na danych 
satelitarnych, kwestie SSA, technologie związane z małymi i średnimi 
satelitami, zarządzanie misjami satelitarnymi, działania eksploracyjne, 
efektywne zarządzanie infrastrukturą naziemną, znajomość praw i regulacji 
oraz tworzenie praw i regulacji),

• Kwalifikacje: część kwalifikacji w kraju powinna być zdobywana przy pomocy 
zagranicznej doświadczonej kadry (nie tylko akademickiej),

• Kwalifikacje: szeroko rozbudowany program stażowy, bazujący na 
doświadczeniach programu stażowego ZPSK-ARP, być może umożliwiający 
każdemu absolwentowi kilku uczelni o kierunku kosmonautyka/inżynieria 
kosmiczna odbycie stażu w Polsce jako części kursu akademickiego.

II. Średniookresowy scenariusz II – umiarkowanego wzrostu
Ten scenariusz to umiarkowany, jednak wyraźny rozwój polskiej branży kosmicznej. 
Według niego polska gospodarka rozwija się w stosunkowo szybkim tempie (górne 
prognozy według raportu „Polska 2030”, przedstawionego w rozdziale 9 tego 
studium) i jednocześnie następuje pewien wzrost całkowitych nakładów na branżę 
kosmiczną – do poziomu zbliżonego do wartości przeznaczonych przez Szwecję. 
Podobnie jak w scenariuszu I, w tym scenariuszu zakładamy wdrożenie Krajowego 
Programu Kosmicznego wraz z kontynuacją na lata 2026–2030.

Ten scenariusz zakłada również pewne ułatwienia w prowadzeniu działalności, w tym
rozliczania projektów B+R finansowanych z funduszy krajowych. Przyjmuje się, że 
ten scenariusz nie będzie wystarczający, aby osiągnąć cele określone w PSK, 
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niemniej jednak doprowadziłby do wyraźnego wzrostu działalności krajowych 
podmiotów w tej branży.

II.1. Uwarunkowania

Aby scenariusz umiarkowanego wzrostu był możliwy, kilka warunków powinno być 
wprowadzonych lub osiągniętych. W ramach studium zidentyfikowano następujące 
uwarunkowania dla tego scenariusza.

Polska – PSK i KPK
Konieczne będzie wprowadzenie Krajowego Programu Kosmicznego w 2021 roku 
wraz z zatwierdzonym odpowiednim finansowaniem. Jest to ważne, gdyż w 2019 
roku zakończył się program Polish Industry Incentive Scheme, w którym polskie 
podmioty konkurowały jedynie między sobą o fundusze ESA.

Pod koniec 2020 roku nastąpiła diametralna zmiana sytuacji. Na podstawie informacji
przekazanych członkom Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego w dniu 7 
grudnia 2020 roku przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
wiadomo, że powstanie nowa wersja Krajowego Programu Kosmicznego. Ma to 
związek z negatywnym zaopiniowaniem wcześniejszej wersji KPK (opisywanej w tym
dokumencie w wersji „1.09”), która miała obejmować lata 2021–2025. Nowy KPK 
zostanie opracowany także na lata 2021–2025, jednakże pierwszych działań w tym 
KPK można się spodziewać dopiero w drugiej połowie lub pod koniec 2021 roku. 
Opóźnienie wprowadzenia KPK o kilka miesięcy lub nawet rok niesie za sobą ryzyko 
zatrzymania rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, a tym samym oddala szanse na
spełnienie scenariusza II.

Ważnym elementem rozwoju polskiego sektora kosmicznego jest także 
doprecyzowanie roli POLSA. W rozdziale 5 przedstawiono komentarz co do 
aktualnego zakresu kompetencji tej Agencji. W porównaniu z pierwotną ustawą 
o POLSA, rola tej Agencji wydaje się ograniczona i bardziej zależna od innych 
właściwych organów państwa. Dla realizacji umiarkowanego tempa rozwoju sektora 
kosmicznego (przynajmniej w swej cywilnej części) relacje i reprezentacja państwa 
powinny być docelowo ustalone oraz stałe przez dłuższy czas. Ponadto – podobnie 
jak w innych agencjach kosmicznych – pozycje najważniejszych przedstawicieli 
powinny być stabilne, pozwalając tym samym na długofalową interakcję zarówno 
w kraju, jak i za granicą.

Trudno w europejskich warunkach znaleźć odniesienie dla tego scenariusza 
umiarkowanego rozwoju, jednakże bazując na przykładach Szwecji czy Hiszpanii 
(przedstawionych w rozdziale 8) można zaproponować następujące formy interwencji
państwa w latach 20. XXI wieku:
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• Mały program satelitarny, np. mała konstelacja satelitów użytkowych lub 
seria małych satelitów technologicznych co dwa–trzy lata. Na pokładzie tych 
satelitów znalazłyby się komponenty wyprodukowane i przetestowane przez 
różne podmioty w kraju (możliwość zdobycia flight heritage);

• Budowa infrastruktury spełniającej potrzeby administracyjne państwa, ale 
niekoniecznie oferującej swoje usługi na arenie międzynarodowej czy też 
o charakterze komercyjnym.

Dla zapewnienia ciągłości rozwoju krajowej branży kosmicznej potrzebne będzie 
także przeprowadzenie prac nad KPK na lata 2026–2030, zanim zakończy się 
„wcześniejszy” KPK w 2025 roku. Prace nad tym KPK powinny być prowadzone 
z różnymi typami podmiotów i interesariuszy branży kosmicznej.

Polska – rynki kosmiczne
Raport o polskim sektorze EO, przedstawiony w rozdziale 5, sugeruje, że Polska 
obecnie reprezentuje około 0,4% całkowitego sektora obserwacyjnego w Europie. 
Poziom zbliżony do 3% osiągnęła Belgia. Jest to prawdopodobnie jedyne 
opracowanie, które szacuje wielkość pewnego wycinka polskiego sektora 
kosmicznego względem innych w Europie. Zakładając, że inne segmenty branży 
kosmicznej mają podobny udział w rynku kosmicznym Europy, bez wyraźnego 
wsparcia ze strony państwa, administracji lokalnej czy też większych podmiotów 
przemysłowych trudne będzie zwiększenie tego udziału w latach dwudziestych. 
Oznacza to potrzebę wprowadzenia przynajmniej kilku różnych działań mających na 
celu zwiększenie użycia produktów i usług branży kosmicznej w Polsce.

Przede wszystkim potrzebne jest szersze otwarcie rynku typu „B2G” w Polsce. Ta 
potrzeba jest zauważalna, m.in. poprzez realizację działań POLSA w celu 
zachęcania administracji publicznej do korzystania z danych satelitarnych. Są to 
oczywiście początkowe działania, które z czasem powinny być rozszerzone o 
wsparcia takie jak częstsze sięganie po wytworzone już rozwiązania, np. z projektów 
ESA, NCBiR, Horyzont 2020 czy Horyzont Europa. W tym scenariuszu zakładamy, 
że administracja publiczna będzie w stanie określać swoje potrzeby i je wymieniać, 
przynajmniej w formie listu intencyjnego, w którym zawarte byłyby także informacje 
o możliwym wykorzystaniu rozwiązania po zakończeniu projektu.

Polska  –  mechanizm  monitoringu  i  wsparcia  dla  podmiotów  z
branży kosmicznej
Dla spełnienia scenariusza II ważne jest podstawowe monitorowanie rozwoju 
polskiego sektora kosmicznego oraz odnoszenie tego rozwoju do PSK. Powinno to 
być zrealizowane w formie przynajmniej jednego, kompleksowego przeglądu 
osiągnięć polskiego sektora oraz niepowodzeń, potencjalnych problemów, ryzyk 
i opcji dalszego rozwoju. Proponujemy, by taki raport z realizacji PSK powstał 
w 2025/2026 roku, w momencie końca „pierwszego” KPK i początku „drugiego” KPK.
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Ważnym elementem tego przeglądu polskiej branży kosmicznej byłoby ustalenie 
stanu edukacji wokół branży kosmicznej, potrzeb wysuwanych przez 
przedsiębiorców, przyszłych potrzeb branży kosmicznej oraz zagrożeń, jakie przed 
nią stoją. W tym scenariuszu ten raport powinien także w stopniu podstawowym 
podsumować wyniki akademickie z lat 2020–2025 oraz uzyskać komentarze od 
przemysłu co do użyteczności oferowanych kursów.  

Ponadto powinny zostać stworzone systemowe formy wsparcia dla podmiotów z 
branży kosmicznej w kraju. Kilka propozycji może obejmować:

• Programy akceleracji biznesu, koordynowane przez PARP, w tym program 
zachęcający obcokrajowców do rozpoczęcia swojej działalności 
gospodarczej w Polsce,

• Rozpoczęcie działalności ESA BIC w Polsce i jego funkcjonowanie na 
podstawowym poziomie (np. po jednym startupie rocznie u partnera 
konsorcjum),

• Lokalne inkubatory technologiczne, tworzone przez duże spółki 
przemysłowe,

• Programy Corporate Venture Capital (CVC), tworzone przez duże spółki, nie 
tylko przemysłowe,

• Mechanizmy finansowania działalności spółek, np. fundusze VC, 
dofinansowane ze źródeł krajowych (szerzej omówione w rozdziale 4), w tym
jeden silniejszy fundusz, zdolny do inwestowania w polskie spółki branży 
kosmicznej także po fazie zalążkowej (z wkładem od inwestorów 
prywatnych).

Oczywiście dla realizacji założeń scenariusza II ważne będzie ustalenie priorytetów 
wśród powyższych działań.

Całkowity budżet kosmiczny

Na całkowity budżet kosmiczny składają się przede wszystkim składki na ESA 
(omówione poniżej) oraz wydatki na działania dwustronne i krajowe, takie jak krajowe
programy kosmiczne czy wsparcie działalności badawczej i rozwojowej. Mierzony jak
% PKB, pozwala w możliwie łatwy sposób mierzyć skalę finansowania 
przeznaczonego na działalność i rozwój sektora w danym państwie nie tylko 
z perspektywy czasu, lecz także w porównaniu z innymi krajami.

Największy budżet kosmiczny, 0,24% PKB (według konserwatywnych szacunków 
OECD za 2017 rok), mają Stany Zjednoczone. Następna za nimi Rosja wydaje 
0,17% PKB. W większości państw budżet ten kształtował się poniżej poziomu 0,05%.

Polska, z wydatkami na poziomie 0,014% PKB (według stanu na 2017 r.), powinna 
zwiększyć ten odsetek o co najmniej 50%, przynajmniej do poziomu zbliżonego do 
Wielkiej Brytanii (0,021% w 2017 r.) lub Szwecji (0,022% w 2017 r.), aby zrealizować 
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scenariusz II. Zgodnie z przyjętym dla niego wariantem wzrostu PKB (40% w 2030 
roku względem 2018 roku, szczegóły w sekcji poniżej) całkowity polski budżet 
kosmiczny w 2030 roku wyniósłby więc ok. 140 EUR milionów.

Obecność Polski w ESA

Bez wątpienia ważnym elementem scenariusza II jest znaczne zwiększenie składki 
do ESA, w szczególności nakładów na programy opcjonalne. Z analiz ZPSK 
wynikało, że w 2019 roku polskie firmy oraz instytucje naukowe były w stanie 
realizować projekty w programach opcjonalnych ESA o wielkości 150–200% składki 
podstawowej. W 2019 roku odpowiadało to mniej więcej poziomowi składki 
opcjonalnej w wysokości pomiędzy 34 a 46 mln EUR rocznie. Zdaniem ZPSK 
optymalna całkowita składka Polski do ESA powinna już w tej chwili wynosić od 57 
do 69 mln EUR rocznie. Ten poziom można uznać za cel wydatków dla scenariusza 
II w perspektywie lat 20. XXI wieku.

Ponadto zazwyczaj polskie podmioty otrzymywały stosunkowo niewielkie 
finansowanie z ESA – typowo do 200 tysięcy EUR. Nie zawsze po zakończeniu 
jednego projektu nastąpiła kontynuacja, np. w formie pierwszego wdrożenia. W 
przypadku scenariusza II konieczne będzie ustalenie wyników poszczególnych 
projektów finansowanych z ESA (np. w ramach Polish Industry Incentive Scheme) 
wśród najmniejszych beneficjentów. Zrozumienie ich potrzeb oraz trudności, z jakimi 
te podmioty się spotkały może zwiększyć szanse na nowe wdrożenia.

Powyższa propozycja jest ważna z uwagi na obecną pozycję Polski w łańcuchu 
dostaw w branży kosmicznej (Tier IV). W scenariuszu II zakładamy, że 
w określonych przypadkach osiągnięty zostanie Tier III i być może pojedynczy 
przykład spółki na poziomie Tier II.

Obecność Polski w programie Horyzont Europa
Drugim ważnym europejskim programem badawczo-rozwojowym nawiązującym do 
branży kosmicznej jest program Horyzont Europa, który będzie trwać do 2027 roku, 
zatem przez większą część perspektywy średnioterminowej tego studium.

Dotychczasowe osiągnięcia Polski w programie Horyzont 2020 w tematyce SPACE 
zostały przedstawione w rozdziale 7. Dla realizacji scenariusza II potrzebne będzie 
zwiększenie udziału polskich podmiotów w projektach realizowanych w ramach 
programu Horyzont Europa. Ponadto polskie podmioty powinny aktywnie starać się 
o koordynację projektów. Interwencją państwa w tym miejscu powinno być ułatwienie
otrzymywania deklaracji od interesariuszy czy potencjalnych użytkowników, 
obejmujące m.in. gotowość do testowania stworzonych rozwiązań w projekcie.

W rozdziale 4 przedstawiono założenia programu Horyzont Europa. Branża 
kosmiczna w tym programie ramowym jest częścią klastra 4, ale praktycznie 
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w każdym klastrze znajdzie się miejsce dla rozwiązań tego przemysłu, np. w formie 
danych satelitarnych. Warto zachęcać polskie podmioty do uczestnictwa w programie
Horyzont Europa, m.in. poprzez częstsze inicjowanie spotkań brokerskich, aktywne 
rozsyłanie ofert projektowych do Krajowych Punktów Kontaktowych w różnych 
państwach, a także znacznie wcześniejsze rozpoczynanie procesu tworzenia 
wniosków projektowych.

Ważnym dodatkowym źródłem finansowania, w którym projekty związane z branżą 
kosmiczną będą przyjęte, są działania zaakceptowane wokół EDF. W latach 2021–
2027 ponad 2,6 mld EUR zostanie przeznaczone na działania o charakterze 
badawczo-rozwojowym. Projekty EDF będą m.in. dotyczyć cyberbezpieczeństwa, 
tematyki SSA, telekomunikacji satelitarnej, detekcji na morzach czy też analizy 
danych zobrazowania Ziemi.

KIS i RIS – szanse dla branży kosmicznej
W rozdziale 6 przedstawiono analizę KIS oraz RIS. W scenariuszu II zakładamy, że 
powiązania pomiędzy branżą kosmiczną a KIS czy RIS będą prowadzić do projektów
i wdrożeń. Najwyższe prawdopodobieństwo realizacji projektów opartych na KIS 
będzie można zobaczyć w następujących specjalizacjach:

KIS 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego:

gleba i użytki rolne,
maszyny i urządzenia rolnicze,
nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony roślin i regulatory wzrostu,
produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo.

KIS 3 – Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii
specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:

nowoczesne biotechnologie w ochronie środowiska
KIS 6 – Zrównoważona energetyka – Rozwiązania transportowe przyjazne 
środowisku:

•innowacyjne środki transportu,
•proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach 

transportu,
•systemy zarządzania transportem,
•innowacyjne materiały w środkach transportu,
•innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części.

KIS 10 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Inteligentne sieci 
i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne:

•technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy 
wbudowane,

•inteligentne sieci w infrastrukturach,
•architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach,
•zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach,
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•interfejsy człowiek–maszyna oraz maszyna–maszyna w inteligentnych 
sieciach,

•pozycjonowanie i nawigacja,
•pozyskiwanie geoinformacji,
•przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja 

geoinformacji,
•geoinformatyka,
•innowacyjne zastosowania geoinformacji.

KIS 13 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych 
jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki 
opartej o transport morski i śródlądowy:

•projektowanie, budowa i konserwacja specjalistycznych jednostek 
pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia,

•projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich 
i przybrzeżnych,

•procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej 
o transport morski i śródlądowy.

Ponadto w pięciu województwach można się spodziewać pewnych działań 
zmierzających do wypełnienia zdefiniowanych RIS. Są to:

• Województwo podkarpackie IS 1 – Lotnictwo i kosmonautyka,
• Województwo dolnośląskie DIS 2 – Mobilność przestrzenna,
• Województwo lubuskie SIII – Innowacyjny (nowoczesny) przemysł 

tradycyjny,
• Województwo pomorskie ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku 

nasyconym informacyjnie,
• Województwo śląskie IS 4 – Przemysły wschodzące.

Pozostałe formy współpracy międzynarodowej
Dla osiągnięcia scenariusza II ważne jest sformalizowanie współpracy bilateralnej lub
multilateralnej przed zakończeniem KPK w 2025 roku. Przewidujemy, że Polska do 
2025 roku sformalizuje przynajmniej jedną umowę o współpracy w branży 
kosmicznej z innym państwem oraz przeznaczy na to odpowiedni stały budżet. 
W wyniku tej formalizacji możliwe będzie przeprowadzenie kilku projektów przy 
współpracy z partnerem, z których jeden lub dwa będą wymagać wyższego 
zaangażowania finansowego (np. 2 mln PLN na pojedynczy projekt).

Innym ważnym elementem współpracy międzynarodowej jest poszerzanie 
możliwości eksportowych polskich rozwiązań stworzonych przez branżę kosmiczną. 
Warto tu zauważyć, że nie zawsze mogą być możliwe relacje o charakterze czysto 
komercyjnym. W niektórych przypadkach formą ekspansji może być zespołowy 
projekt Polski i innego państwa, stworzony dla realizacji wspólnych celów. 
W scenariuszu II proponowane jest, by polskie placówki dyplomatyczne wraz 
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z podmiotami branży kosmicznej przed 2025 rokiem roku podjęły próby nawiązania 
współpracy z innymi państwami, być może spoza Europy. Docelowo powinno to 
doprowadzić do różnego rodzaju projektów – przykładami mogą być małe misje 
studenckie typu CubeSat, wspólne misje naukowe lub technologiczne czy też 
zaawansowane produkty EO korzystające z umieszczonych w Polsce zasobów do 
przetwarzania danych tego typu.

Ostatnim elementem scenariusza II są stałe możliwości podnoszenia świadomości, 
kompetencji i kwalifikacji przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego poprzez 
konferencje, seminaria, szkolenia i inne materiały. W tej kwestii państwo powinno 
wspierać działania pozwalające na realizację poszerzania kompetencji w kraju, 
poprzez szereg szkoleń (np. realizowanych przez ESA). Warto pamiętać, aby zasięg 
tych szkoleń był szerszy niż dotychczas – np. zamiast jednego szkolenia na całą 
Polskę w tym samym temacie można zorganizować trzy (jedno w południowej 
Polsce, jedno w środkowej i jedno w północnej). Ułatwi to zainteresowanym 
przedstawicielom sektora kosmicznego uczestnictwo w szkoleniach.

Uwarunkowania zewnętrzne
Ponadto można założyć szereg zewnętrznych uwarunkowań, które z dużym 
prawdopodobieństwem wpłyną na rozwój polskiej branży kosmicznej. Te warunki 
zostały wymienione poniżej.

Rozwój gospodarczy państwa
Podstawowym czynnikiem niezwiązanym bezpośrednio z branżą kosmiczną jest 
rozwój gospodarczy państwa. W scenariuszu II przewidujemy, zgodnie z prognozami
raportu „Polska 2030” (omówionego w rozdziale 9), że rozwój gospodarczy do 2030 
roku będzie postępować w szybkim tempie. W konsekwencji w tym umiarkowanie 
optymistycznym wariancie PKB Polski zwiększy się o około 40% w 2030 roku 
względem 2018 roku.

Nakłady na badania i rozwój
Bardzo ważnym czynnikiem dla scenariusza II jest wyraźne zwiększenie nakładów 
w Polsce na B+R. Warto tu przypomnieć, że te wydatki, pomimo trendu 
wzrostowego, nadal pozostają nie tylko znacznie poniżej średniej unijnej (2,0% w 
2018), lecz także poziomu wyznaczonego jako docelowy przez rząd (1,7% do 2020).
Dla potrzeb realizacji scenariusza II ważne będzie stopniowe osiągnięcie zarówno 
poziomu wyznaczonego na 2020 rok (przed końcem 2025 roku), jak i „dotarcie” do 
poziomu średniej unijnej około 2030 roku. W konsekwencji do 2030 roku Polska 
powinna osiągnąć pozycję średnich stanów „moderate innovator” (poziom zbliżony 
do aktualnego poziomu Włoch). Warto tu jednak zauważyć, że prawdopodobnie 
większość państw UE do 2030 roku wyraźnie podniesie swoje nakłady na B+R 
i poziom średniej unijnej może być wyższy niż wspomniane 2% z 2018 roku. Dla 
scenariusza II oznacza to konieczność wyraźniejszego wzrostu nakładów na B+R 
przed 2030 rokiem.
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Inwestycje w Polsce
Rozdziały 4 i 9 przedstawiły problem inwestycji w Polsce – zarówno typu venture 
capital, jak i publicznych, prywatnych oraz zagranicznych. Aktualne wyniki są dalekie 
od celów ustalonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznaczonych 
na rok 2020, jak również od średniej europejskiej. Analiza inwestycji sugeruje, że w 
Polsce jest więcej inwestycji pod działania usługowe niż przemysłowe, choć jednym z
działań SOR jest reindustrializacja państwa.

Aby scenariusz umiarkowanego wzrostu sektora kosmicznego był możliwy, 
potrzebne będzie zwiększenie poziomu inwestycji w Polsce, w tym prywatnych – 
przynajmniej do poziomu średniej UE w 2025 roku. Struktura inwestycji w Polsce 
powinna także zwiększyć udział przemysłu w stosunku do innych inwestycji. Ten 
poziom powinien być utrzymany w perspektywie średnioterminowej. W tej kwestii 
sektor kosmiczny można uznać za jeden z wielu sektorów przemysłowych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Jak na razie nie ma bezpośredniego nawiązania do tych Celów w PSK oraz 
w (dotychczas przygotowywanym) KPK. Tymczasem wiele z tematów Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ można odnieść wprost do Polski i do rozwoju 
technologicznego. Zadania, które przykładowo mają bezpośredni związek z nowymi 
technologiami, w tym branżą kosmiczną, to: 2.4, 3.6, 3.9, 3D, 4A, 4C, 5B, 6.5, 6.6, 
7.2, 7.3, 8B, 9.1, 9.2, 9C, 11.2, 11.6,12.1, 12.2, 12.C, całość tematu 13, całość 
tematu 14, całość tematu 15, 16.7, 17.6, 17.7 i 17.8. Dla realizacji scenariusza II 
proponujemy, by przed 2025 r. powstały pierwsze mechanizmy 
wykonywania/wspierania projektów opartych na kilku wybranych Celach 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak i prezentacjach takich projektów na arenie 
międzynarodowej.

Co więcej, działania przy poszczególnych tematach Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ mogą prowadzić do współpracy międzynarodowej, 
z korzyściami także dla państw na niższym poziomie rozwoju od Polski.

Pozostałe kwestie
Prawdopodobnie w latach 20. XXI wieku polskie wojsko zostanie wyraźnie 
zmodernizowane. Warto mieć na uwadze, aby przy procedurach offset Polska 
wybierała możliwość współpracy czy transferu technologii do podmiotów w naszym 
kraju. Jest to dodatkowa szansa na poszerzenie możliwości polskich spółek oraz 
zwiększenie ich znaczenia na arenie międzynarodowej.

Dla scenariusza II proponujemy, aby przy wybranych zagranicznych zamówieniach 
obejmujących offset wykonać analizę możliwości wykorzystania polskiego potencjału 
przemysłowego (wliczając w to mniejsze spółki), jak również możliwości transferu 
technologii.
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Równolegle z działaniami związanymi z branżą kosmiczną warto prowadzić 
inicjatywy promujące i wyjaśniające dokonania polskich podmiotów w branży 
kosmicznej. Dla wielu małych spółek może to być dobra okazja na szerszą 
prezentację swoich osiągnięć. Jednocześnie warto ustalić, czy świadomość korzyści 
płynących z sektora kosmicznego jest przekazywana w formie zrozumiałej i czy 
odbiorcami są szerokie grupy społeczne.

II.2. Kamienie milowe kompetencji
Podobnie jak w przypadku scenariusza I, ważnym kamieniem milowym dla sektora 
kosmicznego Polski będzie koniec roku 2025, gdy zostanie zakończony „pierwszy” 
KPK. Wówczas „drugi” KPK powinien być wdrożony do działania i tym samym 
polskiej branży kosmicznej powinna zostać zapewniona ciągłość realizacji 
programów związanych z KPK.

Innym kamieniem milowym potwierdzającym w tym scenariuszu rzeczywisty fakt 
„umiarkowanego rozwoju” będzie udział polskich podmiotów w programie Horyzont 
Europa. Założono, że osiągnięta zostanie wartość ponad 1,58%, czyli wartość ponad
obecne zaangażowanie w program Horyzont 2020. W ślad za tą wartością powinien 
wzrosnąć poziom koordynacji projektów przez podmioty z Polski.

W tym scenariuszu zakładamy, że POLSA stanie się szybko (do 2023 r.) podmiotem 
scalającym potrzeby administracyjno-rządowe w kwestii branży kosmicznej, jak 
również będzie inicjować działania (m.in. wspólnie z NCBiR), w których polskie 
podmioty będą miały swoje role (producent, odbiorca czy też interesariusz).

II.3. Bariery rozwoju
Podobnie jak scenariusz I, w scenariuszu II rozwój polskiego sektora kosmicznego 
zależy od zwiększania nakładów na branżę kosmiczną, jak i ograniczania barier 
rozwoju. W scenariuszu II istnieje kilka barier, które mogą utrudnić „umiarkowany 
rozwój” polskiej branży kosmicznej. Są to:

• Brak wystarczającej liczby pracowników o odpowiednim wykształceniu 
i kompetencjach, odzwierciedlony m.in. w liczbie absolwentów kończących 
inżynierię kosmiczną oraz lotnictwo i kosmonautykę, a także z kierunków 
powiązanych,

• Wyraźne niektóre bariery regulacyjne, w niektórych przypadkach 
utrudniające funkcjonowanie istniejących firm oraz powstawanie nowych, 
odzwierciedlone w niewielkiej poprawie w rankingu Banku Światowego 
„Doing Business”,

• Bariery utrudniające prowadzenie projektu B+R z polskich źródeł 
(w szczególności administracja i rozliczanie projektów),

• Niewystarczające zmiany ograniczające wysokie koszty wprowadzania 
innowacji, w szczególności przez mikro- i małe spółki [137],
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• Ograniczony dostęp do stabilnych zewnętrznych źródeł finansowania (np. 
powyżej fazy zalążkowej) oraz duża konkurencja w konkursach i przetargach
na projekty lub rozwiązania z branży kosmicznej (regionalnie, krajowo i na 
poziomie europejskim),

• Współpraca pomiędzy jednostkami badawczo-naukowymi a środowiskami 
biznesowymi na niewielką skalę, pomimo regulacji zachęcających do 
współpracy,

• Dość niski poziom zamówień publicznych na poziomie krajowym 
nakierowanych na sektor kosmiczny i brak wystarczająco mocnych „success 
stories”,

• Rosnąca konkurencja ze strony zagranicznych podmiotów i trudności 
z wejściem na rynki europejskie i pozaeuropejskie,

• Niewystarczająca rozpoznawalność polskich podmiotów na rynku 
europejskim lub jej brak.

II.4.  Przewidywane  zapotrzebowanie  na  kompetencje/kwalifikacje
w branży kosmicznej w wyniku realizacji scenariusza 2

Podobnie jak w przypadku scenariusza I, Scenariusz II zakłada, że nie każdy 
absolwent kierunków bezpośrednio związanych z branżą kosmiczną znajdzie 
zatrudnienie w krajowych podmiotach tego przemysłu. W przypadku scenariusza II 
przewidujemy rzeczywistą dostępność około 30 absolwentów rocznie z polskich 
uczelni bezpośrednio związanych z branżami upstream i midstream4. W przypadku 
tych absolwentów mowa o kompetencjach związanych z projektowaniem, 
budowaniem i testowaniem satelitów. Są to ściśle inżynieryjne kompetencje, 
wymagające współpracy pomiędzy podmiotami aktywnymi w branży upstream 
a uczelniami. Jest możliwe, że część studiów miałaby praktyczny aspekt, np. praca 
w warunkach clean room, składanie specjalistycznej elektroniki, rozwiązania 
mechaniczne lub robotyczne, testy sprzętu (elektryczne i mechaniczne), 
telekomunikacja czy elementy optyczne. Część takich kwalifikacji może być 
wymagana na poziomie wyższym od magistra.

Wartość 30 absolwentów rocznie „dostępnych” w Polsce powinna wystarczyć do 
zaspokojenia potrzeb 5–10 spółek branży kosmicznej, aktywnych w upstream i/lub 
midstream. Wydaje się, że ta ilość absolwentów może być wystarczająca dla potrzeb
realizacji programu serii satelitów technologicznych czy kilku satelitów użytkowych. 
Ten szacunek nie obejmuje części wykorzystania danych z tych satelitów 
(downstream), która byłaby o rząd wielkości większa.  

Ważną kwestią jest to, jaki procent z tych osób będzie płci żeńskiej. Obecnie kobiety 
stanowią np. 20% pracowników naukowych w niemieckim Centrum Lotnictwa 
i Astronautyki (DLR) (32% wszystkich pracowników) i 23% pracowników naukowych 

4  Podobnie jak w przypadku scenariusza I zakłada się, że część absolwentów znajdzie pracę
w innych branżach, część założy własną działalność gospodarczą, zaś część wyjedzie z Polski.
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w NASA (34% wszystkich pracowników). Zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn 
zajmuje również wysokie stanowiska kierownicze we wszystkich agencjach 
kosmicznych (w ESA stanowią one 9% najwyższego kierownictwa). Jak zauważa 
OECD „redukcja gender gap w sektorze kosmicznym jest coraz częściej postrzegana
jako szansa na przyciągnięcie nowych talentów i innowatorów”. Promowanie 
podejmowania przez kobiety studiów na kierunkach technicznych, takie jak np. 
wspomniana w rozdziale 4 akcja „Dziewczyny na Politechniki” czy tworzenie 
programów mentorskich dedykowanych kobietom chcącym rozpocząć karierę 
w branży kosmicznej, będzie również bez wątpienia korzystne dla rozwoju całego 
sektora. W scenariuszu II zakładamy, że choć problem niedostatecznej reprezentacji 
kobiet w sektorze kosmicznym – zwłaszcza segmencie upstream – nie zniknie 
całkowicie, to liczba kobiet kończących kierunki kosmiczne i okołokosmiczne oraz 
znajdujących (lub tworzących) zatrudnienie w podmiotach sektora kosmicznego 
będzie systematycznie, choć powoli rosła do 2030 roku, kiedy wyniesie ok. 30% 
wszystkich absolwentów.

Poniższa lista prezentuje zestaw potrzebnych kompetencji i kwalifikacji, jakie byłyby 
niezbędne do realizacji scenariusza II. W tym przypadku zakładany jest umiarkowany
wzrost polskiego sektora kosmicznego, co przekłada się na wzrost zapotrzebowań 
na niektóre kompetencje i kwalifikacje:

• Kompetencje: „kompetencje dla ustalenia kompetencji”, czyli możliwość 
oceny wiedzy i kwalifikacji obcokrajowców, którzy zdecydują się osiąść 
w Polsce,

• Kompetencje: kształcenie ustawiczne, podstawowa dostępność kursów 
specjalistycznych (przynajmniej w Polsce),

• Kompetencje: zdolność do zarządzania projektami branży kosmicznej, nie 
tylko ESA czy Horyzont Europa lub z krajowych środków, w określonych 
przypadkach – tych o komercyjnym charakterze – albo też finansowa 
zdolność do zatrudnienia zagranicznych doświadczonych project 
managerów,

• Kompetencje: w przypadku kilku firm zdolność do prowadzenia większych 
projektów, o wartości ponad 0,5 mln EUR czy nawet ponad 1 mln EUR,

• Kompetencje: w przypadku kilku firm zdolność do zarządzania projektami 
składającymi się z wielu różnych części (informatyczna, hardware, testy, 
wdrożenie, komercjalizacja, Product Assurance, Quality Assurance),

• Kompetencje: w przypadku kilku firm ogólna zdolność do zarządzania 
zdywersyfikowanymi zespołami, szczególnie w przypadku projektów 
wdrożeniowych i komercyjnych,

• Kompetencje: zdolność do powiązania danego punktu zawartego w KIS albo 
RIS z branżą kosmiczną,

• Kwalifikacje: przynajmniej podstawowa wiedza o aktualnych trendach w 
hardware i software dla branży kosmicznej, zarówno w upstream, midstream,
jak i downstream,
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• Kwalifikacje: przynajmniej jedna uczelnia prowadząca kursy doktoranckie 
tworzone we współpracy z przemysłem,

• Kwalifikacje: część kwalifikacji w kraju powinna być zdobywana przy pomocy 
zagranicznej doświadczonej kadry (nie tylko akademickiej),

• Kwalifikacje: rozbudowany program stażowy, bazujący na doświadczeniach 
programu stażowego ZPSK-ARP.

III.  Średniookresowy  scenariusz  III  –  rozwój  endogeniczny
branży
Ten scenariusz to prognoza rozwoju polskiej branży kosmicznej oparta na aktualnym
stanie. Obecne ograniczenia to: opóźnienia przy zatwierdzeniu i wdrożeniu 
Krajowego Programu Kosmicznego, niewielka składka Polski do ESA czy też 
trudności w komercjalizacji wyników projektów. W przypadku tego scenariusza nie 
przewidujemy wprowadzenia nowych mechanizmów, a jedynie zakładamy 
kontynuację obecnych działań, takich jak m.in. program stażowy ZPSK-ARP. W tym 
scenariuszu polska branża kosmiczna prawdopodobnie nie będzie w stanie 
konkurować z lepiej wspieranymi branżami w innych europejskich państwach, w tym 
tych z naszego regionu Europy.

III.1 Uwarunkowania

Scenariusz III oznacza niski priorytet dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego, co 
oznacza niewielką ilość działań inicjowanych lub wykonywanych przez stronę 
administracji Polski. Poniższe uwarunkowania są listą opartą na aktualnym stanie 
branży kosmicznej.

Polska – PSK i KPK
W scenariuszu III zakładamy dalsze opóźnienia we wdrożeniu KPK. Według stanu na
koniec 2020 roku ta sytuacja wydawała się prawdopodobna, gdyż siódmego grudnia 
2020 roku przedstawiciel ZPSK opublikował protokół ze Zgromadzenia Ogólnego, 
które odbyło się 16 listopada 2020 r. Publikacja nastąpiła poprzez rozesłanie 
protokołu z tego Zgromadzenia do członków ZPSK. Na tym spotkaniu uczestniczył 
przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, który oświadczył, że 
powstanie nowa wersja KPK. Ma to związek z negatywnym zaopiniowaniem 
wcześniejszej wersji KPK (opisywanej w tym dokumencie w wersji „1.09”), która 
miała obejmować lata 2021–2025. Nowy KPK zostanie opracowany także na lata 
2021–2025.

W scenariuszu III założono, że wprowadzony KPK będzie miał stosunkowo niewielki 
budżet i będzie obejmować jedynie kilka segmentów branży kosmicznej. Ponadto 
projekty takie jak te wpisujące się w KPK będą finansowane na zasadach obecnie 
stosowanych przez NCBiR, zatem niezbyt atrakcyjnych dla wielu przedsiębiorców. 
W konsekwencji istnieje ryzyko, że tylko część funduszy na KPK zostanie 
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wykorzystana – podobnie jak podczas konkursu NCBiR dla branży kosmicznej 
z 2019 roku.

W tym scenariuszu zakładamy, że nie nastąpi doprecyzowanie roli POLSA i ten 
podmiot będzie wciąż zależny od innych właściwych organów państwa. Ponadto 
przyjmujemy, że nie dojdzie do żadnej szeroko zakrojonej interwencji państwa 
w branży kosmicznej lub też, że warunki udziału w takim programie będą na tyle 
trudne, że jedynie kilka podmiotów zdecyduje się na działania. W konsekwencji 
w latach 20. XXI wieku w Polsce powstanie niewiele satelitów, z których większość 
lub wszystkie będą miały edukacyjne, technologiczne lub naukowe zastosowanie.

W scenariuszu III istnieje ryzyko, że po zakończeniu „pierwszego” KPK w 2025 roku 
nie nastąpi bezpośrednia kontynuacja – być może nastąpi nawet kilka lat przerwy, 
zanim zostanie stworzony „drugi” KPK.  

Polska – rynki kosmiczne
Raport o polskim sektorze EO, przedstawiony w rozdziale 5, sugeruje, że Polska 
obecnie reprezentuje około 0,4% całkowitego sektora obserwacyjnego w Europie. 
Jest to prawdopodobnie jedyne opracowanie, które szacuje wielkość pewnego 
wycinka polskiego sektora kosmicznego względem innych w Europie. Zakładając, że 
inne segmenty branży kosmicznej mają podobny udział w rynku kosmicznym Europy,
ten poziom udziału w kosmicznych rynkach będzie podobny w ujęciu 
średnioterminowym dla scenariusza III. Stanie się to dlatego, że nie dojdzie do 
szerszego otwarcia rynków „B2G” w Polsce, poza kilkoma pilotażowymi próbami. Nie
nastąpi także próba wdrożenia wyników projektów finansowanych z innych źródeł 
(np. ESA, NCBiR, Horyzont 2020 czy Horyzont Europa).

Polska  –  mechanizm  monitoringu  i  wsparcia  dla  podmiotów  z
branży kosmicznej
W scenariuszu III istnieje ryzyko braku rzetelnej i całościowej wiedzy na temat stanu 
polskiego sektora kosmicznego. Jest bardziej prawdopodobne, że poszczególne 
podmioty administracji publicznej na potrzeby własne będą wykonywać analizy, 
jednak będą one albo częściowe, albo też nie będą w sposób wyczerpujący 
obrazować stanu polskiego sektora kosmicznego. Z kolei niezwiązane z 
administracją publiczną podmioty będą publikować swoje, prawdopodobnie 
cząstkowe, raporty, które mogą się okazać jedynym szerzej dostępnym źródłem 
informacji na temat stanu branży kosmicznej w Polsce. W konsekwencji trudno 
będzie ustalić nawet podstawowe parametry takie jak zatrudnienie czy obrót. Ten 
problem dotyczy też edukacji związanej z branżą kosmiczną w Polsce, nie tylko 
w kwestii związanej z nauczaniem na uniwersytetach, lecz także „nostryfikacji” 
kompetencji i kwalifikacji, jak również kwestii kształcenia ustawicznego.
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Ponadto istnieje ryzyko, że w scenariuszu III nie dojdzie do długoterminowej 
realizacji inicjatyw takich jak programy akceleracji biznesu czy też inkubator ESA 
BIC. Może to mieć związek m.in. z brakiem zainteresowania w pozyskaniu nowych 
technologii czy rozwiązań od spółek (zamiast komercyjnego zakupu od 
zagranicznego dostawcy) lub też problemami w zapewnieniu budżetów operacyjnych
od partnerów regionalnych na tego typu działania.

Całkowity budżet kosmiczny

Na całkowity budżet kosmiczny składają się przede wszystkim składki na ESA 
(omówione poniżej) oraz wydatki na działania dwustronne i krajowe, takie jak krajowe
programy kosmiczne czy wsparcie działalności badawczej i rozwojowej. Mierzony jak
% PKB, pozwala w możliwie łatwy sposób mierzyć skalę finansowania 
przeznaczonego na działalność i rozwój sektora w danym państwie nie tylko z 
perspektywy czasu, lecz także w porównaniu z innymi krajami.

Największy budżet kosmiczny, 0,24% PKB (według konserwatywnych szacunków 
OECD za 2017 rok), mają Stany Zjednoczone. Następna za nimi Rosja wydaje 
0,17% PKB. W większości państw budżet ten kształtował się poniżej poziomu 0,05%.

Polska, z wydatkami na poziomie 0,014% PKB (stan na 2017 r.), powinna co 
najmniej utrzymać ten odsetek, aby zrealizować scenariusz III. Zgodnie z przyjętym 
dla niego wariantem wzrostu PKB (20% w 2030 roku względem 2018 roku, szczegóły
w sekcji poniżej) całkowity polski budżet kosmiczny w 2030 roku wyniósłby więc ok. 
70–80 EUR milionów w tym scenariuszu.

Obecność Polski w ESA
W scenariuszu III zakładamy, że składka Polski do ESA nie wzrośnie lub nieznacznie
wzrośnie, z niewielkim wzrostem nakładów na programy opcjonalne. Oznacza to, że 
typowe projekty w Polsce będą miały wartość do maksymalnie kilkuset tysięcy EUR 
i często będzie dochodzić do braku kontynuacji projektu. Ponadto wiele małych 
podmiotów nie będzie w stanie konkurować o jakiekolwiek fundusze z ESA, 
przegrywając z większymi podmiotami krajowymi czy też zagranicznymi spółkami. 
W konsekwencji przez całą dekadę lat dwudziestych Polska pozostanie na poziomie 
Tier IV.

Ponadto w scenariuszu III istnieje poważne ryzyko nieprawidłowego wykorzystania 
dostępnych funduszy. Przykładowo może to być przeznaczenie większych funduszy 
na jednostkowy projekt o nikłych szansach komercjalizacji.
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KIS i RIS – szanse dla branży kosmicznej
W rozdziale 6 przedstawiono analizę KIS oraz RIS. W scenariuszu III zakładamy, że 
powiązania pomiędzy branżą kosmiczną a KIS czy RIS pozostaną na minimalnym 
poziomie. Tylko w nielicznych przypadkach dojdzie do próby stworzenia rozwiązań 
wykorzystujących technologie lub techniki kosmiczne. W perspektywie 
średnioterminowej prawdopodobnie będą to działania wokół trzech KIS:

KIS 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego:

•gleba i użytki rolne,
•maszyny i urządzenia rolnicze,
•nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony roślin i regulatory wzrostu,
•produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo.

KIS 6 – Zrównoważona energetyka – Rozwiązania transportowe przyjazne 
środowisku:

•innowacyjne środki transportu,  
•proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach 

transportu,
•systemy zarządzania transportem,
•innowacyjne materiały w środkach transportu,
•innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części.

KIS 10 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Inteligentne sieci 
i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne:

•technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy 
wbudowane,

•inteligentne sieci w infrastrukturach,
•architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach,
•zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach,
•interfejsy człowiek–maszyna oraz maszyna–maszyna w inteligentnych 

sieciach,
•pozycjonowanie i nawigacja,
•pozyskiwanie geoinformacji,
•przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja 

geoinformacji,
•geoinformatyka,
•innowacyjne zastosowania geoinformacji.

Ponadto w pięciu województwach można się spodziewać pewnych działań 
zmierzających do wypełnienia zdefiniowanych RIS. Są to:

• Województwo podkarpackie IS 1 – Lotnictwo i kosmonautyka,
• Województwo dolnośląskie DIS 2 – Mobilność przestrzenna,
• Województwo lubuskie SIII – Innowacyjny (nowoczesny) przemysł 

tradycyjny,
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• Województwo pomorskie ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku 
nasyconym informacyjnie,

• Województwo śląskie IS 4 – Przemysły wschodzące.

Obecność Polski w programie Horyzont Europa
Drugim ważnym europejskim programem badawczo-rozwojowym nawiązującym do branży 
kosmicznej jest program Horyzont Europa, który będzie trwać do 2027 roku, zatem przez 
większą część perspektywy średnioterminowej tego studium.

Dotychczasowe osiągnięcia Polski w programie Horyzont 2020 w tematyce SPACE zostały 
przedstawione w rozdziale 7. W przypadku scenariusza III zakładamy sytuację podobną do 
obecnej – jedynie kilka podmiotów będzie próbować swoich sił w programie Horyzont 
Europa, zazwyczaj uzyskując dofinansowanie na poziomie do 200–300 tysięcy EUR na 
projekt. W sporadycznych przypadkach może zdarzyć się większe uczestnictwo, tak jak to 
nastąpiło w ostatnich latach programu Horyzont 2020, gdy jeden podmiot (POLSA) uzyskał 
łącznie 45% wszystkich funduszy w tematyce SPACE. W przypadku Scenariusza III istnieje 
ryzyko, że większość podmiotów z Polski nie będzie wystarczająco dobrze znana na arenie 
europejskiej, zatem rzadko kiedy dojdzie do próby nawiązania współpracy przy wniosku na 
projekty w ramach Horyzontu Europa. Jedynie kilka podmiotów będzie częściej 
zapraszanych. Niesie to za sobą ryzyko jeszcze większych trudności w próbach udziału 
w konkursach programu Horyzont Europa.

W rozdziale 4 przedstawiono założenia programu Horyzont Europa. Branża kosmiczna 
w tym programie ramowym jest częścią klastra 4, ale praktycznie w każdym klastrze znajdzie
się miejsce dla rozwiązań tego przemysłu, np. w formie danych satelitarnych. W przypadku 
scenariusza III udział podmiotów branży kosmicznej w działaniach w innych klastrach 
prawdopodobnie będzie bardziej dziełem przypadku niż przemyślanej strategii wejścia 
w nowe nisze rynkowe.

Pozostałe formy współpracy międzynarodowej
W scenariuszu III zakładamy sytuację podobną do obecnej: kilka jednostkowych 
działań jako podwykonawstwo z zagranicznymi agencjami czy państwami, 
wykonywanych przez jednostki B+R i/lub powiązane z nimi spółki. Tego typu 
współpraca nie będzie miała formy stałej, czyli nie będzie prowadziła do dalszego 
rozwoju technologii i nie da gwarancji na kolejne zamówienie przy podobnej misji. 
Możliwe także, że współpraca będzie sprowadzać się do jednostkowych działań przy 
misjach naukowych, w których możliwości komercjalizacji będą ograniczone.

W scenariuszu III zakładamy także, że może dojść do „zagranicznych” prób 
nawiązania współpracy z polskim sektorem kosmicznym, np. w wyniku konferencji 
lub też z uwagi na konkretne rozwiązanie stworzone w Polsce. Nie będzie to jednak 
efekt aktywnych działań polskiej dyplomacji czy przedstawicieli krajowego przemysłu.
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Uwarunkowania zewnętrzne
Ponadto można założyć szereg zewnętrznych uwarunkowań, które z dużym 
prawdopodobieństwem wpłyną na rozwój polskiej branży kosmicznej. Te warunki 
zostały wymienione poniżej.

Rozwój gospodarczy państwa
Podstawowym czynnikiem niezwiązanym bezpośrednio z branżą kosmiczną jest 
rozwój gospodarczy państwa. W scenariuszu III przewidujemy – zgodnie z „dolnymi” 
prognozami raportu „Polska 2030” (omówionego w rozdziale 9), że rozwój 
gospodarczy do 2030 roku będzie postępować w pewnym tempie, jednak wyraźnie 
wolniej niż w poprzednich dwóch dekadach. W konsekwencji w tym wariancie PKB 
Polski wzrośnie o ok. 20% względem 2018 roku.

Nakłady na badania i rozwój
W scenariuszu III nie nastąpi wyraźne zwiększenie nakładów w Polsce na 
B+R. Warto tu przypomnieć, że te wydatki, pomimo trendu wzrostowego, 
nadal pozostają nie tylko znacznie poniżej średniej unijnej (2,0% w 2018 r.), 
lecz także poziomu wyznaczonego jako docelowy przez rząd (1,7% do 2020 
r.). Oznacza to, że poziom 1,7% PKB zostanie albo nieosiągnięty wcale, albo 
też Polska dotrze do tej wartości dopiero pod koniec lat dwudziestych. 
W konsekwencji do 2030 roku pozycja Polski albo spadnie, albo nie zmieni się
– będzie nadal na granicy „modest” i „moderate innovator”. Warto tu jednak 
zauważyć, że prawdopodobnie większość państw UE do 2030 r. wyraźnie 
podniesie swoje nakłady na B+R i poziom średniej unijnej może być wyższy 
niż wspomniane 2% z 2018 roku. Oznacza to znaczny dystans pomiędzy 
Polską a większością państw Unii.
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Inwestycje w Polsce
Rozdziały 4 i 9 przedstawiły problem inwestycji w Polsce – zarówno typu venture 
capital, jak i publicznych, prywatnych oraz zagranicznych. Aktualne wyniki są dalekie 
od celów ustalonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznaczonych 
na rok 2020, jak również od średniej europejskiej. Analiza inwestycji sugeruje, że 
w Polsce jest więcej inwestycji pod działania usługowe niż przemysłowe, choć 
jednym z działań SOR jest reindustrializacja państwa.

W scenariuszu III przewidujemy duże ryzyko, że poziom inwestycji w Polsce nadal 
będzie niższy niż średnia UE, a „komponent” przemysłowy pozostanie wciąż na 
podobnym poziomie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Jak na razie nie ma bezpośredniego nawiązania do tych Celów w PSK oraz w 
(dotychczas przygotowywanym) KPK. Dla scenariusza III zakładamy, że ta sytuacja 
się nie zmieni.

Pozostałe kwestie
Prawdopodobnie w latach 20. XXI wieku polskie wojsko zostanie wyraźnie 
zmodernizowane. Choć jest to dodatkowa szansa na poszerzenie możliwości 
polskich spółek oraz zwiększenie ich znaczenia na arenie międzynarodowej, w 
scenariuszu III zakładamy, że Polska nie zdecyduje się na taką możliwość 
wykorzystania polskiego potencjału branży kosmicznej czy transferu technologii.

III.2 Kamienie milowe kompetencji
Z pewnością pierwszym kamieniem milowym będzie moment zatwierdzenia 
i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego. W zależności od jego zapisów, 
dostępnego finansowania oraz okresu działania będzie wiadomo, czy któreś z nisz 
technologicznych nie pozostaną „na uboczu”. Przełoży się to na kompetencje, gdyż 
niektóre z nich mogą nie być interesujące dla wspieranych tematów 
technologicznych w KPK.

W przypadku tego scenariusza trudno przewidywać, czy trzecim kamieniem milowym
będzie przygotowanie, zatwierdzenie i wdrożenie KPK na lata 2026–2030 – 
dostrzegamy ryzyko braku zatwierdzenia kolejnego KPK na czas.
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III.3 Bariery rozwoju

Scenariusz III zawiera szereg barier rozwoju, które w znaczący sposób utrudniają 
rozwój podmiotów polskiej branży kosmicznej. Te bariery są następujące:

• Niskie nakłady na działalność B+R w Polsce, odzwierciedlone m.in. 
w pozycji Polski w European Innovation Scoreboard,

• Wysokie bariery regulacyjne oraz niewystarczająco przyjazne otoczenie 
biznesu utrudniające funkcjonowanie istniejących firm oraz powstawanie 
nowych, odzwierciedlone w utrzymaniu się lub dalszym spadku Polski 
w rankingu Banku Światowego „Doing Business”,

• Wysokie koszty wprowadzania innowacji,
• Opóźnienie we wdrożeniu KPK i realne ryzyko braku akceptacji KPK, 

przekładające się na brak strategicznego podejścia rządu do rozwoju 
branży kosmicznej w Polsce,

• Niewystarczający dostęp do stabilnych zewnętrznych źródeł finansowania 
oraz niewystarczające środki finansowe na innowacje,

• Niewystarczająca współpraca pomiędzy jednostkami badawczo-
naukowymi a środowiskami biznesowymi,

• Niski poziom zamówień publicznych na poziomie krajowym nakierowanych
na sektor kosmiczny,

• Brak zachęt do nawiązania relacji pomiędzy administracją a przemysłem 
i w konsekwencji uzyskanie potrzeb, które mogłyby być zaspokojone przez
nowe rozwiązanie technologiczne,

• Brak rodzimych firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, w tym finansowej, 
które mogą być motorem rozwoju lokalnego rynku,

• Brak rozpoznawalności polskich firm z sektora kosmicznego na arenie 
międzynarodowej,

• Brak świadomości potencjalnych odbiorców rozwiązań co do możliwości 
i powszechności stosowania technologii kosmicznych do wspierania 
procesów biznesowych oraz funkcjonowania administracji publicznej,

• Nieodpowiednie wykorzystywanie ograniczonych zasobów finansowych na
realizację projektów, np. finansowanie projektów nieposiadających 
uzasadnienia biznesowego lub niewpisujących się w zidentyfikowane 
potrzeby rynkowe,

• Niekorzystne przepisy podatkowe dla inwestorów kapitałowych 
funkcjonujących w formie spółek komandytowych ograniczające 
możliwości zaangażowania kapitału prywatnego do inwestycji.
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III.4  Przewidywane  zapotrzebowanie  na  kompetencje/kwalifikacje
w branży kosmicznej w wyniku realizacji scenariusza III

W tym scenariuszu zakładamy dostępność do 15 absolwentów rocznie 
z wykształceniem bliskim branży upstream5. Trudno oceniać, jak dużo z nich znajdzie
bezpośrednio pracę w polskich podmiotach branży kosmicznej i na ile będzie to 
stabilna praca, a na ile jedynie na czas realizowanego projektu. W tym scenariuszu 
istnieje duże ryzyko, że większość absolwentów kierunków bezpośrednio związanych
z branżą kosmiczną będzie poszukiwać pracy poza Polską lub też w innych 
branżach, dalekich od przemysłu kosmicznego.

Ponadto w przypadku tego scenariusza zakładamy ograniczoną interakcję pomiędzy 
uczelniami a przemysłem i w konsekwencji brak wyraźnie ustalonych kompetencji 
czy kwalifikacji ponad obecny stan. Można założyć, że programy stażowe, takie jak 
oferowany wspólnie przez ZPSK i ARP, będą cieszyć się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony aplikantów, ale ostatecznie wybrany zostanie tylko 
niewielki procent kandydatów do współpracy, m.in. z uwagi na niewielką liczbę 
spółek gotowych do zaoferowania stażu lub też inne potrzeby spółek 
uczestniczących w programie. Pewną odpowiedzią na ten problem jest powiązanie 
branży kosmicznej z wybranymi punktami KIS i RIS – w szczególności tymi, 
w których Polska gospodarka prezentuje duże potrzeby i jednocześnie duży 
potencjał rozwoju (np. KIS 10 – bezpośrednio związany z branżą IT).

Zakładamy również, że liczba kobiet kończących kierunki kosmiczne i 
okołokosmiczne oraz znajdujących (lub tworzących) zatrudnienie w podmiotach 
sektora kosmicznego pozostanie na niezmienionym poziomie oscylującym 
w granicach 20–25%.

5 Podobnie jak w przypadku scenariusza I zakłada się, że część absolwentów znajdzie pracę
w innych branżach, część założy własną działalność gospodarczą, zaś część wyjedzie z Polski.
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11. NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY 
SCENARIUSZ

Zdaniem autorów tego studium najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju 
polskiej branży kosmicznej znajduje się pomiędzy scenariuszem II („umiarkowanego 
rozwoju”) a scenariuszem III („rozwój endogeniczny branży”). W tym rozdziale 
zostanie przedstawiona wizja autorów nt. rozwoju tej branży do 2031 roku.

Ten scenariusz zakłada pewne, lecz dość ograniczone działania wspierające polską 
branżę kosmiczną. Ich efektem oraz efektem interwencji będzie wzrost polskiego 
sektora kosmicznego, ale wyraźnie poniżej prezentowanego w 2019 roku potencjału 
krajowych podmiotów tej branży przez ZPSK. W konsekwencji istnieje duże ryzyko 
marginalizacji polskiego sektora kosmicznego na tle reszty Europy, w tym i państw, 
które dołączyły kilka lat przed Polską i kilka lat po niej do ESA.

I. Uwarunkowania

Polska – PSK i KPK
W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zakładamy wdrożenie KPK pod koniec 
2021 lub na początku 2022 roku. Według stanu na koniec 2020 roku ta sytuacja 
wydaje się prawdopodobna, gdyż siódmego grudnia 2020 roku przedstawiciel ZPSK 
opublikował protokół ze Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 16 listopada 2020 
r. Publikacja nastąpiła poprzez rozesłanie protokołu z tego Zgromadzenia do 
członków ZPSK. W tym spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii, który oświadczył, że powstanie nowa wersja KPK. Ma to związek
z negatywnym zaopiniowaniem wcześniejszej wersji KPK (opisywanej w tym 
dokumencie w wersji „1.09”), która miała obejmować lata 2021–2025. Nowy KPK 
zostanie opracowany także na lata 2021–2025, jednakże pierwszych działań w tym 
KPK można się spodziewać dopiero w drugiej połowie lub pod koniec 2021 roku. 
Ryzyko opóźnień – w szczególności na szczeblu politycznym – można uznać za 
duże. Istnieje również ryzyko ponownego odrzucenia KPK lub braku akceptacji 
finansowania.

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu autorzy studium zakładają, że 
wprowadzony KPK będzie miał budżet porównywalny z tym zaproponowanym 
w „poprzednim” KPK. Przyjmujemy, że w „nowym” KPK znajdzie się zapis 
sektorowego działania, np. budowy polskiej konstelacji małych satelitów EO oraz 
całej infrastruktury i usług dookoła niej. Jednakże istnieje ryzyko, że projekty w tym 
KPK będą finansowane na zasadach obecnie stosowanych przez NCBiR, zatem 
niezbyt atrakcyjnych dla wielu przedsiębiorców. W konsekwencji istnieje ryzyko, że 
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tylko część funduszy na KPK zostanie wykorzystana – podobnie jak podczas 
konkursu NCBiR dla branży kosmicznej z 2019 roku.

W tym scenariuszu przyjmuje się, że nie nastąpi doprecyzowanie roli POLSA i ten 
podmiot będzie wciąż zależny od innych właściwych organów państwa. Ponadto 
zakłada się, że nie dojdzie do żadnej szeroko zakrojonej interwencji państwa lub też, 
że warunki udziału w takim programie będą na tyle trudne, że jedynie kilka 
podmiotów zdecyduje się na działania. W konsekwencji w latach 20. XXI wieku w 
Polsce powstanie niewiele satelitów, z których większość lub wszystkie będą miały 
edukacyjne, technologiczne lub naukowe zastosowanie.

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zakłada się, że po zakończeniu 
„pierwszego” KPK w 2025 roku nie nastąpi bezpośrednia kontynuacja – nastąpi kilka 
lat przerwy, zanim zostanie stworzony „drugi” KPK. Działanie takie jest 
prawdopodobne, ponieważ występowało regularnie w innym sektorze, który 
wykazuje bardzo podobne analogie do funkcjonowania sektora kosmicznego w 
Polsce, tj. sektora obronnego. W latach 2000–2019 występował regularny wzrost 
budżetu obronnego Polski z poziomu 13,3 mld PLN w roku 2000 do 44,7 mld PLN w 
roku 2019. Równocześnie wraz ze wzrostem budżetu następował wzrost możliwości 
obronnych, jednakże w dużym stopniu opierał się on na pozyskiwaniu gotowych 
rozwiązań z zagranicy, przy równoczesnym przedłużeniu projektów realizowanych 
w ramach przedsiębiorstw krajowych. Projekty oparte na polskich dostawcach, poza 
opóźnieniami wymagały także znacznego zwiększenia budżetów. W ostatecznym 
efekcie krajowy sektor obronny, z niewielkimi wyjątkami, wprowadzał rozwiązania 
przestarzałe oraz mające niekorzystny stosunek ceny do oferowanych możliwości. 
Równocześnie w latach 1990–2020 na poziomie strategicznym osiem razy 
dochodziło do zmian strategii w zakresie obronności, spowodowanych zmianami na 
scenie politycznej oraz wewnętrznymi roszadami kadrowymi w Ministerstwie Obrony 
Narodowej. Innym aspektem opóźniającym wprowadzanie nowoczesnego uzbrojenia
produkcji krajowej był paraliż analityczny i opóźnianie decyzji o uruchomieniu 
projektów lub przedłużające się dialogi techniczne. Pozyskiwanie nowoczesnych 
rozwiązań z zagranicy często realizowane było w stopniu niewystarczającym do 
zaspokojenia realnych potrzeb lub kończyło się wstrzymaniem postępowań [138]–
[143].

Istnieje ryzyko, że podobne działania będą obserwowane w krajowym sektorze 
kosmicznym. Zamiast podejmowania decyzji co do realizacji projektów o znaczeniu 
strategicznym istnieje ryzyko przedłużających się procesów definicji potrzeb, 
ustalania mechanizmów finansowania oraz anulowania działań.
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Polska – rynki kosmiczne
Raport o polskim sektorze EO, przedstawiony w rozdziale 5, sugeruje, że Polska 
obecnie reprezentuje około 0,4% całkowitego sektora obserwacyjnego w Europie. 
Jest to prawdopodobnie jedyne opracowanie, które szacuje wielkość pewnego 
wycinka polskiego sektora kosmicznego względem innych w Europie. W najbardziej 
prawdopodobnym scenariuszu rozwoju polskiego sektora kosmicznego założono, że 
dojdzie do pewnego rozwoju każdego z segmentów tej branży, jednakże 
w porównaniu z innymi państwami Europy będzie to wciąż relatywnie niewielki udział,
być może w okolicach 1%. Stanie się tak dlatego, że nie dojdzie do szerszego 
otwarcia rynków „B2G” w Polsce, poza kilkoma pilotażowymi próbami i być może 
jednostkowymi większymi wdrożeniami. W tym scenariuszu pojawia się także ryzyko,
że nie nastąpi również próba wdrożenia wyników projektów finansowanych z innych 
źródeł (np. ESA, NCBiR, Horyzont 2020 czy Horyzont Europa).

Polska  –  mechanizm  monitoringu  i  wsparcia  dla  podmiotów  z
branży kosmicznej
W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu brak będzie całościowej wiedzy na 
temat stanu polskiego sektora kosmicznego. Poszczególne podmioty administracji 
publicznej na potrzeby własne będą wykonywać analizy, jednak będą one albo 
częściowe, albo też nie będą w sposób wyczerpujący obrazować stanu polskiego 
sektora kosmicznego. Z kolei niezwiązane z administracją publiczną podmioty będą 
publikować swoje, prawdopodobnie raczej cząstkowe, raporty, które mogą się 
okazać jedynym źródłem informacji na temat stanu branży kosmicznej w Polsce. 
W konsekwencji trudno będzie ustalić nawet podstawowe parametry takie jak 
zatrudnienie czy obrót.

Ponadto istnieje ryzyko, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu nie dojdzie 
do długoterminowej realizacji inicjatyw takich jak programy akceleracji biznesu czy 
też inkubator ESA BIC. Może to mieć związek m.in. z brakiem zainteresowania 
w pozyskaniu nowych technologii czy rozwiązań od spółek (zamiast komercyjnego 
zakupu od zagranicznego dostawcy) lub też problemami w zapewnieniu budżetów 
operacyjnych na tego typu działania.

Całkowity budżet kosmiczny
Na całkowity budżet kosmiczny składają się przede wszystkim składki na ESA 
(omówione poniżej) oraz wydatki na działania dwustronne i krajowe, takie jak krajowe
programy kosmiczne czy wsparcie działalności badawczej i rozwojowej. Mierzony jak
% PKB pozwala w możliwie łatwy sposób mierzyć skalę finansowania 
przeznaczonego na działalność i rozwój sektora w danym państwie nie tylko 
z perspektywy czasu, lecz także w porównaniu z innymi krajami.

Najbardziej prawdopodobny jest wzrost wydatków Polski na działalność kosmiczną 
do 2030 roku do poziomu ok. 0,022% PKB, a więc do poziomu Szwecji (z 2017 
roku). Zgodnie z przyjętym dla tego scenariusza wariantem wzrostu PKB (40% 
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w 2030 roku względem 2018 roku, szczegóły w sekcji poniżej) całkowity polski 
budżet kosmiczny w 2030 roku wyniósłby więc ok. 140 mln EUR. W ujęciu realnym 
w tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszu całkowity budżet kosmiczny w 2030
roku podwoiłby się więc porównaniu z rokiem 2018.

Obecność Polski w ESA
W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu pojawia się ryzyko utrzymania przez 
długi czas składki do ESA na podobnym poziomie co obecnie przy ewentualnie 
niewielkim wzroście nakładów na programy opcjonalne. Oznacza to, że typowe 
projekty w Polsce będą miały wartość do maksymalnie kilkuset tysięcy EUR i często 
będzie dochodzić do braku kontynuacji projektu. Ponadto wiele małych podmiotów 
nie będzie w stanie konkurować o jakiekolwiek fundusze z ESA, przegrywając 
z większymi podmiotami krajowymi czy też zagranicznymi spółkami. Istnieje także 
ryzyko szybszego wyczerpania dostępnych funduszy w ESA, zanim „wyczerpią się” 
możliwości projektowe polskich podmiotów. Przykładowo zadeklarowane fundusze 
na program NAVISP o wysokości 0,3 mln EUR praktycznie pozwalają na 
przeprowadzenie nie więcej niż dwóch projektów, co oczywiście jest znacznie poniżej
możliwości polskiego sektora GNSS. W konsekwencji istnieje poważne ryzyko, że 
przez całą dekadę lat dwudziestych Polska pozostanie na poziomie Tier IV.

Ponadto w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu istnieje poważne ryzyko 
nieprawidłowego wykorzystania dostępnych funduszy. Przykładowo może to być 
przeznaczenie dużej części funduszy na jednostkowy projekt o nikłych szansach 
komercjalizacji.

Obecność Polski w programie Horyzont Europa
Drugim ważnym europejskim programem badawczo-rozwojowym nawiązującym do 
branży kosmicznej jest program Horyzont Europa, który będzie trwać do 2027 roku, 
zatem przez większą część perspektywy średnioterminowej tego studium.

Dotychczasowe osiągnięcia Polski w programie Horyzont 2020 w tematyce SPACE 
zostały przedstawione w rozdziale 7. W przypadku najbardziej prawdopodobnego 
scenariusza zakładamy sytuację podobną do obecnej – jedynie kilka podmiotów 
będzie próbować swoich sił w programie Horyzont Europa, zazwyczaj uzyskując 
dofinansowanie na poziomie nie większym niż 200–300 tysięcy EUR na projekt. W 
sporadycznych przypadkach może zdarzyć się większe uczestnictwo, tak jak to 
nastąpiło w ostatnich latach programu Horyzont 2020, gdy jeden podmiot (POLSA) 
uzyskał łącznie 45% wszystkich funduszy w tematyce SPACE. W przypadku 
najbardziej prawdopodobnego scenariusza istnieje ryzyko, że większość podmiotów 
z Polski nie będzie wystarczająco dobrze znana na arenie europejskiej, zatem 
rzadko kiedy dojdzie do próby nawiązania współpracy przy wniosku na projekty w 
ramach Horyzontu Europa. Jedynie kilka podmiotów będzie częściej zapraszanych. 
Niesie to za sobą ryzyko jeszcze większych trudności w próbach udziału 
w konkursach programu Horyzont Europa.
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W rozdziale 4 przedstawiono założenia programu Horyzont Europa. Branża 
kosmiczna w tym programie ramowym jest częścią klastra 4, ale praktycznie 
w każdym klastrze znajdzie się miejsce dla rozwiązań tego przemysłu, 
np. w formie danych satelitarnych. W przypadku najbardziej prawdopodobnego 
scenariusza udział podmiotów branży kosmicznej w działaniach w innych klastrach 
prawdopodobnie będzie bardziej dziełem przypadku niż przemyślanej strategii 
wejścia w nowe nisze rynkowe.

Ważnym dodatkowym źródłem finansowania, w którym projekty związane z branżą 
kosmiczną będą przyjęte, są działania zaakceptowane wokół EDF. 
W latach 2021–2027 ponad 2,6 mld EUR zostanie przeznaczone na działania o 
charakterze badawczo-rozwojowym. Projekty EDF będą m.in. dotyczyć 
cyberbezpieczeństwa, tematyki SSA, telekomunikacji satelitarnej, detekcji na 
morzach czy też analizy danych zobrazowania Ziemi.

KIS i RIS – szanse dla branży kosmicznej
W rozdziale 6 przedstawiono analizę KIS oraz RIS. W najbardziej prawdopodobnym 
scenariuszu założono, że powiązania pomiędzy branżą kosmiczną a KIS czy RIS 
będą prowadzić do projektów i wdrożeń. Najwyższe prawdopodobieństwo realizacji 
projektów opartych na KIS będzie można zobaczyć w następujących specjalizacjach:

KIS 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego 
i leśno-drzewnego:

gleba i użytki rolne,
maszyny i urządzenia rolnicze,
nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony roślin i regulatory wzrostu,
produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo.

KIS 3 – Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii 
specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:

nowoczesne biotechnologie w ochronie środowiska
KIS 6 – Zrównoważona energetyka – Rozwiązania transportowe przyjazne 
środowisku:

innowacyjne środki transportu,  
proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach 

transportu,
systemy zarządzania transportem,
innowacyjne materiały w środkach transportu,
innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części.

KIS 10 – Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe – Inteligentne sieci 
i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne:

technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy 
wbudowane,

inteligentne sieci w infrastrukturach,
architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach
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zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach,
interfejsy człowiek–maszyna oraz maszyna–maszyna w inteligentnych 

sieciach,
pozycjonowanie i nawigacja,
pozyskiwanie geoinformacji,
przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji,
geoinformatyka,
innowacyjne zastosowania geoinformacji.

KIS 13 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych 
jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki 
opartej o transport morski i śródlądowy:

projektowanie, budowa i konserwacja specjalistycznych jednostek 
pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia,

projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich i przybrzeżnych,
procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej 

o transport morski i śródlądowy.

Większość wyżej wymienionych tematów z KIS skupiałaby się na praktycznym 
pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych satelitarnych. Tematyka 
„upstream” znajdzie się przede wszystkim w KIS 10, np. w formie nowych 
„usieciowanych” konstelacji satelitarnych oraz przetwarzania danych na pokładzie 
satelitów.

Ponadto w pięciu województwach można się spodziewać pewnych działań 
zmierzających do wypełnienia zdefiniowanych RIS. Są to:

• Województwo podkarpackie – IS 1 Lotnictwo i kosmonautyka,
• Województwo dolnośląskie – DIS 2 Mobilność przestrzenna,
• Województwo lubuskie – SIII Innowacyjny (nowoczesny) przemysł 

tradycyjny,
• Województwo pomorskie – ISP 2 Technologie interaktywne w środowisku 

nasyconym informacyjnie,
• Województwo śląskie – IS 4 Przemysły wschodzące.

Pozostałe formy współpracy międzynarodowej  
W tym scenariuszu zakładamy sytuację podobną do obecnej: kilka jednostkowych 
działań jako podwykonawstwo z zagranicznymi agencjami czy państwami, 
wykonywanych przez jednostki B+R i/lub powiązane z nimi spółki. Tego typu 
współpraca nie będzie miała formy stałej, czyli nie będzie prowadziła do dalszego 
rozwoju technologii i nie da gwarancji na kolejne zamówienie przy podobnej misji. 
Możliwe także, że współpraca będzie sprowadzać się do jednostkowych działań przy 
misjach naukowych, w których możliwości komercjalizacji będą ograniczone.

Jest możliwe, że dojdzie do jednostkowej próby stworzenia szerszej współpracy 
bilateralnej lub multilateralnej. W tym przypadku prawdopodobne jest, że współpraca 
po stronie polskiej będzie ustalana na aktualnych zasadach prowadzenia projektów 
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krajowych B+R. W konsekwencji duża część podmiotów branży kosmicznej nie 
zdecyduje się uczestniczyć w tym typie współpracy międzynarodowej.

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zakładamy także, że może dojść do 
„zagranicznych” prób nawiązania współpracy z polskim sektorem kosmicznym, np. 
w wyniku konferencji lub też z uwagi na konkretne rozwiązanie stworzone w Polsce. 
Nie będzie to jednak efekt aktywnych działań polskiej dyplomacji czy przedstawicieli 
krajowego przemysłu.

Uwarunkowania zewnętrzne
Można założyć szereg zewnętrznych uwarunkowań, które z dużym 
prawdopodobieństwem wpłyną na rozwój polskiej branży kosmicznej. Te warunki 
zostały wymienione poniżej.

Rozwój gospodarczy państwa
Podstawowym czynnikiem niezwiązanym bezpośrednio z branżą kosmiczną jest 
rozwój gospodarczy państwa. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu 
przewiduje się, zgodnie z prognozami raportu „Polska 2030” (omówionego 
w rozdziale 9), że rozwój gospodarczy do 2030 roku będzie postępować w pewnym 
tempie i w konsekwencji PKB Polski wzrośnie o ok. 40% względem 2018 roku.

Nakłady na badania i rozwój
W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zakładane jest osiągnięcie zarówno 
poziomu wyznaczonego na 2020 rok (1,7%) z opóźnieniem około pięciu lat, jak 
i osiągnięcie poziomu średniej unijnej około 2030 roku. W konsekwencji do 2030 roku
Polska powinna osiągnąć pozycję średnich stanów „moderate innovator” (poziom 
zbliżony do aktualnego poziomu Włoch). Warto tu jednak zauważyć, że 
prawdopodobnie większość państw UE do 2030 roku wyraźnie podniesie swoje 
nakłady na B+R i poziom średniej unijnej może być wyższy niż wspomniane 2% 
z 2018 roku. Dla najbardziej prawdopodobnego scenariusza oznacza to konieczność 
wyraźniejszego wzrostu nakładów na B+R po 2025 roku.
 

Inwestycje w Polsce
W rozdziałach 4 i 9 przedstawiono problem inwestycji w Polsce – zarówno typu 
venture capital, jak i publicznych, prywatnych oraz zagranicznych. Aktualne wyniki są
dalekie od celów ustalonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
wyznaczonych na rok 2020, jak również od średniej europejskiej. Analiza inwestycji 
sugeruje, że w Polsce jest więcej inwestycji pod działania usługowe niż 
przemysłowe, choć jednym z działań SOR jest reindustrializacja państwa.

Aby najbardziej prawdopodobny scenariusz wzrostu sektora kosmicznego był 
możliwy, potrzebne będzie zwiększenie poziomu inwestycji w Polsce, w tym 
prywatnych – przynajmniej do poziomu średniej UE w 2025 roku. Struktura inwestycji
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w Polsce powinna także zwiększyć udział przemysłu w stosunku do innych 
inwestycji. Ten poziom powinien być utrzymany w perspektywie średnioterminowej. 
W tej kwestii sektor kosmiczny można uznać za jeden z wielu sektorów 
przemysłowych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
W rozdziale 4 przedstawiono aktualne problemy związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w Polsce, w tym przez spółki technologiczne. Aby sektor 
kosmiczny mógł wejść na ścieżkę najbardziej prawdopodobnego scenariusza, 
potrzebne są wyraźne decyzje usprawniające prowadzenie firm, zwłaszcza mikro- 
i małych przedsiębiorstw. W konsekwencji pozycja Polski w rankingu „Doing 
Business” powinna znaleźć się w okolicach 27. miejsca, co odpowiada stanowi 
z 2017 roku.

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu założono, że procedury administracji 
i rozliczenia krajowych projektów B+R pozostaną skomplikowane, w szczególności 
w porównaniu do źródeł takich jak Horyzont 2020. W konsekwencji najmniejsze 
podmioty nie będą uczestniczyć w tego typu projektach, a fundusze często będą 
wykorzystane jedynie częściowo.

Czynnikami ograniczającymi rozwój, nie tylko sektora kosmicznego, ale i całego 
sektora przedsiębiorstw, będzie wprowadzenie nowych danin i podatków. Istotny 
wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego inwestycji podwyższonego ryzyka 
będzie mieć nowelizacja ustawy o podatku CIT w zakresie podwójnego 
opodatkowania zysków spółek komandytowych i ich wspólników. Spółki 
komandytowe są bardzo popularnymi instrumentami stosowanymi przez fundusze 
VC. Ich dodatkowe opodatkowanie będzie skutkować odpływem, już i tak niedużego, 
kapitału prywatnego na inwestycje. W tym scenariuszu rynek inwestycji kapitałowych 
może zostać ograniczony do podmiotów wykorzystujących kapitał publiczno-
prywatny lub publiczny w formie grantów, co cofnie rozwój sektora inwestycji 
podwyższonego ryzyka do poziomu z lat 2007–2015, w którym to większość kapitału 
inwestycyjnego była dedykowana na poziomie zalążkowym i nie przekraczała 1 mln 
PLN na inwestycję.

Jednym z czynników umożliwiających ułatwienie prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce w formie spółki kapitałowej może być wprowadzenie prostej 
spółki akcyjnej (PSA), która jest przeznaczona w szczególności dla przedsięwzięć 
mających duży potencjał wzrostu. W ramach przepisów prawa opracowanych przez 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, PSA wprowadza pakiet około 100 
zmian ułatwiających prowadzenie biznesu, w tym rejestrację przedsiębiorstwa w 
przeciągu 24 godzin przez internet, zmniejsza wymagany kapitał zakładowy 
przedsiębiorstwa do 1 zł, umożliwia obejmowanie udziałów w zamian za świadczenie
stosunku pracy na rzecz spółki. Rozwiązanie takie będzie dużą korzyścią, 
w szczególności dla projektów o charakterze startupowym lub przedsięwzięć 
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wywodzących się ze środowisk akademickich i powinno być pozytywnym czynnikiem 
wpływającym na wzrost liczby funkcjonujących przedsiębiorstw technologicznych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Jak na razie nie ma bezpośredniego nawiązania do tych Celów w PSK oraz 
w (dotychczas przygotowywanym) KPK. Tymczasem wiele z tematów Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ można odnieść wprost do Polski i do rozwoju 
technologicznego. W przypadku najbardziej prawdopodobnego scenariusza powstaje
ryzyko braku powiązania KPK czy regionalnych działań z Celami Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ. Niesie to za sobą ryzyko mniejszych szans na współpracę 
międzynarodową oraz wytworzenia rozwiązań opartych na branży kosmicznej 
z potencjałem na szersze globalne zastosowanie.

Pozostałe kwestie
Prawdopodobnie w latach 20. XXI wieku polskie wojsko zostanie wyraźnie 
zmodernizowane. Warto pamiętać, aby przy procedurach offset Polska wybierała 
możliwość współpracy czy transferu technologii do podmiotów w naszym kraju. Jest 
to dodatkowa szansa na poszerzenie możliwości polskich spółek oraz zwiększenie 
ich znaczenia na arenie międzynarodowej.

Dla najbardziej prawdopodobnego scenariusza proponowane jest, aby przy 
wybranych zagranicznych zamówieniach obejmujących offset przeprowadzić analizę 
możliwości wykorzystania polskiego potencjału przemysłowego (wliczając w to 
mniejsze spółki), jak również możliwości transferu technologii.

Równolegle z działaniami związanymi z branżą kosmiczną warto prowadzić 
inicjatywy promujące i wyjaśniające dokonania polskich podmiotów w branży 
kosmicznej. Dla wielu małych spółek może to być dobra okazja na szerszą 
prezentację dokonań. Jednocześnie warto ustalić, czy świadomość korzyści 
płynących z sektora kosmicznego jest przekazywana w formie zrozumiałej i czy 
odbiorcami są szerokie grupy społeczne.
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II. Kamienie milowe kompetencji
Zdaniem autorów tego studium kamienie milowe kompetencji dla najbardziej 
prawdopodobnego scenariusza są bardzo podobne do kamieni przedstawionych 
w rozdziale 10 dla scenariusza rozwoju endogenicznego. Są nimi:

• Moment zatwierdzenia i wdrożenia nowej wersji KPK (prawdopodobne 
koniec 2021 lub początek 2022 roku),

• Moment zakończenia realizacji „pierwszego” KPK i rozpoczęcie wdrażania 
„drugiego” KPK (z uwzględnieniem „przerwy” pomiędzy tymi programami).

W zależności od zastosowanych zapisów „nowego” KPK i dostępnego finansowania, 
a także okresu działania, będzie wiadomo, czy któreś z nisz technologicznych nie 
pozostaną „na uboczu”. Przełoży się to na kompetencje, gdyż niektóre z nich mogą 
nie być interesujące dla wspieranych tematów technologicznych w KPK. 
W konsekwencji można się spodziewać redukcji niektórych kompetencji w Polsce 
(np. zakończenia projektów bez kontynuacji czy wejścia na rynek) oraz mniejszego 
zainteresowania tymi tematami wśród studentów.

III. Bariery rozwoju
W tym scenariuszu przewidywane bariery rozwoju są zbliżone do tych 
przedstawionych dla scenariusza III z poprzedniego rozdziału. Tymi barierami są:

• Niskie nakłady na działalność B+R w Polsce, odzwierciedlone m.in. w pozycji
Polski w European Innovation Scoreboard,

• Wysokie bariery regulacyjne oraz niewystarczająco przyjazne otoczenie 
biznesu utrudniające funkcjonowanie istniejących firm oraz powstawanie 
nowych, odzwierciedlone w utrzymaniu się lub dalszym spadku Polski w 
rankingu Banku Światowego „Doing Business”,

• Wysokie koszty wprowadzania innowacji,
• Opóźnienie we wdrożeniu KPK i realne ryzyko braku akceptacji KPK, 

przekładające się na brak strategicznego podejścia rządu do rozwoju branży 
kosmicznej w Polsce,

• Niewystarczający dostęp do stabilnych zewnętrznych źródeł finansowania 
oraz niezbędnego finansowania na innowacje,

• Niewystarczająca współpraca pomiędzy jednostkami badawczo-naukowymi 
a środowiskami biznesowymi,

• Niski poziom zamówień publicznych na poziomie krajowym nakierowanych 
na sektor kosmiczny,

• Brak zachęt do nawiązania relacji pomiędzy administracją a przemysłem 
i w konsekwencji uzyskanie potrzeb, które mogłyby być zaspokojone przez 
nowe rozwiązania technologiczne,

• Brak rodzimych firm o ugruntowanej pozycji rynkowej (i solidnym zapleczu 
finansowym), które mogą być motorem rozwoju lokalnego rynku,
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• Brak rozpoznawalności polskich firm z sektora kosmicznego na arenie 
międzynarodowej,

• Brak świadomości potencjalnych odbiorców rozwiązań co do możliwości 
i powszechności stosowania technologii kosmicznych do wspierania 
procesów biznesowych oraz funkcjonowania administracji publicznej,

• Nieodpowiednie wykorzystywanie ograniczonych zasobów finansowych na 
realizację projektów, np. finansowanie projektów nieposiadających 
uzasadnienia biznesowego lub niewpisujących się w zidentyfikowane 
potrzeby rynkowe.

Powyższa lista barier z pewnością nie jest pełna. Wiele z tych barier może być już 
rozwiązanych w innych państwach UE – warto wykonać przegląd rozwiązanych 
problemów i zweryfikować, czy jest możliwe ich zaadaptowanie w warunkach 
polskich.

IV.  Przewidywane  zapotrzebowanie  na  kompetencje/kwalifikacje
w branży kosmicznej w wyniku realizacji scenariusza

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zakłada się dostępność do 20 
absolwentów rocznie z wykształceniem bliskim branży upstream i midstream6. 
Trudno oceniać, jak dużo z nich znajdzie bezpośrednio pracę w polskich podmiotach 
branży kosmicznej i na ile będzie to stabilna praca, a na ile jedynie zajęcie na czas 
realizowanego projektu. W tym scenariuszu istnieje duże ryzyko, że większość 
absolwentów kierunków bezpośrednio związanych z branżą kosmiczną będzie 
poszukiwać pracy poza Polską lub też w innych branżach, dalekich od przemysłu 
kosmicznego.

W przypadku tego scenariusza istnieje ryzyko zaistnienia sytuacji podobnej ze 
scenariusza III z rozdziału 10, tj. ograniczonej interakcji pomiędzy uczelniami 
a przemysłem i w konsekwencji brak wyraźnie ustalonych kompetencji czy 
kwalifikacji ponad obecny stan. Efektem tej ograniczonej interakcji jest z jednej strony
ryzyko dużej liczby absolwentów zainteresowanych podjęciem pracy w branży 
kosmicznej, a z drugiej – trudności w spółkach ze znalezieniem odpowiednich 
kandydatów na nowe stanowiska. Mowa tu zarówno o stanowiskach związanych 
z branżą downstream (np. zaawansowana obróbka sygnału GNSS), jak i midstream 
oraz upstream (np. projektowanie i testowanie układów mechanicznych czy 
elektronicznych). Warto tu także zauważyć, że specyfika niektórych stanowisk pracy 
wymaga kilku lat doświadczenia oraz ustawicznego kształcenia – np. wiedzy na 
temat nowych komponentów, wypierających starsze z oferty producentów.

6 Wyjaśnienie  dostępności  absolwentów  znajduje  się  w  rozdziale  10,  w  sekcji  Przewidywane
zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w branży kosmicznej w wyniku realizacji scenariusza I
(scenariusza „szybkiego wzrostu”).
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Można założyć, że programy stażowe, takie jak ten oferowany wspólnie przez ZPSK 
i ARP, będą cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony aplikantów, ale 
ostatecznie wybrany zostanie tylko niewielki procent kandydatów do współpracy, 
m.in. z uwagi na niewielką liczbę spółek gotowych do zaoferowania stażu.

Autorzy tego studium nie przewidują, by przy tym scenariuszu wzrosło 
zapotrzebowanie na kompetencje związane z zarządzaniem większymi projektami 
lub projektami o charakterze komercyjnym. Prawdopodobnie do 2025 roku nie pojawi
się zapotrzebowanie na zarządzanie konsorcyjnymi projektami realizowanymi w 
ramach programu Horyzont Europa – istnieje ryzyko, że polskie podmioty będą nadal
zapraszane do konsorcjów, ale nie będą ich tworzyć. Istnieje jednak potencjał w 
powiązaniu branży kosmicznej z wybranymi działaniami zawartymi w KIS albo RIS 
i jednocześnie o dużym potencjale dla rozwoju polskiej gospodarki (np. KIS 10 – 
bezpośrednio związany z branżą IT).

V.  Wpływ  czynników  zewnętrznych  (COVID-19,  susza,  zmiany
klimatyczne itp.) w ujęciu globalnym

Wpływ na rozwój polskiego sektora kosmicznego w tym najbardziej 
prawdopodobnym scenariuszu także będą mieć pewne czynniki zewnętrzne. 
W chwili przygotowywania tego studium (koniec 2020 roku) najwyraźniejszym 
czynnikiem zewnętrznym była pandemia COVID-19. W związku z przeciwdziałaniem 
tej pandemii z pewnością można się spodziewać kilku następujących działań i 
czynników:

• Większe zainteresowanie podmiotów takich jak Komisja Europejska czy 
Europejska Agencja Kosmiczna inicjowaniem projektów lub serii projektów 
związanych z tą pandemią. Tego typu działania zostały zauważone już od 
pierwszej fali pandemii w Europie z wiosny 2020 r. i można się 
spodziewać, że temat będzie często poruszany przez kilka najbliższych lat 
w planach rozwojowych oraz na szczeblu politycznym;

• Można założyć, że chęć lepszego przygotowania do kolejnych pandemii 
będzie motorem dla inicjacji kolejnych przetargów czy serii przetargów w 
ramach ESA lub Komisji Europejskiej. Ten temat także powinien się często
pojawiać w dyskusjach i negocjacjach na szczeblu politycznym 
w najbliższych latach;

• W przypadku Europy innym tematem, jaki często może być poruszany, są 
zmiany klimatyczne i coraz częstsze ekstremalne wydarzenia, które 
wymagają szybkiej lub nawet natychmiastowej reakcji. Mowa tu m.in. 
o pożarach w okresie letnim, przedłużającymi się okresami suszy lub też 
ryzykiem powodzi;

• Echem zmian klimatycznych mogą być bardziej skomplikowane relacje 
międzynarodowe, przykładowo dotyczące gospodarki wodnej, 
eksploatowania zasobów czy też inwestycji infrastrukturalnych.
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Powyższe punkty mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój sektora kosmicznego, 
w szczególności branży downstream jako źródła danych wspierających 
przeciwdziałania zaistniałym sytuacjom. Oczywiście mowa tu o kontekście, w którym 
występują zamawiający, skłonni zamówić produkt lub usługę.  

Powyżej opisane czynniki mogą także mieć negatywny wpływ na rozwój 
sektora kosmicznego, również w Polsce. Przede wszystkim takie wydarzenia 
jak pandemia COVID-19 czy też długotrwała susza mają negatywny wpływ na 
wiele (lub wszystkie) gałęzi gospodarki i wymagają doraźnej interwencji 
państwa. Tego typu działania interwencyjne mogą położyć na szali programy 
długoterminowe, których efekty nie są „natychmiastowe”, w tym te z branży 
kosmicznej. Oznacza to, że istnieje ryzyko przerwania lub opóźnienia prac nad
większym narodowym programem, zaplanowanym na kilka lat do realizacji. 
W Europie tego typu sytuacje zdarzały się już kilka razy – przykładowo 
Hiszpania zredukowała swoją składkę do ESA o ponad 35 mln EUR w 2013 
roku (w porównaniu z 2012 rokiem) i dopiero od 2016 roku zaczęła ją podnosić
ponownie (w 2018 roku składka przekroczyła 200 mln EUR, zaś w 2020 roku 
zbliżyła się do 250 mln EUR). W polskich warunkach istnieje ryzyko obniżenia 
całkowitych nakładów na Krajowy Program Kosmiczny nie tylko na etapie 
planowania, a także po jego akceptacji i wdrożeniu.

W 2021 roku dowiemy się na jak długo pozostaną w Polsce i w Europie 
ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Prawdopodobnie przez 
pierwsze miesiące 2021 roku – wraz z początkiem masowej akcji szczepień – 
wiele ograniczeń bezpośrednio wpływających na gospodarkę wciąż będzie 
wcielonych w swojej najbardziej restrykcyjnej formie.

VI. Europejski Fundusz Odbudowy
Jednym ze źródeł interwencji Europy po pandemii COVID-19 będzie nadzwyczajny 
fundusz odbudowy o nazwie „Next Generation EU”. Ten fundusz ma mieć wartość 
około 750 mld EUR, w którym priorytetem będzie transformacja ekologiczno-cyfrowa.
Około 390 mld EUR z tego kryzysowego pakietu ma być wykorzystane w formie 
dotacji, zaś 360 mld EUR rozdysponowane zostanie w formie pożyczek. Fundusz ten
może być ciekawym, dodatkowym mechanizmem, z którego podmioty branży 
technologicznej będą mogły skorzystać [144].

Mechanizmy funduszu uwzględniają takie czynniki jak bezrobocie 2015–2019, 
wartość PKB na osobę, ogólny spadek realnego PKB w latach 2020–2021 oraz 
odsetek populacji. Państwa członkowskie mają przygotować na lata 2021–2023 
plany wydatkowania. Zostaną one poddane przeglądowi i ewentualnemu 
dostosowaniu w 2022 roku, a ostateczny przydział środków finansowych ma nastąpić
w 2023 roku.
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O uwzględnienie sektora lotniczego podczas prac nad funduszem zabiegała podczas
negocjacji jeszcze wiosną 2020 roku Francja, szczególnie zainteresowana 
zapewnieniem wsparcia dla koncernu Airbus. W szerszym ujęciu branża kosmiczna 
skorzystać może m.in. na dodatkowych funduszach przeznaczonych na program 
InvestEU oraz Horyzont Europa. Łącznie na działania z zakresu jednolitego rynku, 
innowacji i gospodarki cyfrowej przeznaczone zostanie w latach 2021–2027 143,4 
mld EUR, z czego 10,6 mld EUR w ramach funduszu „Next Generation EU” [145], 
[146].

VII. Podsumowanie – najbardziej prawdopodobny scenariusz
Jeden z podstawowych celów założonych w PSK – osiągnięcie 3% wartości rynku 
europejskiego – najpewniej nie zostanie osiągnięty do 2030 roku. Prawdopodobnie 
wielkość branży kosmicznej w Polsce będzie wciąż stosunkowo niewielka względem 
innych sektorów przemysłowych, zaś podmioty będą dostarczać jedynie kilka 
jednostkowych rozwiązań w segmentach downstream, midstream i upstream. Ma to 
związek z przedłużającym się procesem wdrażania KPK, niewielkim wkładem 
budżetu Polski do ESA, jak również trudnościami w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i rozliczaniu projektów B+R. Z tego też powodu polskie podmioty 
branży kosmicznej zazwyczaj będą borykać się z trudnościami w pozyskaniu kapitału
i próbie ekspansji swojej działalności poza Polskę.

Polski sektor kosmiczny czeka prawdopodobnie przynajmniej kilka lat powolnego 
rozwoju, z nielicznymi wyjątkami inicjatyw/firm, które będą miały potencjał na szersze
zastosowanie swoich produktów czy usług na rynku. Ten powolny rozwój 
prawdopodobnie w dość niewielkim stopniu wpłynie na proces kształcenia kadr i ich 
przygotowywania/ dopasowywania do udziału w polskiej branży kosmicznej.  
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