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I. Dane identyfikacyjne 
Polska Agencja Kosmiczna1, w Warszawie, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa 

Pan Michał Szaniawski, Prezes, od dnia 1 października 2019 r.; poprzednio, od dnia 
1 kwietnia do 30 września 2019 r. pełniący obowiązki Prezesa Agencji.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Pan Grzegorz Brona, Prezes, od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.  

Pan płk Piotr Suszyński, pełniący obowiązki Prezesa jako Wiceprezes ds. obronnych, 
od dnia 10 października 2016 r. do dnia 11 kwietnia 2017 r.; od dnia 12 kwietnia 2017 r. 
do 11 marca 2018 r. płk Piotr Suszyński, kierował Agencją jako Wiceprezes ds. Obronnych 
na podstawie wydanego przez siebie Zarządzenia nr 7 z dnia 11 kwietnia 2017 r.2 

Pan prof. Marek Banaszkiewicz, Prezes, od dnia 20 maja 2015 r. do dnia 7 października 
2016 r. 

Realizacja przez Polską Agencję Kosmiczną zadań wynikających z Polskiej Strategii Ko-
smicznej oraz innych działań na rzecz sektora kosmicznego. 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. z uwględnieniem zaistniałych zda-
rzeń i dowodów wytworzonych przed i po tym okresie, jeżeli mają wpływ na ocenę kontrolo-
wanej działalności. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

Renata Iwaniuk, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/95/2019 z 11 września 
2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-12) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie:  

1. Nierzetelne przygotowanie przez Agencję finansowej strony projektu Krajowego Pro-
gramu Kosmicznego (dalej: KPK lub Program). W ocenie NIK było to zasadniczą przyczyną 
niezatwierdzenia projektu w okresie objętym kontrolą. W konsekwencji tej sytuacji powstało 
istotne ryzyko nieosiągnięcia do końca 2020 r. jednego ze wskaźników realizacji (Opraco-
wany i wdrożony Krajowy Program Kosmiczny) przypisanego do celu szczegółowego nr 1 
Polskiej Strategii Kosmicznej5 (dalej: PSK lub Strategia). 

Przygotowane przez Agencję projekty (wersje) KPK nie zostały poparte konkretnymi wska-
zaniami danych, w oparciu o które dokonano wyceny finansowej projektów. POLSA nie 
uzyskała od podmiotów, które miały być zaangażowane w realizację KPK, potwierdzenia ich 
gotowości do realizacji zadań w proponowanym zakresie oraz gotowości do zaangażowania 
finansowego w realizację Programu. Agencja wskazywała jako jedno ze źródeł finansowa-
nia środki funduszy strukturalnych,  co do których nie ma gwarancji otrzymania, ze względu 
na konkursowy tryb wyboru projektów. W Agencji brak było dokumentów uzasadniających 
wysokość przyjętego budżetu, zasad ustalania kategorii kosztów i ich wysokości oraz meto-
dyki weryfikacji. Nie było uzasadnień, co do konieczności ponoszenia konkretnych wydat-
ków. Na kwestie te bezskutecznie zwracało Agencji uwagę byłe Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii (dalej: b. MPiT). W ocenie NIK niecelowe jest ustanawianie Programu 
o charakterze wykonawczym w stosunku do PSK, bez zapewnienia stabilnych źródeł finan-
sowania przedsięwzięć przewidzianych w tym Programie. 
                                                           
1  Dalej: POLSA lub Agencja. 
2  Wydane zarządzenie stanowiło obejście przepisów prawa – źródło: P/18/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. 

w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w zakresie realizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną.  
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 zm., dalej: ustawa o NIK. 
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5  Przyjętej uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. (M.P. poz. 203) 
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2. Niecelowe zaniechanie podjęcia jakichkolwiek działań w celu zbadania konieczności 
dokonania rejestracji wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną dniu 3 lipca 2019 r. polskich 
satelitów: KRAKSat i Światowid. Obowiązek rejestracji takich obiektów i ich notyfikacji Se-
kretarzowi Generalnemu ONZ wynika z ratyfikowanych przez Polskę konwencji.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 i pkt 13 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji 
Kosmicznej6 (dalej: ustawa o POLSA) do zadań Agencji należało sprawowanie doradztwa 
w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz prowadzenie działalności informacyj-
nej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej. Agencja posiadała ze 
źródeł ogólnodostępnych informacje o polskich sztucznych satelitach i miała dostęp 
do stosownego rejestru ONZ, lecz nie podjęła próby ustalenia z operatorami satelit czy 
w i jakim zakresie spełniony został spoczywający na Polsce obowiązek. Nieprzestrzeganie 
zobowiązań międzynarodowych, do którego częściowo przyczyniła się Agencja, negatywnie 
wpływa na wizerunek Polski jako kraju, który pretenduje do aktywnego udziału w europej-
skiej polityce kosmicznej.  
3. Niecelowy brak współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: Minister 
NiSW) w zakresie identyfikowania i analizy potrzeb kształcenia na poziomie wyższym spe-
cjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej; wspierania kształcenia ekspertów 
w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej. Obowiązek 
współdziałania z ministrem w powyższym zakresie wynikał z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy o 
POLSA. 

Działania w tym zakresie, zmierzające do realizacji celu szczegółowego nr 5 PSK, dotyczą-
cego budowy kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego, Agencja prowadziła auto-
nomicznie oraz współdziałając z jednostkami naukowymi. Nie było natomiast próby podjęcia 
współpracy z Ministrem NiSW. W konsekwencji powstało ryzyko utraty efektu synergii 
w realizacji powyższego celu Strategii, potencjalnie możliwego do uzyskania w przypadku 
nawiązania współdziałania z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.  
4. Nieprowadzenie monitoringu rezultatów prowadzonych działań informacyjnych i promo-
cyjnych w ramach realizacji jednego z kierunków intewencji w ramach celu szczegółowego 
nr 4 PSK Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. 
Monitoring taki jest przedsięwzięciem wymagającym stworzenia odpowiednich narzędzi 
badawczych, lecz pozwala na dokładne określenie skuteczności przedsięwzięć promocyj-
nych, a tym samym na precyzyjną alokację środków na zamierzenia o najwyższej efektyw-
ności.  
Przekazane przez Agencję w ramach kontroli agendy spotkań dokumentują wyłącznie fakt 
prowadzenia takich działań, a nie ich rezultaty. Mierniki ilościowe – np. liczba uczestników, 
liczba spotkań etc. - bez ich uzupełniania specjalistycznymi badaniami nie pozwalają 
na pełną ocenę skuteczności i efektywności działań promocyjnych - rozumianych jako trwa-
łe przekonanie adresatów tych przedsięwzięć do pożądanych zachowań gospodarczych 
i/lub utrwalenia w nich pozytywnego wizerunku polskiego sektora kosmicznego. 

NIK pozytywnie ocenia natomiast zaangażowanie Agencji w:  

• tworzenie, wraz z uczelniami i innymi podmiotami, nowych kierunków studiów 
o specjalizacji związanej z wykorzystaniem satelitów i przestrzeni kosmicznej oraz 
identyfikację potrzeb w tym zakresie (kierunek interwencji w celu szczegółowym 
nr 5 PSK),  

• współpracę z jednostkami badawczymi i innymi podmiotami, w tym zagranicznymi, 
w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,  

• podejmowanie inicjatyw, w tym realizacji konkretnych projektów i programów do-
radczych, zmierzających do zwiększania udziału polskich przedsiębiorców w mię-
dzynarodowych programach kosmicznych (kierunek interwencji w celu szczegóło-
wym nr 1 PSK),  

• identyfikowanie potrzeb szkoleniowych podmiotów publicznych i niepublicznych 
oraz prowadzenie szkoleń odpowiadających tym potrzebom (kierunek interwencji 
w celu szczegółowym nr 4 PSK) 

• działania zmierzające do komercjalizacji polskich badań naukowych i – szczegól-
nienie - przedsięwzięcia upowszechniające wykorzystywania danych satelitarnych 

                                                           
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 1793. 
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w administracji publicznej (kierunek interwencji w celu szczegółowym nr 2 PSK 
Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

Skuteczność realizacji celów Strategii przez Polską Agencję Kosmiczną 

Polska Agencja Kosmiczna jest agencją wykonawczą, która działa na podstawie ustawy 
z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej. Od dnia 20 lipca 2019 r., tj. 
od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o POLSA7, Agencja podlega ministrowi właści-
wemu do spraw gospodarki. PoprzednioPOLSA podlegała Prezesowi Rady Ministrów. Do 
podstawowych zadań Agencji należy m.in.: 

• 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; 

• prowadzenie rejestru obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej na zasa-
dach określonych w Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń 
kosmiczną, otwartej do podpisania w Nowym Jorku w dniu 14 stycznia 1975 r.8; 

• prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania 
przestrzeni kosmicznej; 

• prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrze-
ni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyja-
jące warunki dla prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie 
użytkowania przestrzeni kosmicznej; 

• identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjali-
stów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia eks-
pertów w dziedzinie techniki kosmicznej, w szczególności inżynierii satelitarnej, 
w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi. 

Zgodnie postanowieniami Polskiej Strategii Kosmicznej9 zadaniem Agencji jest wspieranie 
polskiego przemysłu kosmicznego przez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie 
pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Ko-
smicznej10 (dalej: ESA). Ważnym aspektem jest działanie Agencji na rzecz rozwoju technik 
satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w komunikacji, nawigacji, monitoringu 
środowiska czy prognozowaniu pogody. Realizując zadania wynikające z PSK, POLSA 
miała przede wszystkim wdrażać Krajowy Program Kosmiczny oraz prowadzić działania 
wykonawcze, w tym udzielać wsparcia dla ministerstw, w szczególności przez przygotowy-
wanie analiz i ekspertyz oraz doradztwo. Agencja jest również odpowiedzialna za prowa-
dzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych oraz działania informacyjno-promocyjne 
dotyczące polskiego sektora kosmicznego, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodo-
wej.  

1. Krajowy Program Kosmiczny i przygotowanie POLSA do wdrażania posta-
nowień Programu 

Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o POLSA do zadań Agencji należało m.in. 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. Z zadania tego, a także z postanowień PSK, bezpo-
średnio wynika odpowiedzialność POLSA za opracowanie i wdrażanie KPK. Zgodnie ze 
Statutem POLSA obowiązującym w okresie objętym kontrolą11, w strukturze Centrali Agencji  
funkcjonował odrębny Departament Krajowego Programu Kosmicznego (dalej: DKPK), 
którego zadaniem było opracowanie dokumentu i jego realizacja. Nadzór nad DKPK spra-
                                                           
7  Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U., poz. 1248). 
8  Dz. U. z 1979 r. poz. 22. 
9  Weszła w życie w dniu 17 lutego 2017 r.  
10  Z ang. European Space Agency 
11  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r.  w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicz-

nej (Dz. U. z 2015 r., poz. 861). 
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wował bezpośrednio Prezes Agencji. Zdefiniowany w Regulaminie organizacyjnym POLSA12 
zakres zadań DKPK obejmował opracowanie, przygotowanie i wdrożenie KPK m.in. po-
przez: opracowanie założeń Programu we współpracy ze środowiskiem obronnym i bezpie-
czeństwa państwa, naukowym, gospodarczym i otoczenia biznesu; współpracę z urzędami 
centralnymi, agencjami finansującymi badania i rozwój, prace naukowe i przemysłowe, 
agencjami wykonawczymi; udział w opracowywaniu planu finansowego programów oraz 
szczegółowego systemu realizacji i zarządzania programem narodowym; opracowywanie 
dokumentów niezbędnych do ogłoszenia, przeprowadzenia konkursów na wykonanie pro-
jektów i sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji projektów w ramach zawartych 
umów o dofinansowanie. Do zadań DKPK należały także działania mające na celu zharmo-
nizowanie KPK z programami międzynarodowymi.  

(akta kontroli str. 13-52) 

Agencja w swoich pięcioletnich i rocznych planach działalności na lata 2016, 2017, 
2018 i 2019 r., jak i w sprawozdaniach z roku 2015, 2016, 2017 i 2018 wielokrotnie podkre-
ślała priorytetowy charakter zadania dotyczącego opracowania i wdrażania KPK.  

W Sprawozdaniu z działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w roku 2015, wskazano, że 
POLSA podjęła działania na rzecz stworzenia planu narodowego programu kosmicznego 
(początkowa nazwa KPK), ustalenia źródeł jego finansowania, wdrożenia tego programu 
z budżetem ok. 100 mln zł rocznie. W tym celu, jak wskazano w sprawozdaniu, podjęte 
zostały rozmowy z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR), Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) oraz Narodowym Centrum Nauki (dalej: 
NCN). Ponieważ prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016 r. zakończyły się 
przed powstaniem projektu programu, uruchomienie mechanizmów jego finansowania było 
potencjalnie możliwe dopiero od 2017 r.. W tej sytuacji POLSA „poszukiwała” środków na 
realizację programów kosmicznych w NCBiR, NCN oraz innych instytucjach, w tym tych, 
które dysponowały funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.  

(akta kontroli str. 377-434) 

W pięcioletnim Planie działalności POLSA na lata 2016-2020, jako jeden z siedmiu prioryte-
tów związanych z nauką i przemysłem, wymieniona została potrzeba koncepcyjnego, orga-
nizacyjnego oraz finansowego przygotowania projektu KPK. Zaznaczono przy tym, iż dzia-
łanie to stanowiłoby kontynuację celu operacyjnego nr 4.4. Rozwinięcie i wdrożenie krajo-
wego programu dotyczącego sektora kosmicznego, określonego w Programie działań 
na rzecz technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce do 
2020 r.13. Dla POLSA dokumentem częściowo wskazującym kierunki działań i sposoby 
wdrażania KPK miały być zapisy Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego14 Krajo-
wy Plan był dokumentem wykonawczym do Programu działań na rzecz technologii ko-
smicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce z 2012 r. Z Planu działalności 
wynikało także, iż POLSA uzgodniła z NCBiR uruchomienie w 2017 r. odnawialnego pro-
gramu strategicznego dedykowanego sektorowi kosmicznemu, w ramach tzw. Krajowego 
Programu Badań (dalej: KPB)15. Warunkiem koniecznym było jednakże zainicjowanie przez 
POLSA zmiany KPB, poprzez ujęcie w nim technologii kosmicznych i satelitarnych, jako 
nowego i strategicznego kierunku badań naukowych i prac rozwojowych (zmiany w KPB 
zatwierdza Rada Ministrów na wniosek Ministra NiSW). W Planie działalności POLSA na 
lata 2016-2020 wskazano również, że POLSA jest przygotowana kadrowo do podjęcia dzia-
łań nad KPK, co pozwoliło na konkluzję, że ryzyko „jest tu niewielkie”. Przeciętne zatrudnie-
nie w DKPK w 2016 r. wynosiło niecałe dwa etaty (dyrektor i jeden pracownik). Nadzorujący 

                                                           
12  Zarządzenie nr 3 Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie nadania  regulaminu organi-

zacyjnego POLSA.  
13  Program przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 121 z dnia 22 czerwca 2012 r. (niepublikowana). Cel operacyjny 4.4. 

rozwinięcie i wdrożenie krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego.  
14  NIK dysponuje dwoma wersjami dokumentu: projektu z 2013 r. i załącznika do uchwały Rady Ministrów z 2014 r. Zgodnie 

z informacją umieszczoną na BIP Rady Ministrów i KPRM projekt Krajowego planu rozwoju sektora kosmicznego został 
przedłożony przez Ministerstwo Gospodarki pod obrady Rady Ministrów w 2014 r. jako załącznik nr 1 do aktualizacji Pro-
gramu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce, ale nie został 
przyjęty.  

15  Program przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 164/2011 z dnia 6 sierpnia 2011 r., opracowany na podstawie 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  o zasadach finansowania nauki. (Dz.U z 2016 r. poz 2045 ze zm.), uchylo-
na z dniem 1 pażdziernika 2018 r. 
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ten departament Prezes Agencji pracował w Warszawie, a pracownicy, w tym dyrektor, 
w Centrali w Gdańsku16.  
Zadania związane z opracowaniem KPK zawarte były także w Planie działalności POLSA 
na 2016 r.17 W części II tego dokumentu założono Doprowadzenie do powstania narodowe-
go programu kosmicznego, zapewniającego rozwój polskim firmom, przy jednoczesnej 
intensyfikacji działań na rzecz sprawniejszego odzyskiwania środków w konkursach ESA 
i w programie kosmicznym Horyzont 2020 UE (…) stworzenia sprzyjających warunków 
do udziału polskich firm w projektach EUMETSAT. W zadaniach merytorycznych Agencji 
(część IV) umieszczono zapis W roku 2016 PAK wraz z innymi polskimi instytucjami powin-
na stworzyć zręby polskiego programu narodowego (…) Wynikiem aktywności w tym obsza-
rze w 2016 r. będą założenia takiego programu i raporty rekomendujące konkretne działania 
uzyskania dofinansowania.  

(akta kontroli str. 111-279, 435-491, 2548-2574) 

 

W lipcu 2016 r. Prezes Agencji wydał zarządzenie ws. powołania Zespołu do spraw opra-
cowania projektu KPK18. Harmonogram prac Zespołu zakładał, poza przygotowaniem pro-
jektu w ciągu dwóch miesięcy, tj. wrzesień - październik 2016 r., przedłożenie go właściwym 
organom do zatwierdzenia do końca grudnia 2016 r. Działania Zespołu ukierunkowane były 
na uruchomienie, wspólnie z NCBiR, strategicznego programu technologii kosmicznej. We-
dług wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA19 w 2016 r. opracowano 
wstępny, ogólny zakres KPK (budżet i formy wsparcia). Projekt ten został skonsultowany 
m.in. z: Ministerstwem Rozwoju (dalej: MR), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(dalej: MNiSW) oraz Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (dalej: ZPSK). Agencja 
podjęła też starania, aby od 2017 r. wpisać budżet programu kosmicznego do budżetu pań-
stwa. Według tych wyjaśnień prowadzone były również rozmowy w sprawie możliwości 
częściowego finansowania zadań środkami UE, np. poprzez wyodrębnienie części środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetów NCBiR i NCN. Konsultowana 
była także możliwość ewentualnego wyłączenia środków dotyczących szeroko pojętej dzia-
łalności kosmicznej z budżetów innych agencji i instytucji oraz skumulowania ich w ramach 
POLSA.  
Prace Zespołu nie zostały ukończone w przewidzianym terminie. W dniu 10 października 
2016 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Agencji. Zmianie uległ także termin opra-
cowania KPK. Nowy ustalono na koniec stycznia 2017 r. Zespół argumentował konieczność 
prolongaty terminu brakiem analiz dotyczących sektora (brak zgody Prezesa Agencji na ich 
sfinansowanie) oraz opóźniającymi się pracami nad PSK w ówczesnym MR. Rozpoczęcie 
wdrażania KPK przewidziano na 2018 r.  
NIK zwraca uwagę, że w Agencji istniały wątpliwości czy rzeczywiście opracowanie KPK ma 
być zadaniem POLSA i czy przepisy ustawowe (a także Statut i Regulamin organizacyjny 
Agencji) jednoznacznie tę kwestię przesądzają. Na wątpliwości te wskazują zapisy w Spra-
wozdaniu z działalności Agencji w roku 2016. W dokumencie tym zawarty został wykaz 
kluczowych działań, które powinien podjąć Prezes Agencji w 2017 r. Wśród nich wskazane 
zostały starania o formalne zlecenie Agencji przygotowania KPK przez ówczesnego Ministra 
Rozwoju oraz formalnego potwierdzenia, że POLSA będzie instytucją wdrażającą i zarzą-
dzającą KPK. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA20 z zarchiwi-
zowanej obecnie w Agencji dokumentacji dotyczącej procesu opracowywania KPK w latach 
2016-2017, nie wynika, czy Agencja wystąpiła do MR o potwierdzenie zapewnienia formal-
nego zlecenia przygotowania przez POLSA KPK; formalnego potwierdzenia, że POLSA 
będzie instytucją wdrażającą i zarządzającą KPK ani czy otrzymała tego typu potwierdzenie 
z inicjatywy samego ministerstwa.  

W 2016 r. NCBiR opracował i przekazał Agencji projekt porozumienia w sprawie urucho-
mienia programu strategicznego dla sektora kosmicznego. Dokument nie został jednak 

                                                           
16  Według wyjaśnienia p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA z dnia 15 października 2019 r., znak: 

PAK/681/2019/WAW.  
17  Pozytywnie zaopiniowanym przez Radę POLSA w dniu 30 listopada 2015 r.17, zatwierdzonym przez KPRM 

w dniu 22 lutego 2016 r. 
18  Zarządzenie nr 12/07/2016.  
19  Pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: PAK/681/2019/WAW.  
20  Pismo z dnia 7 listopada 2019 r., znak: PAK/776/2019/WAW.  
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odesłany do Agencji, a NCBiR nie zaproponowało terminu jego podpisania. Według wyja-
śnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji21 na podstawie dokumentacji i wiedzy 
dostępnej obecnie w Agencji, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi jakie były przyczyny 
niepodpisania Porozumienia.  

(akta kontroli str. 435-546, 993-1003, 2548-2574, 3403-3426) 

Kolejny Pięcioletni Plan działania POLSA (na lata 2017-2021) zakładał realizację czterech 
celów, którym przyporządkowano określone zadania. Jednym z nich było Opracowanie 
i wdrażanie KPK, oddzielnie w zakresie: obronności i bezpieczeństwa państwa (zadanie 
w celu nr I), badań i innowacji (zadanie w celu nr II), współpracy z przemysłem i nauką 
(w celu nr III). W celu nr IV ustalono cztery zadania związane z KPK do realizacji w 2017 r., 
tj.:  

• uzgodnienie finansowania KPK na lata 2018-2021;  
• uzyskanie finansowania na przygotowanie Programu;  
• opracowanie propozycji zmian ustawy o POLSA, umożliwiających udzielanie po-

mocy publicznej w formie finansowej i doradczej;  
• przeprowadzenie audytu zgodności potwierdzającego zdolność instytucji do zarzą-

dzania środkami finansowymi z budżetu państwa.  

Spośród dziewięciu różnych mierników określonych w celu nr III wskazano miernik pn. Sto-
pień realizacji KPK na lata 2018-2025 na poziomie 80 %. Według Planu działania POLSA w 
roku 2017 r. Agencja miała opracować założenia do KPK, przygotować wstępną wersję 
dokumentu, przeprowadzić konsultacje społeczne, zatwierdzić dokument przez Prezesa 
Agencji, uzyskać opinię Rady POLSA, a także uzyskać akceptację Międzyresortowego 
Zespołu ds. Polityki Kosmicznej i zatwierdzenie Prezesa Rady Ministrów.  

(akta kontroli str. 547-617) 

 

Opracowanie i wdrożenie KPK zostało także wskazane jako kierunek interwencji w celu 
szczegółowym nr 1 PSK. W jego ramach założono zbudowanie systemu optymalnych na-
rzędzi wsparcia doradczego, finansowego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i insty-
tucji realizujących oraz wspierających polską politykę kosmiczną i ich wdrożenie. Termin 
realizacji ustalono na 2020 r. W PSK jednoznacznie określono rolę POLSA w instytucjonal-
nym systemie wdrażania i monitorowania Strategii. Wskazano, iż realizując PSK, POLSA 
będzie przede wszystkim wdrażać KPK oraz prowadzić działania wykonawcze, w tym w 
razie potrzeby udzielać wsparcia dla ministerstw, w szczególności przez przygotowywanie 
analiz i ekspertyz oraz doradztwo. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 
Strategii, koordynację nad wykonaniem PSK powierzono ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki. 

W połowie 2017 r. DKPK, w notatce podsumowującej pracę Zespołu skierowanej do Preze-
sa Agencji, zasygnalizował zagrożenie terminu rozpoczęcia wdrażania KPK od 2018 r. 
Wskazano na potrzebę: zatrudnienia pracowników do prac nad tym dokumentem (w DKPK 
nadal zatrudnione były dwie osoby), wprowadzenia zmian ustawowych (prawa do udzielania 
przez POLSA pomocy finansowej i doradczej) oraz zbudowania wewnętrznej struktury or-
ganizacyjnej Agencji.  

W dniu 19 czerwca 2017 r. Agencja przekazała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (da-
lej: KPRM) tzw. zapotrzebowanie finansowe na projekty POLSA, przewidziane do realizacji 
w latach 2018-2024. Kopii tego pisma nie było w zasobach Agencji22. W uzupełnieniu 
do „zapotrzebowania” POLSA przesłała rozszerzony opis 13 priorytetowych projektów 
POLSA23 do realizacji w 2018 r., o łącznej wartości 16,3 mln zł. W uzupełnieniu sprecyzo-

                                                           
21  Pismo z dnia 7 listopada 2019 r., znak: PAK/776/2019/WAW.  
22  Z odpowiedzi KPRM z dnia 20 czerwca 2017 r., znak: COA.WN.5841.2017.GP wynikało przekazanie przez POLSA 

dokumentu ws. zapotrzebowania środków finansowych na projekty POLSA. 
23  Pismo POLSA z dnia 21 czerwca 2017 r., znak: PAK/583/2017/WAW. Projekt nr 1 – Projekt i budowa platformy satelitar-

nej (operacyjno-technicznej) – projekt wojskowy (szacowany koszt w 2018 r. – 2 000 tys. zł); projekt nr 2 – Udział w opra-
cowaniu i realizacji projektu astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV (2018 r. – 2 500 tys. zł); projekt nr  3 
– Budowa modelu technologicznego radaru typu SAR (2018 r – 2 000 tys. zł); projekt nr 4 – Wsparcie budowy silników jo-
nowych (poprzez podniesienie TRL systemu) w ramach współpracy z instytutem naukowych (2018 r. – 1 250 tys. zł.); pro-
jekt nr 5 - Opracowanie i realizacja programu budowy satelitów klasy nano (współpraca nauka – przemysł (1 000 tys. zł); 
projekt nr 6 – Polsko-chińska współpraca technologiczna w obszarze inżynierii kosmicznej – 2018 r. – 1 080 tys. zł); pro-
jekt nr 7 – Polsko-niemieckiej współpracy bilaterialnej (2018 r. – 1 177,5 tys. zł); projekt nr 8 – Prace przygotowawcze 
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wano, że projekty te wpisują się w opracowywany projekt KPK. Według wyjaśnień p.o. Dy-
rektora Biura Organizacyjnego POLSA24 z zapisów dziennika korespondencyjnego Agencji 
wynika, iż pismo zostało wysłane w dniu 21 grudnia 2017 r. Egzemplarz przeznaczony dla 
adresata najprawdopodobniej został opatrzony podpisem osoby upoważnionej. Takiego 
podpisu zabrakło na egzemplarzu pozostawionym w Agencji. W wyniku dalszej korespon-
dencji POLSA z KPRM listę projektów zmniejszono do dziewięciu, a ich szacunkową war-
tość zredukowano do 10,0 mln zł.  

Agencja, na polecenie KPRM, przesłała w dniu 23 czerwca 2017 r. propozycję wprowadze-
nia zmian do rozporządzenia Prezesa RM w sprawie nadania statutu Agencji, przy czym 
załączników do tego pisma nie było w zasobach POLSA. Propozycje dotyczyły m.in.: prze-
niesienia zadań DKPK do Departamentu Projektów Strategicznych POLSA, stworzenia 
w strukturze POLSA komórki, Laboratorium POLSA, umożliwiającej współpracę nauki 
i przemysłu oraz kształcenie kadr o wysokich kompetencjach technologicznych dla sektora 
kosmicznego. Prezes POLSA w piśmie do KPRM z dnia 30 sierpnia 2017 r. wskazywał25, że 
realizacja zadania, jakim jest tworzenie KPK nie jest zagrożona, a zaproponowane zmiany 
w strukturze organizacyjnej PAK usprawnią jej działanie. Istniejące opóźnienie w opracowa-
niu KPK wynika tylko i wyłącznie z półtorarocznego opóźnienia powstania PSK.  

W okresie sierpień – wrzesień 2017 r. POLSA, w ramach tzw. prekonsultacji, przeprowadzi-
ła cykl spotkań z przedstawicielami ministerstw – potencjalnych beneficjentów Programu. 
Spotkania te poprzedzone były pismem26 o prowadzonych pracach nad KPK. W piśmie 
Agencja zasugerowała tematy/obszary zagadnień będących w kompetencji poszczególnych 
resortów oraz wskazała na planowany termin zakończenia prac nad KPK - koniec 2017 r. 
Ponadto pismo zawierało prośbę o wskazanie potrzeb, innych obszarów lub schematów 
wsparcia, które POLSA powinna uwzględnić w KPK. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura 
Organizacyjnego POLSA27 w ramach współpracy z MR przygotowano prognozę środków 
finansowych niezbędnych do realizacji KPK od roku 2018. Wstępne założenia KPK, w tym 
zakres, budżet i proponowane formy wsparcia POLSA konsultowała z przedstawicielami 
ZPSK. 

Następnie, w dniu 9 września 2017 r., na spotkaniu w ówczesnym MR, POLSA przekazała 
zapotrzebowanie finansowe na projekty realizowane w ramach KPK, które wysłała także 
w oficjalnej korepondencji do ministerstwa. W ramach czterech obszarów28 POLSA przed-
stawiła 18 projektów, których koszt realizacji oszacowała w ośmioletniej perspektywie finan-
sowej na blisko 1,4 mld zł29. MR, w odpowiedzi na zgłoszone środki wyjaśniło30, że wstępna 
analiza dokumentacji wykazała istotne różnice dotyczące zarówno zakresu jak również 
wartości planowanych do realizacji projektów w ramach KPK, w tym nowe (nazwy) projek-
tów do których nie zostały przekazanie opisy opracowane w przyjętej formule. W uwagach 
ministerstwa wskazana została potrzeba aktualizacji listy projektów zawierającej takie ele-
menty jak: cel, okres realizacji, przewidywany budżet, podmioty odpowiedzialne za realiza-
cję projektu i wykonanie zadania; zakładane rezultaty, wskaźniki, mierniki. Agencja popro-
szona też została o przekazanie do KPRM wszystkich analiz opracowanych przez POLSA 
w 2016 r., na podstawie których przygotowane zostały założenia KPK.  

                                                                                                                                                    
związane z utworzeniem w Polsce Centrum Kompetencyjnego ds. Technologii Przyrostowej (2018 r. – 500 tyś. zł); projekt 
nr 9 – Budowa infrastruktury testowej i weryfikacja instrumentów dedykowanych planetarnym badaniom podpowierzch-
niowym w symulowanych warunkach planetarnych (2018 r. – 1 000 tys. zł); projekt nr 10 – Wsparcie udziału polskich 
podmiotów w misjach kosmicznych – projektowanie i budowa instrumentów na misje kosmiczne (2018 r – 1 000 tys. zł); 
projekt nr 11 – Transponder Telekomunikacyjny (2018 r. – 1 000 tys. zł); projekt nr 12 – Budowa systemu łączności sateli-
tarnej dla potrzeb rządowo-wojskowych z możliwością zastosowań komerycyjnych 2019-2021 (2018 r. – 400 tys. zł); pro-
jekt nr 13 – Budowa systemu optycznego (teleskop) na potrzeby SST 2017-2018 (2018 r. – 1 370 tys. zł).  

24  Pismo z dnia 30 grudnia 2019 r., znak: PAK/975/2019/WAW.  
25  Pismo POLSA do KPRM z dnia 30 sierpnia 2017 r., znak: PAK/813/2017/WAW. 
26  Pisma zostały skierowane przez POLSA do: Ministra Środowiska; Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministra 

Rozwoju i Finansów; Ministra Edukacji Narodowej; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; MNiSW; Ministra Spraw Zagranicz-
nych; Ministra Cyfryzacji; Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Ministra Energii i Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa. 

27  Pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: PAK/681/2019/WAW.  
28  I. Projekty strategiczne – rozwój systemów satelitarnych (trzy projekty); II. Wspieranie rozwoju technologii kosmicznych – 

tryb konkursowy (siedem projektów); III. Rozwój infrastruktury (pięć projektów); IV. Wsparcie dla administracji, edukacji 
i szkolnictwa wyższego (trzy projekty).  

29  Razem z działaniami opcjonalnymi wskazanymi w grupie I, o wartości 1,5 mld zł (1 541 mln zł).  
30  Pismo z dnia 20 października 2017 r., znak: DIN-V.0710.28.2017.ŁM.  
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W grudniu 2017 r. projekt KPK przekazany został członkom Rady POLSA. Konsultacje 
społeczne Agencja rozpoczęła w dniu 19 grudnia 2017 r. w Oddziale w Warszawie. Konsul-
tacje polegały na spotkaniu przedstawicieli sektora kosmicznego (nauki i przemysłu) z pra-
cownikami POLSA. Podczas spotkania zaprezentowano założenia dokumentu. Uczestnicy 
spotkania otrzymali wersję elektroniczną KPK i możliwość przesłania uwag do dnia 19 
stycznia 2018 r. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA31 w obec-
nych zasobach Agencji nie znajduje się lista uczestników spotkania ani dokumenty potwier-
dzające rozesłanie formularza do uczestników spotkania. POLSA informację zwrotną otrzy-
mała od 32 podmiotów32.  

W projekcie KPK z 2017 r. założono: 8-letnią perspektywę finansową; zdefiniowano dzie-
więć celów szczegółowych; podzielono projekty na priorytetowe (budowanie rozwiązań 
systemowych) oraz konkursowe (skierowane do przemysłu, nauki, edukacji, administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych), przy czym w ramach całego projektu KPK wskaza-
no trzy projekty priorytetowe, siedem projektów konkursowych, pięć projektów z zakresu 
rozwoju oraz integracji infrastruktury oraz pięć projektów w temacie wspierania rozwoju 
kompetencji. Ich całkowity budżet miał wynieść 1,4 mld zł, z czego w pierwszym roku finan-
sowania KPK - 104,0 mln zł. 

(akta kontroli str. 280-331, 1004-1586, 3407-3426) 

W następnym pięcioletnim Planie działania POLSA (w latach 2018-2022) w trzech33 spośród 
czterech celów wskazano zadania, odpowiednio: wdrożenie KPK w zakresie zadań związa-
nych z obronnością i bezpieczeństwem państwa w latach 2018-2022 (cel nr 1); wdrożenie 
KPK w zakresie badań i innowacji w latach 2018-2022 (cel nr 2); uzgodnienie sposobu fina-
sowania i ram formalno-prawnych KPK w 2018 r. (cel nr 3). W Planie działania POLSA 
w roku 2018 r. jako tzw. „wyzwania” wskazano: zakończenie prac nad KPK w tzw. ujęciu 
priorytetowym wraz z dopasowaniem mechanizmów wdrożeniowych i wskazaniem źródeł 
finansowania; zmianę struktury organizacyjnej POLSA w celu realizacji zadań związanych 
z wdrożeniem KPK i lepszego dostosowania do struktur międzynarodowych. 

(akta kontroli str. 687-804) 

B. MPiT w lutym 2018 r. zgłosiło do projektu KPK (po konsultacjach) uwagi34 o charakterze 
ogólnym oraz szczegółowym. Odnosiły się one do poszczególnych rozdziałów dokumentu, 
tj. założenia i cele Programu; sektor kosmiczny i otoczenie sektora; projekty priorytetowe; 
obszary interwencji w Polsce – tryb konkursowy; system wdrażania i monitorowania; finan-
sowanie i harmonogram realizacji Programu. Główne uwagi o charakterze ogólnym dotyczy-
ły takich zagadnień jak: nieujęcia w projekcie KPK m.in. wyników diagnozy sektora ko-
smicznego i jego najistotniejszych problemów, konkretnych schematów wsparcia dla benefi-
cjentów, wskaźników monitorowania i ewaluacji Programu, harmonogramu realizacji 
z uwzględnieniem alokacji na poszczególne lata realizacji. Wskazano, że projekt: nie zawie-
ra pogłębionej analizy potrzeb zarówno krajowych jak i instytucjonalnych oraz uzasadnienia 
i wyraźnego oddzielenia działań ukierunkowanych na sektor cywilny i wojskowy oraz opisów 
projektów, a przypisane do nich wskaźniki/mierniki nie zostały poparte materiałem anali-
tycznym, przywołane w przypisach analizy/raporty nie są dostępne; brak jest wskazania 
na ostateczne rezultaty wdrożenia KPK oraz wpływu na wzrost konkurencyjności polskiego 
sektora kosmicznego w aspekcie europejskim i międzynarodowym; brak jest informacji 

                                                           
31  Pismo z dnia 7 listopada 2019 r., znak: PAK/776/2019/WAW.  
32  10 przedstawicieli przemysłu: Asseco SA.; Astronika sp. z o.o.; ITTI sp. z o.o.; SpaceForest sp. z o.o.; NEWIND SA.; PCO 

SA.; PIAP Space sp. z o.o.; SatRevolution SA.; Eurotech sp. z o.o.; Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o.; przedstawiciele 
jednostek naukowych (instytutów PAN, instytutów badawczych, uczelni wyższych): prof. Marek J. Sarna, Centrum Astro-
nomiczne im. M. Kopernika PAN; prof. Edwin Wnuk, Obserwatorium Astronomiczne UAM Poznań, prof. Paweł Kabacik, 
Politechnika Wrocławska; prof. Ryszard Horodecki, Uniwersytet Gdański; dr Karol Seweryn; Instytut Lotnictwa; Wyższa 
Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; Instytut Ochrony Roślin; 
sześciu ministerstw i agencji wykonawczych: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii , MNiSW; Ministerstwo Spraw 
Wewenętrznych i Administracji; Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; NCBiR; czterech stowarzy-
szeń i związków: ZPSK (w tym w ramach ZPSK nadesłano 18 niezależnych ankiet); Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań 
Kosmicznych i Satelitarnych PAN; Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego; Polskie Towarzystwo 
Astronautyczne; dwóch ekspertów POLSA: prof. Andrzej Stepnowski, John F. Hall oraz ESERO. 

33  Tj. (w celu 1) – Zwiększenie potencjału obronnego oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli poprzez wykorzystanie 
technik satelitarnych; (w celu 2) – Stworzenie laboratorium badań kosmicznych, umożliwiającego współpracę nauki 
i przemysłu oraz kształcenia kadr o wysokich kompetencjach technicznych dla sektora kosmicznego; (w celu 3) – 
Wzmocnienie pozycji polskiego przemysłu kosmicznego na międzynarodowym rynku komercyjnym poprzez opracowanie 
systemowych narzędzi wsparcia. 

34  Pismo MPiT z dnia 1 lutego 2018 r., znak: DIN-V.070.2.2018.JK.  
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i uzasadnienia na jakiej podstawie dokonano wyceny finansowej projektów, źródeł ich finan-
sowania oraz na jakiej podstawie określone środki zostały przyporządkowane do poszcze-
gólnych zadań. Ponadto, według b. MPiT, opisana w projekcie konstrukcja wdrażania pro-
jektów, zakładająca powołanie nowych instytucji (realizującej, wdrażającej, komitetu sterują-
cego, panelu ekspertów; zarządzającej) nie znajduje uzasadnienia pod względem ekono-
micznym i merytorycznym. W ramach uwag o charakterze szczegółowym MPiT wskazało, iż 
nieuprawnionym jest pisanie w projekcie KPK (cyt.) „o dużym rozproszeniu kompetencji 
decyzyjnych wśród podmiotów administracji publicznej …, braku instytucji wiodącej, co 
powoduje trudności dla polskich podmiotów podejmujących działalność kosmiczną związa-
nej z dostępem do informacji, przepływem danych między organami odpowiedzialnymi za 
rozwój sektora i reprezentowaniem ich na arenie międzynarodowej”. Dalej b. MPiT zwróciło 
uwagę na fakt, iż analizy SWOT ujęte w PSK i w projekcie KPK nie są tożsame. W projekcie 
KPK, wśród słabych stron wymienionych w analizie SWOT wskazano np. niewystarczające 
wykorzystanie środków z polskiej składki do ESA, EUMETSAT35 i KE; rozproszenie kompe-
tencji wśród jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój 
sektora kosmicznego w Polsce; brak spójnej polityki informacyjnej na poziomie poszczegól-
nych resortów oraz instytucji rządowych; brak określonej polityki naukowej dla sektora ko-
smicznego – a więc elementy nieujęte w Strategii. W odniesieniu do realizacji projektów 
konkursowych, b. MPiT napisało m.in., iż należy rozważyć, czy wspieranie ich w formule 
zaproponowanym przez POLSA mogłoby odbywać się jako (cyt.) „akcja pilotażowa, że 
środków unijnych wdrażana przez inną agencję, tzw. instytucję wdrażającą, mającą do-
świadczenie i potencjał w tym zakresie, tj. realizująca tego typu działania w ramach per-
spektywy finansowej 2014-2020. PAK mogłaby pomagać tej instytucji np. przez dostarcze-
nie ekspertów do wyboru projektów”. B. MPiT podkreśliło, iż POLSA nie przeprowadziła 
analizy kosztów rozbudowy instytucjonalnej (technicznej i kadrowej) do obsługi projektów. 
Ministerstwo wskazało także na potrzebę dokonania weryfikacji informacji o pomocy pu-
blicznej, która byłaby udzielana w ramach Programu. Dokument zawierał także informację, 
iż KPK jest programem sektorowym finansowanym z budżetu państwa w formie dotacji 
celowej przyznanej POLSA przez właściwego dysponenta.  

Do marca 2018 r. POLSA analizowała uwagi i komentarze do projektu dokumentu. Wyni-
kiem były odpowiedzi zawierające informację o stopniu uwzględnienia uwag (przyjęcie 
w całości lub do dyskusji). W okresie marzec-kwiecień 2018 r. POLSA zorganizowała spo-
tkania konsultacyjne z 16 podmiotami, podczas których prezentowano stanowisko POLSA 
do nadesłanych uwag. W czasie spotkań wypracowano ostatecznie stanowiska, na podsta-
wie których POLSA dokonywała zmian w treści KPK.  

W marcu 2018 r. Agencja wystąpiła do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) w sprawie pomo-
cy przy określeniu mechanizów finansowania i wdrażania KPK36. W odpowiedzi MF wyjaśni-
ło, że zgodnie z art. 2 ustawy o POLSA nadzór nad jej działalnością sprawuje Prezes Rady 
Ministrów, a w świetle art. 175 ustawy o finansach publicznych dysponenci części budżeto-
wych sprawują nadzór i kontrolę m.in. nad wykorzystaniem dotacji udzielonych z budżetu 
państwa. Ocena możliwości finansowania określonych zadań, należy do Prezesa Agencji 
z jednej strony oraz, z drugiej, do dysponenta części budżetowej. Ponadto, zgodnie 
z uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia PSK, koordynację nad jej wykonaniem po-
wierzono ministrowi właściwemu ds. gospodarki.  

Wraz ze zmianą na stanowisku Prezesa Agencji (w marcu 2018 r.) zmianie uległa koncep-
cja opracowania projektu KPK. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego 
POLSA37 Prezes Agencji podjął decyzję o niekontynuowaniu prac nad projektem KPK z roku 
2017, o zmianie perspektywy czasowej Programu na 3-letnią i opracowanie nowych założeń 
KPK.  

W okresie czerwiec – wrzesień 2018 r., POLSA we współpracy z przedstawicielami polskie-
go sektora kosmicznego, opracowane zostały nowe ramy KPK na lata 2019-2021. Na pod-
stawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego ustalono potrzeby sektora ko-
smicznego. W opracowaniu założeń wzięli udział przedstawiciele podmiotów potencjalnie 
zaangażowanych we wdrażanie KPK. Organizowano również spotkania robocze z instytu-

                                                           
35  Z ang. European Organisation for the Exploitation of Meteoroligical Satellites. 
36  Pismo z dnia 1 marca 2018 r., znak: FS3.413.11.2018.67.  
37  Pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: PAK/681/2019/WAW.  
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cjami zaangażowanymi we wdrażanie KPK. We wrześniu 2018 r. powstał pierwszy projekt 
KPK, który POLSA przekazała do konsultacji: Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii 
(jako Przewodniczącej Rady POLSA), członkom Komisji Rady POLSA ds. kierunków działa-
nia i programu POLSA, Komitetowi Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii 
Nauk (dalej: KBKiS PAN), ZPSK, Stowarzyszeniu Polskich Profesjonalistów Sektora Ko-
smicznego (dalej: PSPA) oraz Bałtyckiemu Klastrowi Morskiemu i Kosmicznemu.  

We wrześniu 2018 r. Prezes Agencji wystąpił do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
(dalej: Minister PiT)38 w sprawie prowadzonych przez Ministerstwo prac legislacyjnych nad 
nowelizacją ustawy o POLSA. W projekcie ustawy wprowadzono art. 3a, zgodnie z którym 
Agencja miałaby możliwość udzielania zewnętrznym podmiotom wsparcia wyłącznie niefi-
nansowego. Prezes Agencji wskazał, iż pozbawioenie Agencji możliwości udzielania finan-
sowego spowoduje, że gros projektów ujętych w KPK nie będzie mogło być realizowanych, 
gdyż wymagają one udzielenia wsparcia finansowego, w formie pomocy publicznej i pomo-
cy de minimis. Instrumenty pomocy określonych w projekcie KPK to m.in. finansowanie 
projektów badawczych, w tym polskiej misji naukowej (budowa polskiego satelity naukowe-
go), projektów zamawianych, udostępnianie infrastruktury (m.in. komory próżniowo-
termicznej) etc. 

Kolejnym etapem opracowania KPK były spotkania konsultacyjne z przedstawicielami pod-
miotów zrzeszonych w ZPSK oraz PSPA (wrzesień – październik 2018 r.). Zebrane uwagi 
POLSA na bieżąco wprowadzała do projektu Programu. W październiku 2018 r. powstał 
drugi projekt KPK, który POLSA przekazała do konsultacji podmiotom zaangażowanym 
w realizację bądź finansowanie KPK39. Prezentacji podsumowującej zakończenie procesu 
konsultacji projektu dokonano w październiku 2018 r. podczas Zgromadzanie Ogólnego 
ZPSK. Nadesłane przez interesariuszy uwagi i komentarze przyczyniły się do powstania 
trzeciego projektu, datowanego na dzień 31 października 2018 r., który został rozesłany 
do członków Rady Ministrów oraz członków Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Ko-
smicznej. W ramach tych konsultacji Agencja otrzymała stanowiska KPRM oraz 11 resor-
tów40.  

W dniu 7 listopada 2018 r.41 MPiT zgłosiło uwagi do pierwszego projektu KPK przekazanego 
przez POLSA przy piśmie z dnia 24 września 2018 r., przy czym w dacie pisma z minister-
stwa istniał już trzeci projekt KPK. W piśmie wskazano, że dokument w znacznej części 
uwzględnia założenia PSK i odnosi się do zakresu zadań określonych w Strategii. Zasad-
nym – według autorów uwag – wydawało się jednak, aby każdy projekt planowany do reali-
zacji został, na dalszym etapie prac, poparty konkretnymi informacjami potwierdzającymi 
możliwość (w tym budżetową) realizacji danego zakresu i całego zadania, wynikającymi 
z już przeprowadzonych analiz. W ocenie ministerstwa, Program wymagał także: 

• uzupełnienia o informacje i uzasadnienia na jakiej podstawie dokonano wyceny fi-
nansowej projektów będących na etapie wstępnego rozeznania;  

• wskazania źródeł finansowania projektów w podziale na poszczególnych uczestni-
ków realizujących te projekty (w przypadku kilku podmiotów zgłoszonych do finan-
sowania jednego przedsięwzięcia);  

• odniesienia projektów planowanych w KPK na poszczególne lata do budżetu POL-
SA i określenia możliwości poniesienia podanych w opisach wydatków. 

Zdaniem ministerstwa dokument, nie zawierał też informacji, czy zastosowane przy opisie 
projektów wyrażenie „możliwe źródła finansowania” – Polska Agencja Kosmiczna” wskazuje 
na potwierdzenie źródła finansowania. Ponadto wskazano na brak w projekcie podsumowa-

                                                           
38  Pismo z dnia 24 września 2018 r., znak: PAK/646/2018/WAW. 
39  Tj. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH; Agencja Rozwoju Pomorza; Uniwersytet Morski w Gdyni; 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni; Agencja Rozwoju Przemysłu SA.; Centrum Badań Kosmicznych PAN; Europej-
ska Fundacja Kosmiczna; Centrum Nauki Kopernik; Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO; Instytut Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ; Instytut Łączności; Instytut Oceanografii PAN; Narodowa 
Agencja Wymiany Akademickiej; NCBiR; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Polskie Towarzystwo Astrono-
miczne; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Urząd Morski w Gdyni; Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie; ZPSK.  

40  Ministerstwo Edukacji Narodowej; MF; Ministerstwo Infratruktury; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (w trybie roboczym); 
MNiSW; Ministerstwo Obrony Narodowej; b. MPiT(do wersji z dokumentu z 17.09.2018); Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi; Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  

41  Znak: DIN.V.070.2.2018.JK.  
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nia w zakresie ostatecznych rezultatów wdrożenia Programu i jego wpływu na wzrost kon-
kurencyjności polskiego sektora kosmicznego i konieczność uzupełnienia tabeli Budżet 
o część opisową informującą o dostępności zaplanowanych przez POLSA środków finan-
sowych w poszczególnych latach i źródeł ich pochodzenia.  

W odpowiedzi na pismo Agencji w sprawie prac na realizacją Planu działania POLSA 
w roku 2018 r. KPRM42 wskazała m.in.: na odstępstwa w terminowym opracowywaniu przez 
POLSA projektu KPK; wnioskowała o zintensyfikowanie prac nad dokumentem; poprosiła 
o przekazanie informacji o stanie prac nad projektem bądź przekazanie projektu KPK naj-
później do 30 listopada 2018 r. wraz z Planem działalności POLSA w roku 2019 r. oraz 
aktualizacją pięcioletniego Planu działania POLSA. KPRM dostrzegła, iż z projektu KPK nie 
wynika w sposób jednoznaczny, jaki organ będzie odpowiedzialny za monitorowanie efek-
tów KPK i jakie uprawnienia będą mu przysługiwały w przypadku odstępstw, np. od harmo-
nogramu wdrażania. KPRM poinformowała, iż zasadnym byłoby jednoznaczne wskazanie 
organu koordynującego realizację KPK oraz katalogu przysługujących mu instrumentów. 

W listopadzie 2018 r. POLSA przekazała do KPRM43 projekt KPK z prośbą o określenie 
trybu w jakim dokument mógłby zostać przyjęty do realizacji. KPRM wyjaśniła44, iż Rada 
Ministrów powierzyła koordynację wykonania PSK ministrowi właściwemu ds. gospodarki 
jako odpowiedzialnemu za całokształ polityki kosmicznej. Został on zobowiązany do wyko-
nywania tego zadania we współpracy z właściwymi instytucjami, w tym z PAK. Wskazała, iż 
organem właściwym do dokonywania oceny i akceptacji KPK, jako ważnego elementu PSK, 
jest minister ds. gospodarki. W kolejnym piśmie KPRM45 poprosiła POLSA o przekazanie 
szczegółowej informacji dotyczącej stanu prac nad zagwarantowaniem środków umożliwia-
jących realizację KPK. 

W grudniu 2018 r. trwały także prace w b. MPiT, POLSA i w Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów nad projektem rozporządzenia Ministra PiT w sprawie szczegółowego prze-
znaczenia, warunków i trybu udzielania niefinansowego i finansowego wsparcia przez 
POLSA w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis.  

Po przeanalizowaniu i uwzględnieniu uwag ministerstw, POLSA opracowała kolejną, czwar-
tą wersję projektu Programu, którą poddano konsultacjom publicznym w dniach 7-14 grud-
nia 2018 r. Równolegle dokument został wysłany do członków Rady Agencji jako materiał 
na posiedzenie Rady POLSA, na którym miała zostać wyrażona opinia na temat projektu 
Programu. Materiał obejmował tzw. Zestawienie uwag i komentarzy do projektu KPK na lata 
2019-2021 z dnia 31 października 2018 r. wraz z propozycją odpowiedzi POLSA na zgło-
szone uwagi46.  

W odniesieniu do uwag MPiT dotyczących zabezpieczenia środków finansowych Agencja 
wskazała, iż w projekcie ustawy budżetowej przyjętej na 2019 r. wysokość budżetu POLSA 
pozostaje na niezmienionym poziomie względem lat poprzednich. Plan działalności POLSA 
w roku 2019 r. zakłada warunkową realizację zadań objętych KPK, a wymagających dodat-
kowych środków, pod warunkiem ich pozyskania. Agencja pozostaje w roboczym kontakcie 
z MPiT, które deklaruje sfinansowanie w 2019 r. działań przewidzanych w KPK. Nowelizacja 
ustawy o POLSA według projektu przyjętego w listopadzie 2018 r. zmieni podległość POL-
SA na agencję wykonawczą MPiT. Realizacja działań finansowych ze źródeł zewnętrznych, 
nie zależy wprost od POLSA, a jest podyktowana m.in. przyznaniem finansowania projek-
tów w trybie konkursowym.  

W dniu 19 grudnia 2018 r. uchwałą nr 15/2018 Rada POLSA jednogłośnie pozytywnie zao-
piniowała dokument.  

Projekt KPK na lata 2019-2021 zakładał realizację 54 zadań, w ramach ośmiu obszarów 
wsparcia, które miały przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w PSK. Całkowity 
budżet KPK miał wynosić 248,4 mln zł, z czego finansowy udział POLSA to 111,3 mln zł. 
                                                           
42  NIK dysponowała tylko odpowiedzą KPRM do POLSA z dnia 24 października 2018 r., znak: COA.WN.5841.4.2018.GP. 

W zasobach POLSA nie było pisma do KPRM. 
43  Pismo z dnia 9 listopada 2018 r., znak: PAK/800/2018/WAW.  
44  W piśmie z listopada 2018 r. (data na piśmie nie jest czytelna), znak: COA.WN.5841.13.2018.MSZ.  
45  Pismo z dnia 14 listopada 2018 r., znak: COA.WN.5841.13.2018.MSZ.  
46  Tabela zawierała uwagi: KPRM; Ministra Edukacji Narodowej; MF; Ministra Infrastruktury; Ministra Inwestycji i Rozwoju; 

MNiSW; Ministra Obrony Narodowej; MPiT (uwagi odnosiły się do uwag MPiT zgłoszonych do wersji KPK z dnia 
24.09.2018 r. a nie do wersji z dnia 31.10.2018 r.); Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministra Środowiska; Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i Ministra Spraw Zagranicznych.  
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Pozostała kwota 137,1 mln zł miała pochodzić ze źródeł zewnętrznych. Zapotrzebowanie 
finansowe POLSA na realizację zadań KPK w 2019 r. wynosiło 23,0 mln zł, tj. 37 % całkowi-
tego planowanego budżetu Programu na 2019 r. (szacunkowo blisko 62,0 mln zł). Ok. 75 % 
projektowanego budżetu POLSA, tj. 83,5 mln zł, miało być przeznaczone na wykonanie tzw. 
Projektów Dużych, tj.: wybór i wsparcie misji naukowej (budżet całkowity 31,5 mln zł); usta-
nowienie, rozwój i eksploatacja krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej (SSA)47 we współpracy z tzw. konsorcjum EU SST48 (budżet całkowi-
ty15,0 mln zł); projekt projektów zamawianych (budżet całkowity 16,0 mln zł); wsparcie 
rozwoju infrastruktury dostępnej w Polsce (budżet całkowity 15,0 mln zł); przekroczenie 
bariery kosmosu przez polską rakietę (budżet całkowity 6,0 mln zł) . 

Projekt KPK zakładał merytoryczne zaangażowanie w jego realizację zewnętrznych podmio-
tów tj.: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego 
(dalej: IMGW), Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET, Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej: AGH), MNiSW, Agencji Rozwoju 
Przemysłu SA (dalej: ARP SA), Centrum Badań Kosmicznych PAN (dalej: CBK PAN), Insty-
tutu Oceanologii PAN, Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego (dalej: IŁ), 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, NCBiR, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP), podmiotów naukowych i akademickich, 
ZPSK, przyszłej Polskiej Agencji Klimatycznej, PSPA, Centrum Nauki Kopernik, Europej-
skiego Biura Edukacji Kosmicznej, szkół wyższych, partnerów komercyjnych, Europejską 
Fundację Kosmiczną, MARS Society Polska, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ), Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 
b. MPiT.  

POLSA wskazywała na możliwość sfinsowania części działań z m.in. takich źródeł jak: fun-
dusze konsorcjum EU SST, MNiSW, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, instytucje pu-
bliczne zainteresowane systemem platform tematycznych TEP49, Program Operacyjny Inte-
ligentny Rozwój, projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, środki re-
gionalne, NCBiR, instytucje tworzące inkubator przedsiębiorczości ESA, ARP SA, PARP, 
środki  Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 (dalej: H2020), Narodowa Agencja Wy-
miany Akademickiej (dalej: NAWA), partnerzy komercyjni, Centrum Nauki Kopernik, Euro-
pejska Fundacja Kosmiczna.  

Dokument nie zawierał jednak informacji o weryfikacji i zgodzie jednostek zewnętrznych 
na współfinansowanie działań opisanych w KPK, tym bardziej, iż cześć środków miała po-
chodzić z działań konkursowych, co w żaden sposób nie gwarantowało ich uzyskania. 
W kwestii tej zapis w KPK brzmiał (cyt.) „Część projektów bazuje na środkach z innych 
źródeł, tj. instytucje pośredniczące w wydatkowaniu środków unijnych czy krajowych prze-
znaczonych m.in. na prace badawczo-rozwojowe. Realizacja tych działań uzależniona bę-
dzie od pozyskania finansowania przez podmioty odpowiedzialne za ich przeprowadzenie”. 
Korespondencja dostępna w POLSA wskazuje, że uzgodnienie finansowania ze żródeł 
zewnętrznych byłoby trudne. Na przykład. 

• NAWA została wskazana w projekcie KPK jako zewnętrzny podmiot , który mógłby 
sfinansować część działań. Jednakże dyrektor tej Agencji, w piśmie do POLSA 
z dnia 25 października 2018 r.50 jednoznacznie podkreślił, iż „NAWA nie dysponuje 
obecnie budżetem przeznaczonym bezpośrednio na zadania wskazane w projek-
cie programu”. „(…) wskazanie NAWA jako podmiotu finansującego działania z za-
kresu wskazanego w pkt 6.1 projektu Krajowego Programu Kosmicznego (Program 
współpracy z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi) oraz 6.2 (Staże w Europej-
skiej Agencji Kosmicznej) jest zdecydowanie przedwczesne. Do czasu uzgodnienia 
waruków w zakresie zlecenia realizacji ww. zadań, NAWA nie może zadeklarować 
finansowego i organizacyjnego wsparcia tych inicjatyw”. W zasobach Agencji nie 
było innej korespondencji, której treść wskazywałaby, że uzgodniono z NAWA 
współfinansowanie KPK.  

                                                           
47  Z ang. Space Situational Awareness. 
48  Z ang. Space Surveillance and Tracking. 
49  Z ang. Thematic Exploitation Platform. Platforma ułatwiająca dostęp, wykorzystanie, przetwarzanie i wizualizację danych 

z obserwacji Ziemi. 
50  Pismo znak: NAWA/X/ASH/5/2018.  
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• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w piśmie do POLSA z dnia 6 li-
stopada 2018 r.51 wskazał, że z uwagi na fakt, iż efekty realizacji działań 4.1-4.4 
przewidzianych w projekcie KPK obejmują podmioty z całego kraju, a nie tylko wo-
jewództwo pomorskie, należy rozważyć możliwość zdobycia przez POLSA dodat-
kowych środków z innych źródeł. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Go-
spodarczego UM zwrócił się do POLSA o wyjaśnienie, na jakiej podstawie i według 
jakich kryteriów POLSA zaplanowała budżet roczny i budżet całkowity działań 4.1-
4.4 oraz kto reprezentował samorząd województwa pomorskiego w negocjacjach 
dotyczących ustalania budżetu tych działań. W odpowiedzi POLSA wyjaśniła, iż w 
związku z tą uwagą Urząd Marszałkowski oraz Agencja Rozwoju Pomorza SA nie 
będą wskazywane w KPK jako podmioty zaangażowane lub możliwe źródła finan-
sowania. Źródła finansowania dla tych działań zostaną określone jako „środki re-
gionalne”. W odpowiedzi na kwestie dotyczące podstawy planowania budżetu, 
POLSA wskazała52, iż budżety roczne tych działań zostały oszacowane w trakcie 
konsultacji z przedstawicielami podmiotów funkcjonujących w regionie Pomorza, 
zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach w ramach programów re-
gionalnych i wymienione w opisie działań kwoty w żadnym stopniu nie stanowią 
zobowiązania samorządu województwa do finansowania tych działań. 

W dokumencie brak było także informacji, w ramach których konkretnych działań progra-
mów operacyjnych (krajowych i regionalnych) POLSA miałaby uzyskać środki na realizację 
zadań wskazanych w KPK. 

W projekcie Programu, w części dotyczącej wdrażania i monitorowania, POLSA wskazała 
jedynie, iż będzie odpowiedzialna za monitorowanie efektów realizacji Programu. W przy-
padku, gdyby działania będą wdrażane przez podmioty zewnętrzne Agencja będzie zwraca-
ła się do tych podmiotów o udzielenie informacji w zakresie statusu realizowanych działań. 
Agencja założyła także w projekcie obowiązek kwartalnego raportowania ministrowi właści-
wemu ds. gospodarki o realizacji poszczególnych zadań.  

W dniu 20 grudnia 2018 r.53 POLSA przekazała Prezesowi Rady Ministrów pozytywnie zao-
piniowany przez Radę POLSA projekt KPK z prośbą o przekazanie Ministrowi PiT do akcep-
tacji.  

W dniu 21 grudnia 2018 r. Agencja otrzymała z b. MPiT54 uwagi do powyższego, pozytywnie 
zaopiniowanego już projektu. Dotyczyły one m.in.: finansowania zadań planowanych 
do realizacji przez POLSA przy udziale merytorycznym i finansowym instytucji innych niż 
Agencja. Zdaniem b. MPiT zasadne byłoby dokonanie przez Agencję weryfikacji, pod 
względem merytorycznym i finansowym, możliwości wykonania przez instytucje zewnętrze 
zadań ujętych w KPK. Ponadto, zdaniem zgłaszających uwagi, konieczne miało być uzy-
skanie akceptacji tych podmiotów co do finansowania przez nie zaplanowanych zadań 
i możliwości rozpoczęcia ich realizacji w 2019 r.  

(akta kontroli str. 805-864, 1587- 2100, 2552-2574) 

 

W kolejnej korespondencji, datowanej na 24 stycznia 2019 r., b. MPiT55 przypomniało, że 
Agencja nie przekazała swojego stanowiska do uwag zgłoszonych przez ministerstwo 
do wersji KPK z dnia 7 grudnia 2018 r., otrzymało natomiast pismo POLSA w sprawie trybu 
przyjęcia pozytywnie zaopiniowanego projektu. B. MPiT podkreśliło, iż warunkiem finanso-
wania działań w 2019 r., niezależnie od przyjęcia KPK, jest przedstawienie przez Agencję 
listy działań przyporządkowanych do ustawowych zadań POLSA oraz wysokości zaanga-
żowanych środków.  

W dniu 1 kwietnia 2019 r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku Prezesa Agencji.  

Do czasu zakończenia kontroli w grudniu 2019 r. KPK nie został przyjęty. 

W Agencji prace nad KPK skupiały się na ustaleniu z KPRM i b. MPiT (obecnie Minister-
stwem Rozwoju) trybu przyjęcia dokumentu do wdrażania. Istniały dwa rozwiązania, kon-
                                                           
51  Pismo znak: EOD: 63280/11/2018.  
52  Pismo z dnia 19 listopada 2018 r., znak: PAK/814/2018/WAW.  
53  Pismo znak: PAK/882/2018/WAW.  
54  Pismo z dnia 21 grudnia 2018 r., znak: DIN-V.070.2.2018.JK. 
55  Pismo znak: DIN-V.070.1.2019. 



 

14 

cepcja przyjęcia KPK w trybie uchwały Rady Ministrów, jako programu rozwoju w rozumie-
niu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź poprzez ocenę i akceptację do-
kumentu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Równolegle trwały prace nad tzw. 
„Kartami projektów” finansowanych ze środków  budżetowych przeznaczonych na realizację 
KPK. 

Niezależnie od powyższych prac nad formalnym przyjęciem KPK, POLSA w 2019 r. reali-
zowała 31 zadań ujętych w Planie działalności  Agencji, przewidzianych do realizacji także 
w KPK.  

Stan ich realizacji na dzień 30 czerwca 2019 r.56, przedstawiał się następująco. 

• W ramach zadania nr 1 Ustanowienie, rozwój i eksploatacja krajowego systemu 
świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) oraz współpraca z Kon-
sorcjum EU SST, w dniu 10 kwietnia 2019 r. Agencja zawarła porozumienie, 
na podstawie którego uzyska dostęp do danych na temat obiektów kosmicznych 
pozyskiwanych za pośrednictwem amerykańskiej sieci SSN57; zorganizowała szko-
lenie ESA w zakresie SSA dla specjalistów Narodowego Centrum Operacyjnego 
SSA (SSAC-PL); uruchomiła Narodowe Centrum SSA w minimalnej, podstawowej 
funkcjonalności dla świadczenia usług wymaganych w ramach współpracy 
z Konsorcjum EU SST;  

• Zadanie nr 2 Wybór i wsparcie misji naukowej – POLSA zwróciła się z wnioskiem 
do b. MPiT o finansowanie wynagrodzenia recenzentów wniosków złożonych 
w ramach zaproszenia do zgłaszania pomysłów;  

• Zadanie nr 3 Program projektów zamawianych – pracownicy Agencji opracowali 
wstępne założenia programu projektów zamawianych i ich pilotażowego wdroże-
nia;  

• Zadanie nr 4 Wsparcie rozwoju infrastruktury dostępnej w Polsce – POLSA opra-
cowywała zestawienie dotyczące komór próżniowych dostępnych na rynku;  

• Zadanie nr 5 Wsparcie testów technologii i systemów rakietowych – Agencja zor-
ganizowała konferencję naukową „Rozwój i zastosowanie technologii rakietowych 
w Polsce – Nowe Otwarcie” z udziałem 115 osób; pracownicy uczestniczyli w te-
stach lotniczych modeli rakiet suborbitalnych realizowanych przez Instytut Lotnic-
twa oraz uczestniczyli w roli ekspertów w posiedzeniach PB-LAU ESA58; 

• Zadanie nr 6 Wsparcie użytkowników instytucjonalnych w wykorzystaniu usług sa-
telitarnych – w POLSA trwały prace nad opracowaniem raportu dotyczącego roz-
woju obszaru obserwacji ziemi;  

• Zadanie nr 7 Zdefiniowanie projektów pilotażowych w obszarze downstream59 – 
Agencja zidentyfikowała obszary możliwych do realizacji projektów pilotażowych 
i przeprowadziła konsultacje z potencjalnymi wykonawcami usług;  

• Zadanie 8 Identyfikacja potrzeb użytkowników usług satelitarnych wymagających 
rozwoju rozwiązań na niższym poziomie gotowości technologicznej – uczestniczyła 
w spotkaniach z potencjalnymi użytkownikami usług satelitarnych 
i w przygotowaniach do realizacji projektu na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa;  

• Zadania nr 9 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie standardu wymiany danych 
między platformami udostępniającymi dane i produkty obserwacji Ziemi oraz 
nr 10 Budowa systemu tematycznych platform eksploatacyjnych – POLSA zorgani-
zowała spotkanie z firmami Creotech Instruments i CloudFerro dotyczące techno-
logii i formatów danych stosowanych przez te firmy;  

• Zadanie nr 11 Platforma chmurowa inteligentnych usług informacyjnych wykorzy-
stujących dane satelitarne dla krajowej administracji i gospodarki morskiej – Agen-
cja prowadziła wstępną analizę projektu realizowanego przez Centrum Informa-

                                                           
56  Na podstawie sprawozdania opisowego POLSA z działalności Agencji za I półrocze 2019 r. przekazanego KPRM pismem 

z dnia 26 lipca 2019 r., znak: PAK/489/2019/WAW.  
57  Z ang. Space Surveillance Network.  
58  Z ang. Launchers Programme Board - Rada Programowa do spraw systemów wynoszenia.  
59  Segment sektora kosmicznego związany z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju danych satelitarnych przez odbiorców 

końcowych i obejmuje dostawców produktów i usług wytworzonych lub świadczonych z wykorzystaniem tych danych. 
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tyczne Trójmiejskiej Akademii Sieci Komuterowej, pod kątem wymagań dla usług 
informacyjnych sektora morskiego;  

• Zadanie nr 12 Procedury pozyskiwania informacji dotyczących stanu środowiska 
Morza Bałtyckiego – wstępna analiza projektu realizowanego przez siedem krajo-
wych jednostek prowadzących badania i gromadzących dane satelitarne dotyczące 
stanu środowiska Morza Bałtyckiego, pod kątem możliwości ich wykorzystania 
w procedurach decyzyjnych jednostek administracji i gospodarki morskiej;  

• Zadanie nr 13 System monitorowania i oceny wiarygodności satelitarnych serwi-
sów pozycyjnych (GNSS) – we współpracy z IŁ oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie opracowana została koncepcja pilotażowej kampanii pomiarowej ja-
kości serwisów nawigacyjnych;  

• Zadanie nr 14 System lokalizowania i identyfikacji obiektów nawodnych z wykorzy-
staniem danych satelitarnych – opracowano program seminarium naukowego 
z udziałem ekspertów m.in. z Niemieckiej Agencji Kosmicznej (dalej: DLR);  

• Zadanie nr 15 Wsparcie merytoryczne przez PAK podmiotów typu VC60 w inwesty-
cjach w obszar kosmiczny – dokonana została analiza informacji funkcjonowaniu 
tego rodzaju podmiotów w skali świata; 

• Zadanie nr 16 Współpraca bilateralna i wielostronna – zorganizowana została wizy-
ta przedstawicieli ukraińskiego sektora kosmicznego w Warszawie oraz, we współ-
pracy z b. MPiT, konferencja pt. „Polsko-Ukraiński Dzień Informacyjny Programu 
COPERNICUS”;  

• Zadanie nr 17 Przystąpienie do programu EU Govsatcom – Agencja przeprowadzi-
ła badanie ankietowe, którego celem było określenie możliwości polskiego przemy-
słu oraz zapotrzebowanie potencjalnych użytkowników końcowych w obszarze 
rynku łączności satelitarnej; zorganizowano ponadto warszaty w zakresie możliwo-
ści udziału oraz wykorzystania rządowych systemów łączności satelitarnej 
GOvsatcom EU oraz GOVsatcom Precursor ESA;  

• Zadanie nr 18 Zwiększenie udziału polskich podmiotów w realizacji programów 
i misji EUMETSAT – zorganizowano warsztaty na temat współpracy Polski z EU-
METSAT i udziału polskich podmiotów w postępowaniach przetargowych tej orga-
nizacji; na portalu Agencji uruchomiony został serwis internetowy dedykowany 
współpracy z EUMETSAT; 

• Zadanie nr 19 Przystąpienie do konsorcjum zarządzającego klastrem robotyki ko-
smicznej PERASPERA – na portalu POLSA uruchomiono dedykowany serwis in-
ternetowy na temat PERASPERA;  

• Zadanie nr 20 Staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej – trwały robocze kontakty 
z Departamentem Edukacji ESA w celu uzgodnienia założeń programu stażowego;  

• Zadanie nr 21 Szkolenia dla administracji publicznej w zakresie cyfrowej informacji 
satelitarnej – zakończono prace nad Diagnozą potrzeb szkolenowych administracji 
publicznej;  

• Zadanie nr 22 Targi pracy sektora kosmicznego – dokonany został wybór wyda-
rzeń związanych z edukacją kosmiczną, w ramach których będzie możliwe zorga-
nizowanie targów pracy;  

• Zadanie nr 24 Wsparcie kół studenckich, inicjatyw uczniowskich i hobbystycznych 
– Agencja opracowała zasady konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa POLSA 
na studencką koncepcję misji kosmicznej, wykorzystującą satelitę CubeSat;  

• Zadanie nr 28 Misje gospodarcze sektora kosmicznego – zorganizowano misję go-
spodarczą przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego do Izraela, przy współu-
dziale Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA 
i MSZ oraz misję gospodarczo-naukową polskiego sektora kosmicznego 
do Kanady;  

• Zadanie nr 29 Wsparcie inicjatyw i wydarzeń promocyjnych sektora kosmicznego – 
Agencja wraz ESA zorganizowały szkolenia dla pracowników sektora kosmicznego 
w Polsce oraz spotkanie branżowe dotyczące materiałolw kompozytowych;  

                                                           
60  Venture Capital – podmioty prowadzące średnio- i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdują-

ce się we wczesnych fazach rozwoju. 
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• Zadanie nr 30 Utworzenie portfolio polskich usług i aplikacji z obszaru technik sate-
litarnych oraz ich promocja na rynku krajowym i międzynarodowym – dokonany 
został przegląd polskich usług satelitarnych;  

• Zadanie nr 31 Przeprowadzenie studiów wykonalności w obszarach kluczowych –
prace analityczne POLSA w 2019 r. dotyczyły obszarów, które Agencja zidentyfi-
kowała w procesie przygotowania i konsultacji projektu KPK na lata 2019-2021.  

Działania przypisane do zadań: 23 Monitorowanie ścieżek wejścia pracowników do sektora 
kosmicznego, 25 Ogólnopolska studencka konferencja naukowa kierunków kosmicznych, 
26 Przygotowanie i dystrybucja informacji o projektach edukacyjnych oraz 27 Konkurs 
na najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej przewidziane 
zostały do realizacji w II połowie 2019 r.  

 (akta kontroli str. 865-992, 2036-2404, 2377-2402, 3407-3422) 

Realizacja powyższych zadań finansowana była z dotacji otrzymanych z Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Mister przekazał Agencji:  

1) w dniu 28 października 2019 r. dotację podmiotową, w wysokości 1,2 mln zł, 
z przeznaczeniem na działalność bieżącą związaną z realizacją zadań ustawowych 
Agencji,  

2) w dniu 11 października 2019 r., dotację celową, w wysokości 6,2 mln zł, 
z przeznaczeniem na realizację trzech zadań, tj.: Krajowy system świadomości sytua-
cyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSAC-PL); Przystąpienie do Konsorcjum SST UE 
i odpowiednie pozycjonowanie Polski w konsorcjum oraz Wsparcie inicjatyw i wyda-
rzeń promocyjnych sektora kosmicznego.  
 

Środki te nie były przeznaczone na realizację KPK. Trzy zadania finansowane w ramach 
dotacji celowej, zostały ujęte w Planie działalności POLSA w roku 2019 jako zadania wła-
sne, przy czym jednocześnie stanowiły element realizacji celów zawartych w PSK.  

Dotacja podmiotowa otrzymana z KRPM w wysokości 8,4 mln zł przeznaczona była 
na bieżącą działalność Agencji, w tym na realizację ustawowych zadań. 

(akta kontroli str. 3785-3786, 3791)  

1. W ocenie NIK Agencja nierzetelnie przygotowała finansową stronę projektu KPK. Przy-
gotowane przez Agencję projekty (wersje) KPK nie zostały poparte konkretnymi informa-
cjami w oparciu o jakie dane dokonano wyceny finansowej projektów, nie wskazano po-
twierdzonych źródeł finansowania realizacji zadań w podziale na uczestników poszczegól-
nych projektów. Agencja nie uzyskała od podmiotów, które miały być zaangażowane 
w realizację KPK potwierdzenia ich gotowości do realizacji zadań w proponowanym zakre-
sie oraz gotowości podmiotów zewnętrznych do zaangażowania finansowego w realizację 
Programu. W kolejnych projektach KPK POLSA wskazywała, jako jedno ze źródeł finanso-
wania, środki funduszy strukturalnych. Są one jednak uruchamiane po przeprowadzeniu 
postępowań konkursowych, a więc nie ma gwarancji ich pozyskania. Kwestie te były 
przedmiotem uwag b. MPiT, na które POLSA nie odpowiedziała. Brak było w Agencji doku-
mentów uzasadniających wysokość przyjętego budżetu, zasad ustalania kategorii kosztów 
i ich wysokości oraz metodyki weryfikacji. Nie było uzasadnień co do konieczności pono-
szenia konkretnych wydatków. W ocenie NIK niecelowe byłoby ustanawianie Programu 
o charakterze wykonawczym w stosunku do PSK, bez zapewnienia stabilnych źródeł finan-
sowania przewidzianych w tym Programie przedsięwzięć. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora 
Biura Organizacyjnego POLSA61 autorami KPK na lata 2019-2021 są pracownicy POLSA. 
Udział podmiotów zewnętrznych w opracowywaniu dokumentu polegał na uczestnictwie 
w spotkaniach, warsztatach, czy w procesie konsultacji dokumentu. Podmioty zaangażowa-
ne nie były z tego tytułu wynagradzane. W ocenie POLSA kwoty i harmonogram poszcze-
gólnych działań zostały poddane weryfikacji w toku konsultacji z sektorem kosmicznym, 
z przedstawicielami zarówno instytucji badawczych, z instytucjami zaangażowanymi we 
wdrażanie działań KPK (m.in. ARP SA, NCBR, PARP, NAWA, CNK, itp.). Ten poziom wery-

                                                           
61  Pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: PAK/681/2019/WAW.  

Stwierdzone  
nieprawidłowości 
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fikacji był wystarczający do umieszczenia tych założeń w dokumencie. Takie podejście 
wydawało się właściwe w kontekście konieczności rozpoczęcia wdrażania KPK w jak naj-
krótszym czasie. KPK na lata następne (po 2021 roku), w domyśle z większym poziomem 
dofinansowania, którego założenia będą wynikać m.in. z wniosków przy wdrażaniu 3-
letniego KPK, powinien już w istotnym stopniu bazować na szczegółowych analizach, choć-
by finansowych, i być przyjęty do realizacji jako program wieloletni.  

W kwestii dotyczącej przygotowania się POLSA pod kątem systemowym, organizacyjnym 
i kadrowym, do wdrażania postanowień KPK, p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POL-
SA62 wyjaśniła, iż zakres systemu wdrażania i monitorowania realizacji KPK został ujęty 
w rozdziale „Wdrażanie i monitorowanie Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-
2021”. Zakłada on kwartalne monitorowanie postępów wdrażania KPK do MPiT, jako pod-
miotu odpowiedzialnego za koordynację wykonania PSK. Zgodnie z założeniami, szczegóły 
raportowania zostaną uzgodnione i opracowane we współpracy z MPiT po akceptacji KPK 
do wdrażania (DKPK prowadził w 2018 i 2019 roku z MPiT korespondencję w tym zakresie).  

2. W Agencji brak było niektórych dokumentów dotyczących prowadzonych przez Agencję 
prac nad projektem KPK w latach 2017-2018. 

W kwestii tej p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji wyjaśniła63, że pracownicy od-
powiedzialni wówczas za ten obszar nie prowadzili dokumentacji w rzetelny sposób lub 
rozwiązując stosunek pracy z Agencją, nie dokonali protokolarnego przekazania prowadzo-
nej przez siebie dokumentacji.  

(akta kontroli str. 993-2376, 2552-2574)  

2. Krajowy rejestr obiektów kosmicznych  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o POLSA do zadań Agencji należy prowadzenie reje-
stru obiektów w przestrzeni kosmicznej na zasadach określonych w Konwencji z dnia 14 
stycznia 1975 r. o rejestracji obiektów kosmicznych wypuszczonych w przestrzeń kosmicz-
ną64 (dalej: Konwencja). Konwencję tę Polska ratyfikowała w dniu 5 października 1978 r.  

Polska była także stroną dwóch innych traktatów tworzących międzynarodowy system pra-
wa kosmicznego, tj.: Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowa-
nia przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z dnia 27 
stycznia 1967 r.65 oraz Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrzą-
dzone przez obiekty kosmiczne z dnia 29 marca 1972 r.66 Wszystkie trzy traktaty nakładały 
na Polskę, jako państwo, którego podmioty prowadzą działalność w przestrzeni kosmicznej, 
konieczność uregulowania w krajowym prawie kosmicznym, m.in. takich kwestii jak:  

• zasady wyrażania zgody na działalność w przestrzeni kosmicznej przez pod-
mioty krajowe oraz wyznaczenie organu odpowiedzialnego za nadzór nad tego 
rodzaju działalnością;  

• zasady prowadzenia krajowego rejestru obiektów kosmicznych;  
• zagadnienia dotyczące odpowiedzialności państwa oraz kwestie odszkodo-

wawcze.  

Zgodnie z Artykułem II pkt 1 Konwencji, w razie gdy obiekt kosmiczny został wypuszczony 
na orbitę okołoziemską lub poza nią, państwo wypuszczające rejestruje obiekt kosmiczny 
przez wpis do odpowiedniego rejestru, który będzie prowadzić. Każde państwo wypuszcza-
jące poinformuje Sekretarza Generalnego ONZ o ustanowieniu takiego rejestru. W myśl 
Artykułu IV Konwencji, każde państwo rejestrujące zobowiązane jest w możliwie szybkim 
terminie poinformować Sekretarza Generalnego ONZ o parametrach obiektu wpisanego 
do rejestru, w zakresie ustalonym w Konwencji. Dane te Sekretarz Generalny ONZ umiesz-
cza w prowadzonym przez siebie centralnym rejestrze obiektów wypuszczonych w prze-
strzeń kosmiczną, prowadzonym przez Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej (dalej: 
UNOOSA67).  

                                                           
62  Pismo z dnia 15 października 2018 r., znak: PAK/681/2019/WAW.  
63  Pismo z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: PAK/933/2019/WAW.  
64  Dalej: Konwencja o rejestracji obiektów lub Konwencja. 
65  Dz.U. z 1968 r., nr 14, poz. 82.  
66  Dz.U. z 1973 r., nr 27, poz. 154.  
67  Z ang. United Nations Office Outer Space Affairs. 
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Zobowiązania Polski wynikające z zapisów powyższych traktatów nie zostały spełnione, 
gdyż ich postanowienia nie zostały w stosowny sposób wprowadzone do polskiego systemu 
prawnego. Za implementowanie wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie 
prawa kosmicznego oraz prowadzenie rejestru obiektów kosmicznych odpowiedzialny był 
minister właściwy do spraw gospodarki68.  
 
Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., Agencja nie realizowała 
ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru wypuszczanych w przestrzeń kosmiczną 
polskich satelitów. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA69, 
Agencja od momentu powołania nie wykonywała zadania ustawowego w zakresie prowa-
dzenia tego rejestru z powodu braku aktu normatywnego. Nieprawidłowość ta, z racji prze-
pisów ustawowych, bezpośrednio zaistniała w Agencji, lecz w ocenie NIK Agencja nie po-
nosi odpowiedzialności za jej powstanie, ze względu na brak krajowych regulacji prawnych 
w tym zakresie. 

 (akta kontroli str. pismo nr 3307-3312, 3393-3402) 

W latach 2012-2019 (I połowa) polskie podmioty skonstruowały sześć sztucznych satelitów, 
które przy pomocy międzynarodowych organizacji zostały wypuszczone w przestrzeń ko-
smiczną. Były to satelity: 

• PW-Sat70 wypuszczony w dniu 13 lutego 2012 r. (w dniu 28 października 2014 r. 
nastąpiła jego deorbitacja71), 

• BRITE-PL-1 „LEM” – w dniu 21 listopada 2013 r. 

• BRITE-PL-2 „HEWELIUSZ” – w dniu 19 sierpnia 2014 r.,  

• PW-Sat2 – w dniu 3 grudnia 2018 r.,  

• KRAKsat i Światowid – w dniu 3 lipca 2019 r.  

Zgodnie z Artykułem I Konwencji przez „państwo wypuszczające" rozumie się państwo, 
które wypuszcza lub powoduje wypuszczenie obiektu kosmicznego lub państwo, z którego 
terytorium lub urządzeń obiekt kosmiczny jest wypuszczony. „Obiekt kosmiczny" to również 
części składowe innego obiektu kosmicznego oraz pojazd wynoszący i jego części.  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA72, rejestracja w krajowym 
rejestrze i w rejestrze centralnym prowadzonym przez Sekretarza Generalnego ONZ doty-
czy satelity, będącego obiektem kosmicznym, a nie samodzielnych narzędzi badawczych, 
dla których satelita jest wyłącznie platformą do wyniesienia narzędzi w przestrzeń kosmicz-
ną. Oznacza to, że w przypadku gdy za pomocą satelity wynoszone są elementy/narzędzia 
badawcze pochodzące z różnych krajów, w tym z Polski, niezależnie od faktu, czy elementy 
te, narzędzia badawcze spełniają indywidualne, nieskorelowane między sobą funkcje, czy 
też stanowią jedną, integralną całość. Rejestracja dotyczy satelity, a procedura rejestracji, 
zgodnie z Art. II ust. 2 Konwencji, jest przeprowadzana przez państwo uzgodnione pomię-
dzy uczestnikami projektu międzynarodowego i ten samym kraj dokonuje zgłoszenia 
do rejestru ONZ73. Odmienną opinię tego stanowiska, wyraziło MR74 w odniesieniu do sytu-
acji w której satelita stanowi dla instrumentów/narzędzi badawczych jedynie platformę wy-
niesienia w przestrzeń kosmiczną i docelowo część z nich może funkcjonować samodziel-
nie, poza satelitą, w przestrzeni kosmicznej. W tym przypadku, w ocenie MR, obiekt wyno-
szący oraz obiekt wynoszony za jego pośrednictwem, podlegać będą odrębnej rejestracji 
w krajowym rejestrze (a w konsekwencji także odrębnej notyfikacji w rejestrze ONZ). Jedno-
cześnie MR wskazało, iż konstrukcję definicji „obiektu kosmicznego”, zgodnie z Konwencją, 
można uznać za obarczoną błędem logicznym idem per idem („to samo przez to samo”). 
Nie daje ona klarowej odpowiedzi na pytanie czym obiekt kosmiczny de facto jest. Może 
prowadzić do wniosku, że obiektem kosmicznym jest w zasadzie każdy identyfikowalny 
obiekt wypuszczony w przestrzeń kosmiczną.  

                                                           
68  Orzecznie Prezesa RM ws. rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, znak: RCL.DPiO.5602-68/12 z dnia 4 lipca 2012 r.  
69  Pismo z dnia 18 października 2019 r., znak: PAK/694/2019/WAW.  
70  Stosowana jest także nazwa: PW-Sat1. 
71  Zapis brzmi „decayed”, co oznacza „zepsuty”. 
72  Pismo z dnia 5 listopada 2019 r., znak: PAK/755/2019/WAW. 
73  Pismo z dnia 27 listopada 2019 r., znak: PAK/825/2019/WAW.  
74  Pismo z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: DIN-V.0810.3.2019/13/JK (ustalone przez NIK w kontroli w b. MPiT). 
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Konwencja nie uregulowała pojęcia „operatora obiektu kosmicznego”. Ministerstwo Rozwoju 
i Finansów podjęło się jednak próby jego zdefiniowania w projekcie ustawy o krajowym 
rejestrze obiektów kosmicznych (dalej: ustawy o KROK) z dnia 20 lipca 2017 r. Za operatora 
uznano tam osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej, która zamierza prowadzić lub prowadzi działalność kosmiczną. Operator może, 
ale nie musi być właścicielem obiektu kosmicznego, którego wyniesienia i operowania 
w przestrzeni kosmicznej dotyczy działalność kosmiczna objęta zezwoleniem.  

Operatorami dwóch satelitów, tj: PW-Sat i PW-Sat2 była Politechnika Warszawska, dwóch 
innych: BRITE-PL-1 „LEM” i BRITE-PL-2 „HEWELUSZ” - CBK PAN, nanosatelity typu Cu-
beSat KRAKsat – AGH, a satelity typu CybeSat Światowid - spółka SatRevolution SA 
z siedzibą we Wrocławiu.  

Wszystkie powyższe satelity, były obiektami kosmicznymi w rozumieniu Art. I lit b Konwencji 
i podlegały rejestracji w krajowym rejestrze obiektów kosmicznych oraz notyfikacji 
w centralnym rejestrze Sekretarza Generalnego ONZ. Notyfikacja dokonywana jest na pi-
semny wniosek operatora satelity, zawierający dane wymagane Art. IV Konwencji.  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA75 w przypadku istnienia 
i funkcjonowania w Polsce krajowego rejestru obiektów kosmicznych, zarówno w fazie przy-
gotowawczej do wyniesienia obiektów w przestrzeń kosmiczną, jak również po ich umiesz-
czeniu na orbitach okołoziemskich, satelity te powinny być w nim zarejestrowane.  

NIK zwraca uwagę, że brak krajowego rejestru obiektów kosmicznych nie zwalnia Polski 
od obowiązku monitorowania aktywności polskich podmiotów w przestrzeni kosmicznej, 
w tym także aktywność podjętej w 2019 r. przez operatorów satelitów KRAKsat i Światowid.  

Według wyjaśnień p.o. Zastępcy Biura Organizacyjnego POLSA76 cztery spośród sześciu 
satelitów, tj. PW-Sat, BRITE-PL-1 „LEM”, BRITE-PL-2 „HEWELIUSZ” i PW-Sat2 są wpisane 
do rejestru UNOOSA. Potwierdzeniem faktu zgłoszenia są noty Sekretariatu ONZ o nume-
rach odpowiednio: ST/SG/SER.E/646, ST/SG/SER.E/695, ST/SG/SER.E/773 
i ST/SG/SER.E/874. Faktycznego zgłoszenia dokonało Stałe Przedstawicielstwo RP przy 
Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu na podstawie 
wniosku rejestracyjnego przekazanego za pośrednictwem MSZ77.  

W  odniesieniu do satelity PW-Sat w dniu 8 marca 2012 r. z wnioskiem o rejestrację wystą-
piła Polska Akademia Nauk. Wnioski dla satelitów: BRITE-PL-1 „LEM” i  BRITE-PL-2 „HE-
WELISZ” zgłosiło Ministerstwo Gospodarki (dalej: MG), odpowiednio w dniach: 17 grudnia 
2013 r. i 30 czerwca 2016 r. Wnioskodawcą zgłoszenia rejestracji PW-Sat2 było b. MPiT 
w dniu 9 stycznia 2019 r.  

Satelity KRAKSat i Światowid są „zamieszczone” na stronie w rejestrze Sekretarza Gene-
ralnego ONZ78 jako „aktywne na orbicie”, przy czym zgodnie z informacją, nie posiadają 
noty Sekretariatu ONZ. Przy obu satelitach zamieszona jest adnotacja „no registered with 
the United Nations (….)”. Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeń-
stwa MSZ79 resort nie otrzymał wniosków dotyczących satelitów: KRAKSat i Światowid i nie 
ma wiedzy o ich zgłoszeniu przez inne podmioty. Rejestr UNOOSA prowadzony przez Se-
kretarza Generalnego ONZ również nie odnotowuje tych satelitów jako zarejestrowanych 
przez RP. 

Według wyjaśnień Prorektora ds. Studenckich AGH80 amerykańska firma NanoRacks LLC 
z siedzibą w Webster (Floryda), która odpłatnie wypuściła satelitę KRAKSat w kosmos, 
wysłała do Sekretarza Generalnego ONZ wstępne zgłoszenie wyniesienia go w przestrzeń 
kosmiczną. Satelita widnieje pod numerem 44427 w rejestrze satelitów prowadzonym przez 
Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NO-
RAD)81. Amerykańska spółka nie poinformowała jednak AGH o konieczności uzupełnienia 
szczegółowych informacji dotyczących satelity. Według powyższych wyjaśnień, uczelnia, 
mając na uwadze komercyjny charakter usługi, była przekonana, że wszystkie kwestie for-

                                                           
75  Pismo z dnia 5 listopada 2019 r., znak: PAK/755/2019/WAW. 
76  Pismo z dnia 18 października 2019 r., znak: PAK/694/2019/WAW. 
77  Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2019 r., znak: DPB.0124.33/2019/2. 
78  http://www.unoosa.org/oosa/eng/spaceobjectregister/index.html, 
79  Pismo z dnia 15 listopada 2019 r., znak: DPB.0124.33/2019/2. 
80  Pismo z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: Rb-zor/S.0154-331/19. 
81  Z ang. North American Aerospace Defense Command, https://www.n2yo.com/satellite/?s=44427. 
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malne związane z wyniesieniem satelity na orbitę zostały dopełnione przez spółkę amery-
kańską. Żaden z członków zespołu AGH nie posiadał wiedzy o konieczności przeprowadze-
nia procedury rejestracji w rejestrze obiektów kosmicznych Sekretarza Generalnego ONZ. 
Uczelnia wskazała, iż rozpoczęła już procedurę rejestracji i zadeklarowała, że zadba aby 
przebiegła ona bez zbędnej zwłoki.  

Według wyjaśnień Prezesa i Członka Zarządu SatRevolution SA82 satelita Światowid został 
zbudowany na użytek spółki, która jest zarówno zleceniodawcą jak i odbiorcą satelity. Ce-
lem jest demonstracja technologii SatRevolution w warunkach kosmicznych oraz prowadze-
nie obserwacji ziemi. Wypuszczenia satelity w przestrzeń kosmiczną z pokładu Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej83 dokonała firma NanoRacks LLC, którą spółka zawarła umowę 
na świadczenie usługi wyniesienia satelity na orbitę. W lutym 2019 r. satelita został przeka-
zany firmie NanoRacks LLC, następnie zintegrowany z rakietą nośną Antares 
i w dniu 17 kwietnia 2019 r., w ramach misji Cygnus NG-11, wyniesiony w kosmos i dostar-
czony na pokład ISS. W dniu 3 lipca 2019 r. Światowid został wypuszczony w kosmos. 
Światowid widnieje w rejestrze NORAD84 pod numerem 44426 (z datą wypuszczenia 
z kosmos 20 listopada 1998 r. zamiast 3 lipca 2019 r.) Według wyjaśnień SatRevolution85 
podana w katalogu NORAD data86 to data wystrzelenia na orbitę modułu Zarya – pierszego 
modułu z ISS. Światowid został wypuszczony na orbitę z jej pokładu dlatego w rejestrze 
NORAD widnieje ta data.  

(akta kontroli str. 3307-3312, 3370-3402, 3544-3550, 3577-3589) 

Według wyjaśnień p.o. Zastępcy Biura Organizacyjnego POLSA87, Agencja posiada infor-
macje o polskich sztucznych satelitach ze źródeł ogólnodostępnych. Nie monitoruje oraz nie 
posiada informacji od ich operatorów. Nie prowadzi także projektów ani innych przedsię-
wzięć, w których istniałaby potrzeba wykorzystania danych pochodzących z tych satelitów.  

 (akta kontroli str. 3372-3375) 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji88, przedstawiciel Agencji 
nie uczestniczył w pracach prowadzonych przez MG w latach 2014-2015 nad Założeniami 
do projektu ustawy – Prawo kosmiczne89. Według tych wyjaśnień przyczyną braku udziału 
w pracach w latach 2014-2015 mogły wynikać z faktu, iż pełne rozpoczęcie działalności 
Agencji rozpoczęło się dopiero od momentu powołania pierwszego Prezesa POLSA, tj. 
w dniu 20 maja 2015 r.  

Zakres projektowanej ustawy miał obejmować działalności kosmiczną w zakresie pokojo-
wego wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez polskie podmioty działające w obszarze 
technologii kosmicznych i satelitarnych. Definiował pojęcie m.in: obiektu kosmicznego, pań-
stwa wypuszczającego, państwa rejestracji, państwa współpracującego, podmiotu publicz-
nego i prywatnego, szkody, krajowego rejestru obiektów kosmicznych i rejestru obiektów 
kosmicznych ONZ. Projektowana ustawa miała stanowić podstawę prawną do utworzenia 
i funkcjonowania krajowego rejestru obiektów kosmicznych, przeznaczonego do ewidencjo-
nowania wypuszczonych obiektów kosmicznych czy obiektów, które w trakcie działalności 
kosmicznej np. zmieniły właściciela na podmiot publiczny czy prywatny. Co więcej, informa-
cje zawarte w rejestrze miały być podstawą do uznania Rzeczpospolitej Polskiej za państwo 
wypuszczające i rejestrujące. Miały także stanowić podstawę odpowiedzialności Polski 
za ewentualne szkody wyrządzone przez polskie obiekty obiektom kosmicznym innych 
państw lub osobom, w przypadku gdy szkoda wynikałaby z winy polskiego obiektu kosmicz-
nego bądź z winy osób odpowiedzialnych za dany obiekt. Wskazano, że organem prowa-
dzącym krajowy rejestr obiektów kosmicznych będzie minister do spraw gospodarki 

                                                           
82  Pismo z dnia 2 grudnia 2019 r. 
83  Z ang. International Space Station (dalej: ISS). 
84  https://www.n2yo.com/satellite/?s=44426. 
85  Pismo z dnia 13 grudnia 2019 r.  
86  Oficjalna strona katalogu: www. space-track.org). 
87  Pismo z dnia 5 listopada 2019 r., znak: PAK/755 /2019/WAW. 
88  Pismo z dnia 18 października 2019 r., znak: PAK/694/2019/WAW. 
89  Projekt dokumentu z dnia 30 kwietnia 2014 r. Projekt ulegał zmianie, ale ostatecznie został przedłożony przez MR 

do akceptacji przez Stały Komitet Rady Ministrów w grudniu 2015 r. i był nową wersją projektu Założeń do projektu usta-
wy – prawo kosmiczne z października 2014 r.  
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lub wyznaczony przez niego podmiot. W dniu 4 lutego 2016 r. założenia do projektu ustawy 
Prawo kosmiczne przyjął Stały Komitet Rady Ministrów90 (dalej: SKRM).  

(akta kontroli str. 3307-3312, 3336-3368) 

NIK zwraca uwagę, że w latach 2015-2016 Agencja nie sygnalizowała KPRM, ministrowi 
do spraw gospodarki ani innemu podmiotowi potrzeby podjęcia działań prowadzących do 
stworzenia krajowego rejestru obiektów kosmicznych, pomimo że w momencie utworzenia 
Agencji (ustawa o POLSA weszła w życie w lutym 2015 r.) na orbicie okołoziemskiej krążyły 
już dwa sztuczne satelity, tj. BRITE-PL-1 „LEM” i BRITE-PL-2 „HEWELIUSZ”. Według wyja-
śnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA91, w wyniku zmian na stanowiskach 
pracy w Agencji osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia związanego z przed-
miotową ustawą oraz braku dostępu do ewentualnej korespondencji prowadzonej przez te 
osoby, niemożliwe jest ustalenie, dlaczego w Agencji nie podjęto działań sygnalizacyjnych 
dotyczących potrzeby stworzenia przedmiotowej ustawy.  

(akta kontroli str. 3372-3375, 3764-3769) 

 

Opracowanie projektu ustawy o KROK było jednym spośród pięciu kierunków interwencji 
określonych dla celu szczegółowego nr 4 PSK Stworzenie sprzyjających warunków do roz-
woju sektora kosmicznego w Polsce. W dokumencie tym minister właściwy ds. gospodarki 
wskazał POLSA jako jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie rejestru i sprawowanie 
nadzoru nad działalnością kosmiczną polskich podmiotów. Dla tego celu przyjęto wskaźnik 
– obowiązująca ustawa o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, z terminem realizacji 
do 2020 r. Do zakończenia kontroli NIK, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., ustawa nie weszła 
w życie.  

(akta kontroli str. 280-331) 

 

W 2017 r. POLSA uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o KROK z lipca 2017 r. 
Prace prowadzone były w ramach nieformalnego zespołu roboczego odpowiedzialnego 
za opracowanie projektu ustawy Zespół składał się z przedstawicieli: MNiSW, Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, MSZ oraz CBK PAN. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura 
Organizacyjnego POLSA92, ze względu na wzajemną, bieżącą współpracę z ww. zespołem, 
istniała pełna świadomość konieczności podjęcia działań dla ustanowienia krajowego reje-
stru obiektów kosmicznych. Z tych też powodów Agencja nie sygnalizowała pisemnie po-
trzeby w tym względzie.  

Agencja opracowała projekty aktów wykonawczych do projektu ustawy o KROK, tj. rozpo-
rządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzenia krajowego rejestru obiektów 
kosmicznych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru formula-
rza wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej, świadectwo 
rejestracji obiektu kosmicznego, wzór rejestru obiektów kosmicznych. Akty wykonawcze 
zostały przygotowane na wzór dokumentów Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących reje-
stru cywilnych statków powietrznych93. POLSA opracowała także (wstępny) Plan przedsię-
wzięć niezbędnych do wdrożenia ustawy o KROK. Plan definiował pojęcia: działalności 
kosmicznej, obiektu kosmicznego, operatora, państwa wynoszącego. Określał także zada-
nia Prezesa POLSA w zakresie: udzielania, zmiany warunków i cofnięcia zezwolenia 
na prowadzenie działalności kosmicznej, rejestracji obiektów kosmicznych, ubezpieczeń 
i odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekt kosmiczny, sprawowania nadzoru 
nad działalnością kosmiczną i sankcji z tytułu jej prowadzenia w sposób niezgodny z usta-
wą. W Planie wymieniono konieczność dokonania, w ciągu miesiąca od dnia wejścia 
w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2018 r., rejestracji trzech polskich obiektów kosmicznych: 
PW-Sat, BRITE-PL-1 „LEM”, BRITE-PL-2 „HEWELIUSZ”, które zostały wypuszczone 
w przestrzeń kosmiczną i o których Rzeczpospolita Polska poinformowała Sekretarza Gene-
ralnego ONZ. Zawierał także informacje o planowanych wyniesieniach kolejnych satelitów: 

                                                           
90  Wyciąg z protokołu ustaleń SKRM z dnia 4 lutego 2016 r. - Założenia do projektu ustawy przedłożonego przez MR. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/242743/242774/242778/dokument339857.pdf 
91  Pismo z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: PAK/924/2019/WAW.  
92  Pismo z dnia 5 listopada 2019 r., znak: PAK/755/2019/WAW.  
93  Wyjaśnienie p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA z dnia 18 października 2019 r., znak: PAK/694/2019/WAW. 
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„studenckiego” PW-Sat2 i dwóch satelitów komercyjnych (2018 r.). W dokumencie wskaza-
no, iż każdy z obiektów podlegających rejestracji wymaga odrębnego wniosku oraz wydania 
przez Prezesa POLSA oddzielnej decyzji.  

Agencja określiła także w tym dokumencie działania niezbędne do podjęcia w związku 
z aktywnością polskich podmiotów w przestrzeni kosmicznej, w tym m.in. wystąpienie 
do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie Agencji w 2017 r. dodatkowych środków na przy-
gotowanie do realizacji ustawy pod kątem organizacyjnym i infrastrukturalnym; zabezpie-
czenie środków przeznaczonych na ten cel w budżecie na 2018 r.; wydzielenie odrębnego 
pomieszczenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy; opracowanie zasad 
korzystania, udostępniania, archiwizowania dokumentów; zatrudnienie i przeszkolenie osób, 
pozyskanie ekspertów do merytorycznej oceny dokumentacji na temat „bezpieczeństwa 
działalności kosmicznej, w szczególności związanej z przeprowadzonymi testami, dotyczą-
cej wykorzystania technik i zastosowanych zabezpieczeń mających zagwarantować bezpie-
czeństwo misji”.  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA94, Plan był dokumentem 
opracowanym dla wewnętrznych potrzeb Agencji. Nie został formalnie zatwierdzony przez 
ówczesnego Prezesa Agencji, ani przekazany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 
Działania ujęte w Planie nie zostały podjęte. POLSA nie przekazała także projektów aktów 
wykonawczych, do opracowania których została zobligowana pismem z ówczesnego Mini-
sterstwa Rozwoju z kwietnia 2017 r. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjne-
go POLSA95 w wyniku zmian na stanowiskach pracy w Agencji osób odpowiedzialnych 
za realizację przedsięwzięcia oraz braku dostępu do ewentualnej korespondencji prowa-
dzonej przez te osoby, Agencja nie posiada pisma przekazującego MR opracowane projek-
ty aktów wykonawczych do projektu ustawy. Nie wiemy również czy i w jakiej formie Agen-
cja przekazała je Ministerstwu. B. MPiT96, nie otrzymało odpowiedzi w sprawie projektów 
rozporządzeń przygotowanych przez Agencję dotyczących warunków wydawania zezwoleń 
oraz prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Projekty wymienionych 
rozporządzeń były przedmiotem roboczych konsultacji między MR a POLSA w roku 2017. 
Do chwili obecnej, Agencja nie przekazała ostatecznych wersji projektowanych rozporzą-
dzeń.  

 (akta kontroli str. 3309-3335, 3372-3375, 3544-3550, 3561-3567) 

 

Agencja nie podjęła żadnych działań w celu zbadania konieczności dokonania rejestracji 
wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną polskich satelitów: KRAKSat i Światowid. Zgodnie 
z art. 3 ust. 2 pkt 8 i pkt 13 ustawy o POLSA do zadań Agencji należało sprawowanie do-
radztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej. W dniu 3 lipca 
2019 r. obydwa satelity zostały wypuszczone w kosmos, a fakt ten został „ujawniony” 
w rejestrze Sekretarza Generalnego ONZ oddzielnie dla każdego z satelitów. W kolumnie 
rejestru pn. Secretariat’s Remarks zapisano (cyt.) „No registered with the United Nations. 
Data of launch is date of deployment from the ISS”, co oznacza, że obowiązki rejestracji 
obiektów, wynikające z zapisów Art. IV Konwencji nie zostały spełnione. Agencja posiadała 
informacje o polskich sztucznych satelitach ze źródeł ogólnodostępnych i dostęp do rejestru 
UNOOSA, lecz nie podjęła inicjatywy ani działań doradczych czy informacyjnych celem 
ustalenia bezpośrednio z ich operatorami, odpowiednio: AGH i SatRevolution SA kto był 
zleceniodawcą satelitów, jakie były ich ustalenia z podmiotami trzecimi w zakresie rejestra-
cji. Szczególnie istotnym jest fakt, że nie poinformowała operatorów jakie należy podjąć 
działania w zakresie rejestracji satelitów, w przypadku gdy brak jest w Polsce krajowego 
rejestru obiektów kosmicznych (niezależnie do tego, że podmioty te same powinny znać 
obowiązujące w tym zakresie zasady). Według wyjaśnień Prezesa Zarządu SatRevolution 
SA97 w dniu 24 listopada 2019 r., (tj. w trakcie trwania kontroli NIK – przyp. NIK), skontakto-
wał się z nami pracownik POLSA. Zadał pytania, kto wystrzelił satelitę Światowid na orbitę 
oraz dlaczego nie ma go na liście ONZ. Był to pierwszy raz kiedy POLSA wyraziła zaintere-

                                                           
94  Pismo z dnia 27 listopada 2019 r., znak: PAK/825/2019/WAW.  
95  Pismo z dnia 27 listopada 2019  r., znak: PAK/825/2019/WAW.  
96  Mail MPiT z dnia 19 listopada 2019 r.  
97  Pismo z dnia 13 grudnia 2019 r. 

Stwierdzona  
nieprawidłowość 



 

23 

sowanie procesem wyniesienia Światowida na orbitę. Był to także pierwszy raz od kiedy 
otrzymaliśmy informację o konieczności rejestracji satelity w rejestrze ONZ. Nie dostaliśmy 
jednak informacji czy to my powinniśmy zająć się rejestracją satelity, a jeśli tak to w jaki 
sposób mamy to zrobić. Prezes Zarządu wskazał także, iż MPiT nie kontaktowało się 
ze spółką w sprawie rejestracji satelitów.  
Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA98 ani SatRevolution SA, 
ani AGH nie zwróciły się do Agencji o udzielenie wsparcia eksperckiego w przedmiotowym 
zakresie. Dodatkowo ze względu na zmiany kadrowe na stanowisku Dyrektora Departamen-
tu Wojskowych Technologii Kosmicznych (DWTS) oraz braku dostępu do ewentualnej kore-
spondencji prowadzonej przez te osoby, nie posiadamy informacji, dlaczego Dyrektor 
DWTS, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 i 13 ustawy o POLSA, nie podjął własnej inicjatywy 
w przedmiotowym zakresie.  
 

3. Współpraca POLSA z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego za-
kresie kształcenia na poziomie wyższym kadry i ekspertów dla polskiego 
sektora kosmicznego 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy o POLSA do zadań Agencji należało identyfikowanie 
i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego, potrzeb 
kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni ko-
smicznej i wspierania kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, 
a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersy-
tetami i instytucjami badawczymi. Aktywność POLSA w tym zakresie miała przyczynić się 
do realizacji jednego spośród czterech kierunków interwencji określonych w PSK dla celu 
szczegółowego nr 5 Budowa kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego. Działanie to 
zakładało utworzenie nowych kierunków kształcenia wyższego kadr na potrzeby sektora 
kosmicznego. Za najbardziej pożądaną formę kształcenia w Strategii uznano studia 
II stopnia o specjalizacji: Inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz studia podyplomowe do-
kształcające inżynierów i menadżerów z sektora kosmicznego. Wskazano również, że 
w dalszej perspektywie zasadnym będzie pozyskiwanie doktorantów. Dla celu szczegóło-
wego nr 5 określono wskaźnik – utworzenie nowych kierunków kształcenia wyższego, 
z terminem realizacji do 2020 r.  

 (akta sprawy str. 3403-3411, 3568-3576, 280-331) 

Bez takiej współpracy POLSA uczestniczyła natomiast w utworzeniu studiów II stopnia 
na czterech wydziałach trzech uczelni technicznych województwa pomorskiego: Politechniki 
Gdańskiej (w roli uczelni wiodącej), Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni99, o kierunku: Technologie kosmiczne i satelitarne. W dniu 10 lipca 2015 r. 
dwie uczelnie z Gdyni: Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika 
Gdańska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i POLSA podpisały porozumienie 
o współpracy w zakresie innowacyjnych badań i morskich zastosowań technologii kosmicz-
nych (IRMAST100). Na mocy ustaleń sygnatariuszy porozumienia, Agencja została zapro-
szona do udziału w pracach Rady Programowej przyszłego kierunku kształcenia: Technolo-
gie kosmiczne i satelitarne. Agencja uczestniczyła m.in. w: przygotowaniu programu studiów 
oraz w realizacji projektu Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne 
i satelitarne do potrzeb rynku pracy, poprzez udział w seminariach dyplomowych ujętych 
w programie studiów. W Radzie Programowej tego kierunku zasiadało dwóch przedstawicie-
li POLSA.  

W Raporcie o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych 
i satelitarnych w Polsce w roku akademickim 2017-2018101, opracowanym przez POLSA 
w grudniu 2018 r. wskazano, iż na kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne obu wy-
działów Politechniki Gdańskiej przyjęto łącznie 65 kandydatów, na Akademię Morską w 
                                                           
98  Pismo z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: AK/933/2019/WAW.  
99  Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (wydział wiodący), specjalność: technologie 

informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej; Wydział Mechaniczny, specjalność: technologie 
mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej; Akademia Morska w Gdyni (od 1 wrześna 2018 r. Uniwersytet 
Morski w Gdyni), Wydział Elektryczny, specjalność: morskie systemy satelitarne i kosmiczne; Akademia Marynarki Wo-
jennej w Gdyni: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalność: morskie systemy satelitarne i kosmiczne.  

100  Nr P/2015/09 IRMAST – z ang. Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology. 
101  Dalej: Raport o stanie kształcenia lub Raport.  
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Gdyni przyjęto 11, a na Akademię Marynarki Wojennej – 7. Według wyjaśnień p.o. Dyrekto-
ra Biura Organizacyjnego POLSA102, Agencja w ramach Rady Programowej zwróciła uwagę 
na niskie zainteresowanie podjęciem studiów na Akademii Marynarki Wojennej i Akademii 
Morskiej w Gdyni. Główną przyczyną, według wyjaśniającej, była i jest znacznie bardziej 
atrakcyjna finansowo oferta uzyskania patentu oficerskiego związana z ukończeniem stu-
diów na innych kierunkach na tych uczelniach. Z tego powodu, na wniosek POLSA, rozpo-
częto działania mające na celu dołączenie do grona uczelni prowadzących zajęcia na tym 
kierunku Uniwersytetu Gdańskiego. W 2019 r. uzgodniono, że w IV edycji programu, Uni-
wersytet Gdański dołączy z ofertą prowadzenia zajęć m.in. z prawa kosmicznego oraz za-
stosowania technik satelitarnych w oceanografii. 

W Raporcie…opisano także wydziały akademickie łącznie na 16 polskich uczelniach wyż-
szych oraz innych instytucjach (Instytutów PAN) prowadzące kszałcenie na kierunkach 
studiów związanych z inżynierią kosmiczną i astronomią103. Wskazano, iż pierwszą uczelnią 
w Polsce, która rozpoczęła kształcenie w tym obszarze była Politechnika Warszawska, 
uruchamiając w 2014 r. na studiach II stopnia, kierunek: Lotnictwo i kosmonautyka, specjal-
ność: Kosmonautyka. W 2015 r. Wojskowa Akademia Techniczna (dalej: WAT) utworzyła 
kierunek studiów wyższych: Inżynieria kosmiczna i satelitarna, a Politechnika Łódzka kieru-
nek: Inżynieria kosmiczna. Następnie w 2017 r. uczelnie trójmiasta: Politechnia Gdańska, 
Akademia Morska oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, wspólnie utworzyły studia 
II stopnia na kierunku: Technologie kosmiczne i satelitarne. Według stanu z grudnia 2018 r. 
Politechnika Warszawska prowadziła studia II stopnia na kierunku: Lotnictwo 
i kosmonautyka, o specjalności: Kosmonautyka. Studia III stopnia (doktoranckie) prowadzi-
ła: CBK PAN w obszarze związanym w inżynierią kosmiczną oraz Centrum Astronomiczne 
im. M. Kopernika PAN w obszarze astronomii z elementami astrofizyki. Średnia liczba 
kształconych w CBK PAN studentów wynosiła dwie osoby rocznie. W latach 2014-2017 
na studia do Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika przyjęto 31 osób, a ukończyło 
dziewięć.  

 

W latach 2015-2019 (I połowa) POLSA zawarła umowy o współpracy z dziewięcioma krajo-
wymi jednostkami badawczymi, tj. : 

• w 2015 r. z Akademią Morską w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, 
Politechniką Gdańską, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną;  

• w 2016 r. z Politechniką Rzeszowską i Politechniką Poznańską; 
• w 2017 r. dwie z Politechniką Gdańską i z WAT;  
• w 2018 r. z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Gdańską; 
• 2019 r. (I połowa) z Instytutem Geodezji i Kartografii.  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA104, umowy te dotyczyły 
głównie prac badawczo-rozwojowych i były wynikiem zainteresowania uczelni prowadze-
niem prac rozwojowych, a nie kształcenia ekspertów. Wyjątek stanowiła Politechnika Gdań-
ska, która zawarła z POLSA trzy umowy o współpracy (dwie 2017 r. i jedną w 2018 r.), któ-
rych intencją było m.in. budowanie, z udziałem firm zewnętrznych, specjalizowanych labora-
toriów na potrzeby kształcenia. POLSA, jako podwykonawca umowy zrealizowała pro-
jekt/przedsięwzięcie, co zostało szerzej przedstawione w dalszej części niniejszego wystą-
pienia. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji105, współpraca 
Agencji z podmiotami zewnętrznymi  w zakresie prac badawczych jest utrudniona. Wynika 
to z faktu, iż POLSA nie jest jednostką naukowo-badawczą i nie prowadzi bezpośrednio 
takiej działalności, przez co jej rola w konsorcjach ubiegających się o dofinansowanie badań 

                                                           
102  Pismo z dnia 3 grudnia 2019 r., znak: PAK/833/2019/WAW.  
103  POLSA przygotowała Raport na podstawie ankiet rozesłanych łącznie do 20 uczelni wyższych i instytutów PAN. Zwrotną 

ankietę otrzymałao od 16 jednostek, tj.: studia I i II stopnia: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni; Akademia Morska 
w Gdyni; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Politechnika Gdańska; Politechnika Łódzka; Politechnika Rzeszow-
ska; Politechnika Śląska w Gliwicach; Politechnika Warszawska; WAT; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 
w Dęblinie (od 1 października 2018 r. Lotnicza Akademia Wojskowa); Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Wrocławski; studia III stopnia: 
CBK PAN w Warszawie; Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN. Pomimo kilkukrotnego ponaglenia POLSA, czte-
ry podmioty nie przesłały odpowiedzi na ankietę.  

104  Pismo z dnia 3 grudnia 2019 r., znak: PAK/883/2019/WAW. 
105  Pismo z dnia 7 listopada 2019 r., znak: PAK/776/2019/WAW. 
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(na czym obecnie zależy uczelniom) ogranicza się do działalności koordynacyjnej i organi-
zacyjnej, nie zaś stricte badawczej. 

W ramach współpracy z krajowymi jednostkami badawczymi, POLSA w 2016 r. zorganizo-
wała z Politechniką Rzeszowską dwa wydarzenia branżowe, tj.:  

• konferencję „Dzień Informacyjny Sektora Kosmicznego” (z udziałem ok. 200 
uczestników);  

• szkolenie „Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORY-
ZONT 2020” (dla ok. 50 uczestników). 

 

W latach 2016-2019 (I połowa) POLSA podjęła inicjatywy nawiązania współpracy z uczel-
niami zagranicznymi:  

• z Francji (Tuluza) z wykorzystaniem ram współpracy, jakie wypracowały francuskie 
firmy sektora kosmicznego (Airbus i Thales), posiadające swoje przedstawicielstwa 
w Polsce;  

• z niemieckimi instytutami poprzez organizację wymiany akademickiej, przy współ-
pracy z DLR;  

• z Wielkiej Brytanii, poprzez złożenie, za pośrednictwem ambasady brytyjskiej, pro-
pozycji uruchomienia szkoły letniej w Polsce.  

Najbardziej zaawansowana była współpraca z DLR. W latach 2016-2019 (I połowa) POLSA, 
we współpracy z tą agencją, podjęła inicjatywę uruchomienia w 2020 r. na wybranych pol-
skich uczelniach, trzech międzynarodowych zespołów badawczych działających pod kierun-
kiem zagranicznego specjalisty. Założono, że pierwsza edycja trwać będzie trzy lata. Zada-
niem zespołów miałoby być prowadzenie badań naukowych w zakresie przetwarzania da-
nych wielkoskalowych z wykorzystaniem komputerów dużej mocy do tworzenia usług 
dla gospodarki morskiej; robotów autonomicznych oraz kwantowych technologii satelitar-
nych. Rezultatem mogłoby być pozyskiwanie środków w konkursach europejskich oraz 
promowanie młodej kadry naukowej (opieka nad doktorantami w szkołach doktorskich).  

W maju 2019 r. obie Agencje uzgodniły że przygotowana zostanie umowa o współpracy, 
a jej podpisanie nastąpi do końca sierpnia 2019 r. Opracowany i przekazany przez stronę 
niemiecką dokument wymagał jednakże pozyskania gwarancji finansowania polskiej cześci 
umowy, tj. 50 % kosztów wynagrodzenia profesora wizytującego w okresie co najmniej 
trzech lat. W tej sprawie POLSA zwróciła się do MNiSW, a ostatecznie sprawa została skie-
rowana do NAWA106. Z uwagi na konkursowy charakter finansowania przedsięwzięć 
w ramach programów współpracy międzynarodowej NAWA 2020 r., zaproponowano Agencji 
budowę konsorcjum składającego się z uczelni polskich i zagranicznych w celu ubiegania 
się o dofinansowanie. Taką formą współpracy strona niemiecka nie była jednakże zaintere-
sowana. DLR oczekuje od Agencji wypracowania formuły współpracy z gwarancją finanso-
wania. Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., umowa o współ-
pracy nie została zawarta.  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA107 aktualnie wiceprezes 
POLSA ds. Nauki prowadzi konsultacje z rektorami krajowych uczelni badawczych w zakre-
sie możliwości pozyskania deklaracji wsparcia finansowego z ich strony.  

 (akta kontroli str. 3544-3560) 

Pozostałe dwie inicjatywy nie zostały zmaterializowane, ze względu na trudności organiza-
cyjne (brak kadry i dofinansowania) oraz niedookreśloną rolę Agencji w takiej współpracy 
(wyłącznie pośrednictwo w kontaktach z uczelniami polskimi).  

(akta kontroli str. 3407-3411, 3570-3576) 

 

                                                           
106  Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału 

polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobil-
ności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów 
adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy. Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje 
minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego. 

107  Pismo z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: PAK/905/2019/WAW.  
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W 2018 r. POLSA przeprowadziła ankietę dla potrzeb przygotowania corocznego Raportu 
oceny badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w Polsce. Pozyskano w ten sposób 
dane o liczebności kadry inżynieryjno-technicznej (naukowcy, inżynierowie, technicy), 
a więc o zasobach kadrowych możliwych do wykorzystania w przypadku uruchomienia 
programów konkursowych na konkretne przedsięwzięcia, ujęte w projekcie KPK. W firmach 
należących do ZPSK, które odpowiedziały na ankietę (33 z 49) było 844 pracowników inży-
nieryjno-technicznych.  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA108, Agencja nie dysponuje 
instrumentami pozwalającymi skutecznie monitorować odpływ wykształconych w Polsce 
kadr sektora kosmicznego. Nawet uczelnie, pomimo prób monitorowania losów absolwen-
tów, nie są w stanie podać odpowiedzi na potencjalne pytanie ankietowe z tym związane. 
Jedną z form zapobiegania odpływowi kadr, jest propozycja budowy międzynarodowych 
zespołów naukowych w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych w polskich instytu-
cjach naukowo-badawczych przy współudziale naukowców z zagranicy.  

(akta kontroli str. 3407-3411, 3570-3576) 

 

W ocenie NIK niecelowe było niepodjęcie (niezainicjowanie) w latach 2016-2019 (I połowa 
2019 r.) współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy identyfikowaniu i anali-
zie potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów od użytkowania przestrzeni ko-
smicznej; wspierania kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, 
a w szczególności inżynierii satelitarnej, pomimo obowiązku wynikającego art. 3 ust. 2 
pkt 15 ustawy o POLSA. Działania w tym zakresie Agencja prowadziła natomiast autono-
micznie we współpracy z podmiotami trzecimi, stwarzając ryzyko ewentualnego utracenia 
efektu synergii, potencjalnie możliwego do uzyskania w przypadku nawiązania współdziała-
nia z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. Wyraźnym przejawem braku 
woli do realizacji ustawowego obowiązku współpracy z tym ministrem było nieprzekazanie 
do MNiSW Raportu, o którym mowa, w tym punkcie wystąpienia. Raport nie został też upu-
bliczniony, a więc minister nie mógł dowiedzić się o nim ze źródeł ogónodostępnych.  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA109, dokument ten z założe-
nia miał charakter opracowania wewnętrznego, które miało posłużyć jako raport otwarcia 
przed uruchominiem KPK (nie było obowiązku ustawowego przygotowania takiego raportu), 
a jego nadrzędnym celem było przedstawienie aktualnego stanu kształcenia. Dokument ten 
nie zawierał analizy potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użyt-
kowania przestrzeni kosmicznej i wspierania kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki 
kosmicznej.  

NIK nie podziela tych argumentów. Są one niespójne. We wstępie do przedmiotowego do-
kumentu napisano, iż przygotowując go POLSA wypełniała swój ustawowy obowiązek wyni-
kający z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy o POLSA dotyczący identyfikowania i analizowania po-
trzeb kształcenia na poziomie wyższych specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni 
kosmicznej. Skoro taki był zamiar sporządzenia dokumentu, to obowiązkiem Agencji było 
co najmniej udostępnienie podmiotowi, z którym POLSA, z mocy ustawy, powinna w tym 
zakresie wpółpracować.  

(akta sprawy str. 3407-3411, 3427-3543, 3568-3576) 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA110 decyzja o bezpośredniej 
współpracy POLSA z uczelniami prowadzona była według podziału zadań uzgodnionych 
przez pierwszego Prezesa Agencji na początku jej funkcjonowania, określonych w Planie 
działalności Agencji na rok 2016, który zatwierdzany był przez Radę POLSA uchwałą 
nr 10/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., w której zasiadał przedstawiciel MNiSW. Ówczesny 
Prezes Agencji111 uzgodnił z ówczesnym Rektorem Politechniki Gdańskiej, w ramach kilku 
spotkań, w fazie organizacji Agencji w roku 2015 (brak dokumentacji z tego okre-
su), że podjęte zostaną wspólne działania zmierzające do utworzenia pilotażowego kierunku 

                                                           
108  Pismo z dnia 7 listopada 2019 r., znak: PAK/776/2019/WAW.  
109  Pismo z dna 3 grudnia 2019 r., znak: PAK/883/2019/WAW. 
110  Pismo z dnia 7 listopada 2019 r., znak: PAK/776/2019/WAW i pismo z dnia 3 grudnia 2019 r., znak: PAK/883/ 

2019/WAW.  
111   Tj. pierwszy Prezes Agencji powołany w dniu 20 maja 2015 r. 

Stwierdzona  
nieprawidłowość 
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studiów Technologie kosmiczne i satelitarne, które pozwolą na określenie potrzeb kształce-
nia na poziomie wyższym specjalistów i ekspertów. Ponieważ zidentyfikowano także pro-
gram wsparcia takich przedsięwzięć (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój finan-
sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego), dla którego instytucją pośredniczącą jest 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, stwierdzono, że w tej fazie nie ma potrzeby bezpo-
średniej czy szczególnej współpracy we wspomnianym zakresie z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA112 wyja-
śnił, iż kwestii dotyczącej problematyki identyfikowania i analizowania potrzeb kształcenia 
specjalistów, nie było bezpośredniej potrzeby współpracy z ministrem właściwym 
ds. szkolnictwa wyższego ze względu na:  

• autonomię uczelni pozwalającą na powoływanie i prowadzenie nowych kierunków stu-
diów – co oznacza brak wymogu zgody Ministerstwa w tym zakresie, a cały kompleks 
wymogów formalnych dotyczących minimum kadrowego, efektów kształcenia i punktów 
ECTS był spełniony przez uczelnię powołującą nowy kierunek; 

• istnienie w kraju mechanizmów wsparcia finansowego uczelni w zakresie uruchamiania 
nowych kierunków studiów.  

Wskazany przez Agencję argument, co do autonomii uczelni w zakresie powoływania 
i prowadzenia nowych kierunków studiów, a także istnienie w kraju mechanizmów wsparcia 
finansowego uczelni, także ze środków UE, nie usprawiedliwia zaniechania przez Agencję, 
chociażby próby nawiązania współpracy z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego 
przy realizacji ustawowego zadania, o którym mowa. Od obowiązku tego nie zwalniał Agen-
cji także fakt akceptacji planu pracy Agencji przez przedstawiciela MNiSW w Radzie POLSA 
w 2016 r. 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA113 na obecny stan wiedzy, 
Agencja nie sygnalizowała KPRM o realizowaniu zadania art. 3 ust. 2 pkt 15 bez bezpo-
średniej współpracy z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego. 

 (akta kontroli str. 474-491, 3407-3411, 3570-3576) 

4. Działania POLSA na rzecz zwiększania udziału polskich podmiotów w pro-
gramach międzynarodowych: UE, ESA, EUMETSAT, H2020  

Zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy o POLSA do zadań Agencji należało m.in. reprezentowanie 
polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania prze-
strzeni kosmicznej114 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)115 (art. 3 ust. 2 pkt 3); sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni 
kosmicznej (art. 3 ust. 2 pkt 8) i prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej 
w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej (art. 3 ust. 2 pkt 13). 

Według wyjaśnień Wiceprezesa ds. Obronnych POLSA116 zadanie w zakresie 
art. 3 ust. 2 pkt 3 nigdy nie było przez POLSA w pełni realizowane. Polska delegacja do 
ESA składała się z przedstawicieli resortów zaangażowanych w politykę kosmiczną, tj.: 
MPiT, MNiSW oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (dalej: MON). Pracownicy Agencji nie 
byli oficjalnymi delegatami do organów instytucji międzynarodowych, tj. ESA, EUMETSAT, 
EDA117, nie pełnili też funkcji decyzyjnych. Agencja pełniła wyłącznie rolę opiniotwórczą oraz 
doradczą/ekspercką podczas posiedzeń komitetów i rad programowych ESA (bez prawa 
zabierania głosu). Po raz pierwszy przedstawiciel POLSA został oficjalnym delegatem 
w Radzie Programowej ESA dotyczącej programu SSA od września 2019 r. Ponadto rola 
                                                           
112  Pismo z dnia 3 grudnia 2019 r., znak: PAK/883/ 2019/WAW.  
113  Pismo z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: PAK/924/2019/WAW.  
114  Wyrażenie „użytkowanie przestrzeni kosmicznej”, określane jest m.in. jako działalność państwa w zakresie: badania 

przestrzeni, technologii wynoszenia obiektów kosmicznych; świadczenia usług dla przemysłu, gospodarki, nauki, admini-
stracji, w których wykorzystuję się dane i techniki kosmiczne; środowisko pozwalające poszukiwać rozwiązań globalnych 
problemów ludzkości, które wymaga zaawansowanej wiedzy naukowej i technologicznej. W tym sensie użytkowanie 
przestrzeni kosmicznej realizowane jest poprzez udział polskich naukowców w programach międzynarodowych, co więcej 
polskich podmiotów w programach ogłaszanych przez instytucje, tj. ESA, EUMETSAT, KE, EDA. 

115  Art. 3 ust. 2 pkt 3 został uchylony ustawą o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach admini-
stracji rządowej z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. poz. 1248).  

116  Pismo z dnia 23 października 2019 r., znak: PAK/701/2019/WAW.  
117  Z ang. European Defence Agency, Europejska Agencja Obrony. 
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POLSA w „kreowaniu polityki kosmicznej” polegała na udziale przedstawiciela Agencji 
w Międzyresortowym Zespole ds. Polityki Kosmicznej (zniesionym z dniem 6 stycznia 
2019 r.), a następnie, od dnia 10 maja 2019 r., w Zespole ds. Polityki Kosmicznej b. MPiT. 
Do zadań Zespołu należało m.in.: opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu ds. 
gospodarki projektów polskich podmiotów do finansowania z polskiej składki 
w poszczególnych programach ESA. POLSA wykonywała to zadanie m.in. w ramach we-
wnętrznego zespołu doradczego powołanego przez Prezesa Agencji118. POLSA brała także 
udział w opracowaniu rekomendacji dla polskiej delegacji na Radę Ministerialną ESA, która 
odbywa się co 3-4 lata (ostatnia w listopadzie 2019 r.).  

Polskimi delegatami do EUMETSAT byli przedstawiciele IMGW. Dane otrzymywane 
z EUMETSAT służą do hydrometeorogicznej osłony ludzi i gospodarki. Korzystają z nich 
również Siły Zbrojne, uczelnie, instytuty naukowe i osoby prywatne. Przedstawiciel Agencji 
pełnił rolę doradczą i opiniotwórczą uczestnicząc w posiedzeniach krajowych punktów kon-
taktowych ds. współpracy przemysłowej z tą organizacją. Od października 2016 r., za zgodą 
Ministra Środowiska oraz IMGW, w strukturach Agencji ustanowiono krajowy punkt kontak-
towy EUMETSAT. 

Działania w zakresie programu H2020 koordynuje MNiSW poprzez Krajowy Punkt Kontak-
towy Programów Badawczych UE, przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. 
POLSA nie uczestniczy w pracach Komitetu Programowego dla badań w obszarze prze-
strzeni kosmicznej, ale współpracuje w tym obszarze z Krajowym Punktem oraz MNiSW.  

EDA jest organizacją wspierającą państwa członkowskie UE w rozwoju wspólnych zdolności 
obronnych. Na poziomie krajowym współpraca z EDA koordynowana jest przede wszystkim 
przez Ministra Obrony Narodowej, jako przedstawiciela Polski w tej agencji. POLSA uczest-
niczyła w eksperckich grupach roboczych EDA, powołanych w celu opracowania listy dzia-
łań w zakresie rozwoju krytycznych technologii kosmicznych na rzecz europejskiej niezależ-
ności w okresie 2021–2023 (wspólna inicjatywa KE, ESA i EDA) oraz rozwoju wojskowych, 
narodowych zdolności w obszarze SST i SSA. 

(akta kontoli str. 2575-2584) 

 

POLSA, samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami, wspierała polskie podmioty 
sektora kosmicznego w rozwijaniu współpracy z międzynarodowymi organizacjami tj. ESA, 
EUMETSAT, EDA i UE. Instrumentami wsparcia była m.in. organizacja spotkań, konferencji, 
szkoleń, warsztatów, biefingów z delegatami z ESA, misji gospodarczych, telekonferencji, 
branżowych imprez targowo-wystawienniczych odbywających się podczas krajowych i mię-
dzynarodowych wydarzeń sektorowych. Na stoiskach Agencji obecne były polskie podmioty 
sektora kosmicznego. Agencja realizowała też dedykowane programy doradcze, tj. usługi 
doradcze dla podmiotów sektora kosmicznego (w latach 2015-2016), konsultacje telefonicz-
ne i spotkania B2B w ramach programów: Space Infoline i Space Infopoint (2017).  

 

W latach 2016-2019 (I połowa) POLSA przeprowadziła łącznie 59 przedsięwzięć 
o charakterze informacyjno-promocyjnym, z czego w 2016 r. – 11, w 2017 r. – 19, w 2018 r. 
– 20 a I połowie 2019 r. – 9. W latach 2016-2019 POLSA poniosła z tego tytułu wydatki 
(szacunkowe) w łącznej wysokości 441,6 tys. zł, z czego w poszczególnych latach odpo 
wiednio: 89,6 tys. zł., 100,4 tys. zł, 178,9 tys. zł, a w 2019 r. 72,7 tys. zł. Według wyjaśnień 
p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA119 wydatki te, poza kosztami wynagrodzeń 
pracowników Agencji i zakupem usług obcych, przeznaczone były na sfinansowanie kosz-
tów: podróży służbowych, przelotów, zakwaterowania, diet. Przy organizacji 20 spośród 59 
przedsięwzięć Agencja nie poniosła żadnych kosztów natomiast wysokość wydatków 
na cztery imprezy pozostawała nieznana. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organiza-
cyjnego POLSA120 układ kont w systemie księgowym Agencji w roku 2019, wprowadzony 
przez poprzedniego głównego księgowego i poprzedniego dyrektora Biura Organizacyjne-
go, nie dają możliwości szybkiej identyfikacji kosztów poniesionych na realizację poszcze-
gólnych przedsięwzięć. Koszty organizacyjne tych wydarzeń wiązały się z zamówieniem 

                                                           
118  Nr 13/2019 z dnia z dnia 14 czerwca 2019 r.  
119  Pismo z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: PAK/933/2019/WAW.  
120  Pismo z dnia 30 grudnia 2019 r., znak: PAK/975/2019/WAW.  
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usług cateringowywch oraz kosztami delegacji pracowników Agencji i szacunkowo wyniosły 
łącznie ok. 15 tys. zł. Koszty te nie zostały włączone w łączny koszt przedsięwzięć Agencji 
oszacownych w latach 2016-2019 (I połowa) w wysokości 441,6 tys. zł 

(akta kontoli str. 2581-3306, 3764-3780, 3782-2792) 

 

W latach 2015-2016 POLSA zrealizowała łącznie 11 przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych w zakresie polityki kosmicznej i funkcjonowania sektora kosmicznego, tj.:  

• program usług doradczych dla polskiego przemysłu kosmicznego;  
• dwa branżowe spotkania informacyjne poświęcone programom ESA w zakresie: 

robotyki kosmicznej oraz telekomunikacji i łączności satelitarnej;  
• wizyta studyjna polskich przedsiębiorstw w Europejskim Centrum Operacji Ko-

smicznych ESA;  
• trzy stoiska wystawiennicze, w tym jedno w Polsce i dwa zagranicą;  
• dwa spotkania z partnerami zagranicznymi, z Chińskiej Narodowej Agencji Ko-

smicznej (dalej: CNSA);  
• spotkanie z ukraińskimi specjalistami ds. technologii kosmicznej w ramach Grupy 

Roboczej ds. wykorzystania przestrzeni kosmicznej. 
  

Ponadto POLSA uczestniczyła w ocenie merytorycznej pomysłów zgłoszonych przez krajo-
we start-upy w ramach programu akceleracyjnego Space3ac. We wszystkich 11 przedsię-
wzięciach łącznie uczestniczyło ok. 118 polskich podmiotów, przy czym jedynie w przypad-
ku trzech przedsięwięć działania POLSA można uznać za zakończone rezultatem. Były to:  

• program usług doradczych z udziałem dziewięciu podmiotów;  

• udzielenie w ramach programu Space3ac rekomendacji sześciu star-upom (trzy 
plus trzy w rezerwie) spośród 13 ocenianych projektów; 

• podpisanie w dniu 20 czerwca 2016 r. z CNSA Memorandum o Porozumieniu do-
tyczącym współpracy w zakresie eksploracji kosmosu i wykorzystania przestrzeni 
kosmicznej w celach pokojowych.  

W  odniesieniu do pozostałych ośmiu działań podjętych przez POLSA w 2016 r., Agencja 
nie dysponuje dokumentami, które potwierdzałyby wymierne rezultaty ich realizacji.  

Uruchomiony przez Agencję z własnej inicjatywy program usług doradczych dla polskiego 
przemysłu kosmicznego, realizowany w okresie od października 2015 r. do listopada 2016 r. 
ukierunkowany był na zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw z sektora MSP w kon-
kursach i postępowaniach przetargowych ESA, szczególnie w ramach programu Wsparcia 
Polskiego Przemysłu, tzw. PLIIS121. Program zakładał ogłaszanie cyklicznych konkursów 
na bezpłatną pomoc merytoryczną związaną z przygotowaniem wniosków do ESA. Przed-
siębiorcy ubiegali się w POLSA o przyznanie bezpłatnej pomocy merytorycznej w postaci 
usług doradczych (specjalistycznych i formalnych) w wymiarze 10 godzin zegarowych. 
W ramach programu ogłoszono i rozstrzygnięto pięć konkursów (dwa w 2015 r. i trzy 
w 2016 r.). W rezultacie udzielono 100 godzin konsultacji dziewięciu podmiotom, przy czym 
w POLSA złożono łącznie 11 wniosków aplikacyjnych (dwukrotnie złożyły wnioski dwie 
spółki: Ultratech sp. z o o. i Blue Dot Solutions sp. z o o.). W raporcie posumowującym 
wyniki tego programu wskazano, iż  w dwóch pierwszych konkursach Agencja nie uwzględ-
niła potrzeby uregulowania świadczenia bezpłatnej pomocy merytorycznej w formie pomocy 
de minimis122. Kwestia ta została uregulowana dopiero w trzecim konkursie ogłoszonym 
w 2016 r. W podsumowaniu programu POLSA wskazała, iż w wyniku jego realizacji dwie 
spółki złożyły projekty do ESA. W  2016 r. spółka Blue Dot Solutions sp. z o o. złożyła dwa 
projekty. Pierwszy w ramach PLIIS pn. Temperature Indexes Life Quality (TILQ) obejmował 
analizę zdjęć miast i temperatur w miastach podczas upałów. Drugi projekt, złożony 
do programu opcjonalnego ARTES dotyczył wykorzystania danych satelitarnych w zakresie 
gospodarki ściekowej. Spółka Newind sp. z o o. złożyła do programu PLIIS projekt dotyczą-
                                                           
121  Z ang. Polish Industry Incentive Scheme. 
122  To pomoc, która nie wpływa na hadel między państwami czonkowskimi i/lub nie zakłóca bądź nie zagraża zakłóceniem 

konkurencji i dlatego nie podlega przepisom art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.Urz UE C 202 
z 7 czerwca 2016 r. Pomoc, której wartość dla danego beneficjenta w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie prze-
kracza 200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w sektorze transportu drogowego towarów.  
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cy rozwoju oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni pn. The Secure Communication System Testbed of Space Mission. 
Dodatkowo, dwie inne spółki: Ultratech sp.z o.o. i Linetech sp. z o.o. rozpoczęły rejestrację 
na platformie przetargowej ESA.  

Agencja uczestniczyła także w opracowaniu raportu o stanie badań kosmicznych w Polsce 
za 2016 r. pn. „Space Research in Poland-Report to COSPAR 2016”. Raport jest obligato-
ryjnym dokumentem składanym przez kraje członkowskie Międzynarodowego Komitetu 
Badań Kosmicznych (dalej: COSPAR)123.  

W 2016 r. z inicjatywy POLSA opracowane zostały koncepcje trzech międzynarodowych 
projektów badawczych do konkursów z programu H2020, tj.:  

• Downstream applications (LOCUST)124;  
• EO Big Data Shift (HABEAS)125  
• EGNSS126 Transport applications (VEREMOS)127.  

Ich prezentacji POLSA dokonała podczas Space Information Days, Horizon 2020 w Lizbo-
nie, w trakcie 14 spotkań bilateralnych z przedstawicielami europejskich firm i instytucji 
badaczych sektora kosmicznego.  

• Projekt LOCUST zakładał opracowanie taniego, osobistego oprogramowania 
do prognozowania plonów i zarządzania przez rolników uprawami 
z wykorzystaniem danych satelitarnych. W propozycji projektu Agencja wskazała 
udział sześciu partnerów,  w tym czterech z Polski, po jednym z Włoch i Francji.  

• Projekt HABEAS dotyczył rozwoju metodologii wykrywania i prognozowania tok-
sycznych kwiatów glonów. Planowane było także stworzenie systemu potwierdza-
jąacego tę metodologię w docelowym środowisku Morza Bałtyckiego. W propozycji 
projektu POLSA wskazała, że poszukuje partnerów, którzy specjalizują się m.in. 
w rozwoju i wdrażaniu systemów informatycznych bazujących na dużych zbiorach 
danych (big data).  

• Projekt VEREMOS dotyczył zbudowania prototypu uniwersalnej stacji monitorują-
cej integralności systemu EGNSS. W propozycji projektu jako partnerów technicz-
nych i biznesowych POLSA wskazała dwa podmioty z Polski (w tym siebie), dwa 
z Francji i jeden z Belgii. Radę Konsultacyjną Konsocjum miały tworzyć dwa pod-
mioty z Polski i jeden z Francji. Dla projektu VEREMOS w latach 2016-2017 za-
wiązano międzynarodowe konsorcjum z udziałem 10 podmiotów. W marcu 2017 r. 
konsorcjum złożyło wniosek do konkursu GALILEO, który nie otrzymał jednak dofi-
nansowania.  

(akta kontoli str. 2581-27754, 3779-3780) 

W 2017 r. działania informacyjno-promocyjne POLSA ukierunkowane były na współpracę 
polskich przedsiębiorców, instytutów badawczych i naukowych, uczelni wyższych z partne-
rami z Belgii, Chińskiej Republiki Ludowej, Kanady, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii i Ukrainy. 
POLSA zrealizowała łącznie 19 przedsięwzięć tj.:  

• trzy seminaria z: CNSA i dwa z DLR;  
• forum Europa-Ukraina,  
• cztery branżowe spotkania dotyczące: domeny technologicznej; technologii mate-

riałowych i wykorzystania grafenu w przemyśle kosmicznym; programów opcjonal-
nych ESA oraz współpracy polsko-belgijskiej;  

• wideokonferencję z przedstawicielami chińskiego sektora kosmicznego;  
• trzy stoiska informacyjne podczas: Paris Space Week, Paris Air Show i Space 

Tech Expo (Brema);  
• seminarium dotyczące przedsiębiorstw lotnicznych w programach ESA;  

                                                           
123  Z ang. Committee on Space Research – COSPAR. Organizacja utworzona przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych 

w 1958 r. Zadaniem Komitetu jest promowanie i koordynacja badań kosmosu na poziomie międzynarodowym, 
a szczególnie wymiana i rozpowszechnianie informacji z zakresu badań kosmosu, siedziba Organizacji: Francja. 

124  Z ang. LOw Cost personal software Utility for yield Forecasting and crop managment with Satellite date - Niskonakładowe 
oprogramowanie osobiste narzędzie do prognozowania plonów i zarządzania uprawami z danymi satelitarnymi. 

125  Z ang. Harmful Algal Blooms EArly warning System. 
126  Z ang. European Global Navigation Satellite System – Europejski Globalny System Nawigacji Satelitarnej.  
127  Z ang. VERsatile EGNSS integrity Monitoring Station. 
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• Polsko-Kanadyjskie Dni Współpracy;  
• konferencję dotyczącą programów EUMETSAT i możliwości udziału polskich pod-

miotów w postępowaniach konkursowych tej organizacji;  
• program Space Infoline oraz Space Infopoint;  
• dwie misje gospodarcze polskiego sektora kosmicznego do Szwecji, zrealizowane 

we współpracy ze Szwedzką Agencją Kosmiczną, MSZ i Ambasadą RP w Sztok-
holmie  

• misję do Szwajcarii - przygotowaną we wspópracy ze Szwajcarską Agencją ds. In-
nowacji i Technologii (Swiss Space Center).  

Spośród 19 przedsięwzięć, tylko w przypadku jednego POLSA  dysponowała dokumentami 
potwierdzającymi osiągnięte rezultaty, tj. udzielenie trzem podmiotom konsultacji w zakresie 
ESA i zasad aplikowania do konkursów ESA, w tym do programu PLIIS, w ramach progra-
mu Space Infoline oraz Space Infopoint. Programy stanowiły kontynuację programu dorad-
czego realizowanego przez Agencję w latach 2015-2016, zmodyfikowanego w 2017 r. 
W podsumowaniu programów wskazano, iż spółki: Ansee Consulting i RC-Tech sp. z o.o 
dokonały rejestracji na portalu konkursowym ESA-STAR, a spółka RC-Tech sp. z o.o przy-
gotowywała się do złożenia wniosku do PLIIS, w naborze organizowanym w marcu 2018 r. 
POLSA podsumowując oba działania wskazała, iż (cyt.) koncepcja doradzania w kwestii 
aplikowania w programach ESA uległa wyczerpanu po programie usług doradczych świad-
czonych w latach 2015-2016. Podmioty działające już w sektorze kosmicznym posiadają 
odpowiednią wiedzę i umiejętności, natomiast inne podmioty nie są zainteresowane wej-
ściem na rynek kosmiczny. Udział w konkursach EUMETSAT jest jak na razie stosunkowo 
mało popularny i interesujący dla polskich przedsiębiorców. Formuła programu Space Infoli-
ne i Space Infopoint spotkała się z bardzo małym zainteresowanem podmiotów, pomimo 
opublikowania informacji na stronie internetowej Agencji, facebook oraz portalu branżowym 
Space24. W przypadku pozostałych przedsięwzięć w POLSA nie było dokumentów wskazu-
jących na to, jakie konkretne efekty zostały osiągnięte.  

W ramach działań o charakterze wydawniczym POLSA przygotowała m.in. opracowanie 
„Analiza polskiego sektora kosmicznego - rekomendacje na rzecz Krajowego Programu 
Kosmicznego”; poradnik „Jak zdobyć kontrakt EUMETSAT” oraz wydawnictwo książkowe 
„Polski sektor kosmiczny: struktura podmiotowa. Możliwości rozwoju. Pozyskiwanie środ-
ków”, dostępne także w wersji elektronicznej na stronie POLSA.  

(akta kontroli str. 2581-2656, 2755-3041) 

 

W 2018 r. POLSA zorganizowała 20 przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, tj.:  

• cztery spotkania informacyjne, m.in w zakresie programów kosmicznych ESA, KE, 
EUMETSAT oraz dotyczące zastosowań satelitarnych w branży morskiej;  

• trzy seminaria/warszaty/szkolenia z udziałem ekspertów ESA, na temat programów 
ESA i EUMETSAT, skutecznego aplikowania o kontrakty z EUMETSAT oraz spo-
rządzania wniosku aplikacyjnego do konkursów ESA;  

• dwa branżowe spotkania informacyjne, dotyczące m.in. modelowania systemów 
kosmicznych i narzędzi do symulacji, robotyki kosmicznej z Programu KE H2020 
oraz możliwości udziału polskich podmiotów w konkursach KE dotyczących klastra 
PERASPERA;  

• dwa seminaria – jedno dotyczące uruchomienia wspólnego, polsko-niemieckiego 
centrum bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku, a drugie w zakresie zastosowań tech-
nologii kosmicznych i satelitarnych w gospodarce morskiej, dla przedstawicieli sek-
tora gospodarki morskiej z regionu Pomorza;  

• cztery stoiska wystawiennicze podczas ILA Berlin Air Show, Industry Space Days 
(Niderlandy), International Astronautical Congress (Niemcy) oraz tzw. 9. Nocy 
w Instytucie Lotnictwa;  

• misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Rumunii;  
• dwie wideokonferencje w dziedzinie działalności kosmicznej: Polska-Izrael oraz 

Polska-Kanada;  
• dzień przemysłowy dotyczący projektu Stratobus oraz możliwości realizacji kon-

traktów przez polskie podmioty przy realizacji tego projektu;  
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• prezentacja zastosowań technologii kosmicznych i satelitarnych w gospodarce 
morskiej podczas seminarium „Smart-Lab-sektor morski”.  

Tylko w odniesieniu do misji gospodarczej do Rumunii (14-15 listopada 2018 r.) POLSA 
dysponowała dokumentacją odzwierciedlającą rezultaty misji. W jej ramach podpisany zo-
stał list intencyjny pomiędzy Rumuńską Agencją Kosmiczną, a POLSA. Jego celem było 
zaincjowanie współpracy bilaterialnej w takich obszarach jak: SSA, system wynoszenia i 
małe rakiety, obserwacja Ziemi, eksploracja przestrzeni kosmicznej oraz wspólny udział 
w programach KE.  

W 2018 r. (podobnie jak w roku 2016 r.) POLSA wzięła udział w opracowaniu raportu 
o stanie badań kosmicznych w Polsce za 2018 r. „Space Research in Poland – Report to 
COSPAR 2018”. Agencja uczestniczyła także, jako podwykonawca Politechniki Gdańskiej, 
w zainicjowanym przez siebie projekcie badawczo-rozwojowym „Opracowanie pionierskich 
technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki (MCN) oraz 
przygotowanie prototypu rozwiązania – MCN”. Projekt zakładał stworzenie 15 stanowisk 
laboratoryjnych, demonstrujących wybrane zjawiska fizyczne i rozwiązania w obszarze 
badań i technologii kosmicznych oraz materiałów edukacyjnych. Wniosek uzyskał dofinan-
sowanie z NCBiR. Jednakże w trakcie realizacji lider projektu – spółka MAEMultimedia Art 
&Education sp. z o.o. wycofała się z przedsięwzięcia. W konsekwencji część stanowisk 
została wykonana przez studentów Politechniki w ramach dyplomowych prac magisterskich, 
przy wsparciu merytorycznym POLSA. Agencja wydała także książkę pn. „Polski sektor 
kosmiczny: katalog wybranych podmiotów”, która dostępna jest zarówno w wersji drukowa-
nej, jak i elektronicznej. Opracowane zostały ponadto (w ramach projektu Sat4Envi128) ma-
teriały informacyjno-promocyjne dotyczące współczesnych technologii satelitarnych.  

Współpraca POLSA z KE w 2018 r. zaowocowała pełnoprawnym członkostwem Polski 
reprezentowanym przez Agencję w europejskim konsorcjum EU SST, które realizuje jeden 
z kluczowych programów operacyjnych UE w obszarze kosmicznym. Program związany jest 
z detekcją, śledzeniem i monitorowaniem ruchu orbitalnego aktywnych i nieaktywnych sate-
litów oraz tzw. śmieci kosmicznych. Agencja odpowiedzialna jest za: utworzenie sieci sen-
sorów i narodowego centrum operacyjnego, zapewnienie specjalistów do funkcjonowania 
narodowego systemu SST, przeznaczenie narodowych środków na uruchomienie systemu 
SST, dostosowanie funkcjonowania krajowego systemu SST m.in. do wymagań bezpie-
czeństwa określonych przez konsorcjum. Projekt ten wpisuje się w realizację przez POLSA 
trzeciego kierunku interwencji określonego w PSK w celu szczegółowym nr 1 Wzrost konku-
rencyjności polskiego sektora kosmicznego i zwiększenie jego udziału w obrotach europej-
skiego sektora kosmicznego, poprzez udział w programach kosmicznych, w tym w progra-
mie SST. 

(akta kontoli str. 2581-2656, 3042-3174) 

W I połowie 2019 r. POLSA przeprowadziła: 

• szkolenie dla polskich podmiotów Product Assurance w projektach ESA;  
• dwa spotkania: o domenie technologicznej ESA - Additive Manufacturing (materia-

ły kompozytowe) oraz w zakresie możliwości udziału polskich podmiotów w kon-
kursach KE dotyczących klastra PERASPERA w ramach programu H2020 
i Horyzont Europa. 

• cztery warsztaty, w tym dotyczące programów i skutecznego aplikowania o kon-
takty z EUMETSAT oraz cykl trzech warsztatów dla podmiotów sektora obronnego 
i bezpieczeństwa narodowego w celu zwiększenia udziału polskich przedsiębior-
ców MSP w konkursach i postępowanich przetargowych EDA; 

• misję polskiego sektora kosmicznego do Kanady;  
• wideokonferencję z meksykańskimi firmami sektora kosmicznego;  
• seminarium polsko-niemieckie w sprawie przygotowania umowy o współpracy 

pomiędzy POLSA i DLR w budowie wspólnych zespołów badawczych na uczel-
niach krajowych. 

                                                           
128  Pn. System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku - Sat4Envi, 
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W 2019 r. POLSA wzięła także udział w XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego oraz przygotowała propozycję projektu badawczego na konferencję Programu 
Interreg Umbrella129. Projekt zakładał dokonanie analizy aktualnego stanu wiedzy 
w zakresie teledetekcji i obrazowania danych obserwacji Ziemi i opracowanie propozycji 
zadań badawczych do jednego z projektów. Rezultatem podjętych działań było zakwalifiko-
wanie propozycji projektu do dyskusji panelowej zainteresowanych podmiotów. POLSA 
opracowała także koncepcję projektu wykorzystania radarowych zobrazowań satelitarnych 
na potrzeby rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Rezultatem tego działania były roz-
mowy sondażowe z zainteresowanymi podmiotami.  

W trakcie trwania czynności kontrolnych POLSA prowadziła także działania w ramach pro-
gramu KE - Rządowa Komunikacja Satelitarna - GovSatCom130, realizowanego z udziałem 
16 partnerów narodowych, EDA oraz ESA. Celem tego programu jest stworzenie niezawod-
nej, bezpiecznej i efektywnej kosztowo usługi rządowej łączności satelitarnej, dla instytucji 
krajów członkowskich UE odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzenie kryzysowe, 
infrastrukturę krytyczną oraz za nadzór m.in. nad granicami państw. Pełne wdrożenie pro-
gramu przewidziano na 2025 r. KE oceniła, iż koszty programu w fazie operacyjnej będą 
wynosiły od 100,0 do 150,0 mln euro rocznie i będą finansowane z budżetu UE. Według 
wyjaśnień Wiceprezesa ds. Obronnych  POLSA131, działania Agencji w tym programie pole-
gają m.in. na: monitorowaniu prac organów EU w obszarze GovSatCom, analizie możliwo-
ści udziału krajowych podmiotów naukowo-badawczych i przemysłowych w programie, 
udzielaniu rekomendacji w zakresie podjęcia niezbędnych działań przygotowujących Polskę 
do udziału tym programie. Przedstawiciele Agencji uczestniczyli w działaniach przygoto-
wawczych do uruchomienia programu - m.in. wspólnie z przedstawicielami MON reprezen-
towali Polskę w grupie eksperckiej GOVSATCOM Expert Group oraz w spotkaniach tech-
nicznego zespołu zadaniowego na potrzeby działania grupy GOVSATCOM Technical Task 
Force. Jednocześnie POLSA w celu wstępnego określenia możliwości i potrzeb krajowego 
rynku w zakresie łączności satelitarnej, przeprowadziła w I kwartale 2019 r. badania ankie-
towe132. W ankiecie wzięło udział 97 respondentów – 56 reprezentantów potencjalnych 
użytkowników końcowych systemu łączności satelitarnej oraz 41 przedstawicieli dostawców 
technologii z tego obszaru. Analiza odpowiedzi ankietowych udzielonych przez przedstawi-
cieli potencjalnych użytkowników końcowych systemu wskazała m.in., że 30 organizacji 
wykorzystuje już technologie komunikacji satelitarnej. Ten rodzaj komunikacji ma najwięk-
sze znaczenie m.in.: dla Sił Zbrojnych, służby więziennej, portów lotniczych, Państwowej 
Straży Pożarnej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Głównymi barierami w korzystaniu 
z takich systemów łączności są koszty związane z zakupem urządzeń i dzierżawą pasma 
oraz brak wiedzy na temat zasad i korzyści z użytkowania takich systemów. Z odpowiedzi 
ankietowych wynikało że 24 podmioty operujące w Polsce posiadają kompetencje związane 
z budową elementów dla satelitów telekomunikacyjnych (budowa elementów komunikacji 
optycznej i radiowej, zapewnienie bezpieczeństwa, budowa naziemnych stacji satelitarnych 
i komputerów pokładowych, systemów kontroli misji oraz integracji systemów satelitarnych 
z systemami naziemnymi. Dalszych 37 organizacji deklarowało, że jest zainteresowana 
udziałem w przedsięwzięciach europejskiego rynku łączności satelitarnej.  

W 2019 r. KE uruchomiła, w ramach H2020, projekt pn. ENTRUSTED którego zadaniem 
będzie ankietyzacja użytkowników końcowych, analiza rynku dostawców technologii, budo-
wa mapy projektów, a także możliwość przeprowadzenia szkoleń oraz działań w zakresie 
wymiany wiedzy i doświadczeń. Spodziewane rezultaty projektu to: wypracowanie atmosfe-
ry zaufania i wymiany wiedzy pomiędzy członkami powstałego konsorcjum, która zapewni 
zebranie informacji na temat potrzeb użytkowników końcowych bezpiecznej łączności sateli-
tarnej na poziomie UE. W marcu 2019 r. POLSA, wraz z kilkunastoma partnerami zagra-
nicznymi, przygotowała i złożyła wniosek grantowy w tym zakresie. . Wniosek został pozy-
tywnie oceniony przez KE. W projekcie tym POLSA będzie odpowiedzialna za zbieranie 
i rozpowszechnianie informacji. Przewidziany budżet na realizację tego działania wynosi 
                                                           
129  Projekt na rzecz wzmacniania możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego 

Bałtyku. 
130  Z ang. Governmental Satellite Communications. 
131  Pismo z dnia 23 października 2019 r., znak: PAK/701/2019/WAW.  
132  https://www.space24.pl/w-oczekiwaniu-na-govsatcom-wyniki-ankiety-pak-dotyczacej-lacznosci-satelitarnej. 
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ok. 800,0 tys. euro, a wartość całego projektu 3,0 mln euro. Projekt ten wpisuje się 
w realizację przez POLSA trzeciego kierunku interwencji określonego w Strategii dla celu 
szczegółowego nr 1 Wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i zwiększenie 
jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego poprzez udział w programach 
kosmicznych, w tym w programie GovSatCom.  

 

POLSA uczestniczy także w projekcie Strategic Research Cluster in space robotics PERA-
SPERA-X, polegającym na prowadzeniu wśród polskich podmiotów działań informacyjno-
promocyjnych o robotyce kosmicznej (konferencje, warsztaty, dedykowana podstrona inter-
netowa POLSA, publikacje). Wniosek został zatwierdzony do realizacji w okresie 41 miesię-
cy. Jego zakończenie zaplanowano na grudzień 2022 r. Liderem projektu i powołanego 
konsorcjum jest ESA, a jego członkami - sześć narodowych agencji kosmicznych z: Polski, 
Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Według wyjaśnień Wiceprezesa ds. 
Obronnych POLSA 133 z uwagi na fakt, iż projekt jest w trakcie realizacji, a konkursy będą 
odbywały się corocznie w ciągu kilku najbliższych lat, rezultaty naborów konkursowych nie 
są jeszcze znane. Udział przedstawicieli POLSA stwarza możliwość wpływania na tematykę 
przyszłych konkursów dotyczących rozwoju robotyki w ramach programu Horyzont Europa, 
a także możliwość promocji polskich technologii i osiągnięć w zakresie robotyki kosmicznej.  

W 2019 r. POLSA uczestyczyła w  międzynarodowym konsorcjum dla projektu badawczego 
H2020 Mobility for Growth (projekt ASTUTE134), koordynowanego przez partnera przemy-
słowego z Belgii, który w styczniu 2019 r. złożył wniosek o dofinansowanie. Celem projektu 
jest osiągnięcie źrównoważonego rozwoju poprzez „inteligentne” decyzje i technologie w 
żegludze śródlądowej. Konsorcjum obejmowało 20 podmiotów, w tym cztery z Polski (POL-
SA, Politechnika Gdańska, IŁ, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie), po dwa podmioty 
z: Belgii, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz po jednym 
z Francji i Grecji. Projekt ten wpisywał się w realizację trzeciego kierunku interwencji okre-
ślonego w Strategii dla celu szczegółowego nr 1 Wzrost konkurencyjności polskiego sektora 
kosmicznego i zwiększenie jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego, 
poprzez udział w programach kosmicznych, w tym w programie H2020. Wniosek nie uzyskał 
jednak dofinansowania.  

W latach 2016-2018 w ramach obowiązku ustawowego (art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o POL-
SA), Agencja przygotowywała dokument pn. Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrze-
ni kosmicznej w Polsce.  

Wsparcie polskich podmiotów w konkursach EUMETSAT, poza organizacją spotkań infor-
macyjnych i warsztatów, POLSA realizowała poprzez punkt kontaktowy EUMETSAT 
oraz uruchomiony w 2019 r. serwis na stronie internetowej135. Zawierał on informacje 
na temat współpracy przemysłowej z organizacją i ubiegania się o kontrakty z tej organiza-
cji136. Uruchomieniu punktu kontaktowego towarzyszyło opracowanie w Agencji (w marcu 
2017 r.) Planu na rzecz zwiększania zaangażowania polskich podmiotów w projekty prowa-
dzone przez EUMETSAT. W dokumencie tym zaplanowano na 2017 r. takie działania jak 
m.in: analiza postępowań konkursowych i bieżące informowanie podmiotów o postępowa-
niach konkursowych, pomoc we włączaniu się w konsorcja i networking (praca ciągła); or-
ganizowanie spotkań informacyjnych dla przemysłu i nauki. Określono dwa wskaźniki rezul-
tatu: liczba rejestracji polskich podmiotów na platformie przetargowej EUMITS137 oraz liczba 
i wartość przyznanych kontraktów. Według stanu na 2017 r. na platformie zarejestrowanych 
było 13 polskich podmiotów. Ilość podmiotów w 2019 r. do 65. Według wyjaśnień Wicepre-
zesa ds. Obronnych 138 informacjami na temat ilości i wysokości kontraktów uzyskanych 
przez polskie podmioty w ramach EUMETSAT dysponuje IMGW. 

(akta kontoli str. 2581-2656, 2658-2674, 3175-3306) 

                                                           
133  Pismo z dnia 23 października 2019 r., znak: PAK/701/2019/WAW.  
134  Z ang. Achieving Sustainability Through clever decisions and technologies in inland Navigation - Osiągnięcie zrównowa-

żonego rozwoju w zegłudze śródlądowej poprzez inteligentne decyzje i technologie.  
135   www.polsa.gov.pl/projekty/EUMETSAT 
136   polsa.gov.pl/images/EUMETSAT/poradnik_PAK_jak_zdobyc_kontrakt_z_EUMETSAT_wersja_aktualna_03_06_2019.pdf. 
137  Platforma ESA. 
138  Pismo z dnia 23 października 2019 r., znak: PAK/701/2019/WAW.  
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Brak monitoringu rezultatów prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. NIK nie 
podziela argumentu POLSA, iż przekazane w ramach kontroli agendy spotkań, notatki, 
sprawozdania dokumentują rezultaty działań informacyjno-promocyjnych. Są to wyłącznie 
dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia takich działań. W ocenie NIK, w działaniach 
informacyjnych, a zwłaszcza promocyjnych, istotną kwestią jest dokonywanie ocen skutecz-
ności tych działań. Mierniki ilościowe – np. liczba uczestników, liczba spotkań etc. - bez ich 
cyklicznego (co nie znaczy każdorazowego) uzupełniania specjalistycznymi badaniami nie 
pozwalają na pełną ocenę skuteczności i efektywności działań promocyjnych - rozumianych 
jako trwałe przekonanie adresatów tych przedsięwzięć do pożądanych zachowań gospo-
darczych i/lub utrwalenia w nich pozytywnego wizerunku polskiego sektora kosmicznego. 
 

(akta kontroli str. 2581-2652, 3764-3780) 

5. Działania POLSA zmierzające do komercjalizacji polskich badań naukowych 
z dziedzinie eksploracji kosmosu i wykorzystania danych satelitarnych 

W 2017 r. POLSA w ramach konsorcjum czterech partnerów z Francji, pięciu z Polski 
(w tym POLSA) i po jednym z Belgii i Holandii, złożyła w konkursie Galileo-1-2017 programu 
H2020 wniosek o dofinansowanie projektu Vessel certificate EGNSS integrity Monitored 
Positioning Solution for Inland Waterways Navigation Safety Critical Application (…). Jego 
celem było wdrożenie koncepcji stacji monitorującej jakość satelitarnych serwisów nawiga-
cyjnych w postaci urządzenia, którego produkcję miała uruchomić polska firma będąca 
partnerem konsorcjum. Planowany budżet projektu wynosił 3,6 mln euro, a dofinansowa-
nie polskich partnerów - 977,5 tys. euro. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę KE, ale nie 
został ostatecznie zakwalifikowany do dofinansowania. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora 
Biura Organizacyjnego POLSA139 (…) liczba uzyskanych punktów była niewystarczająca 
biorąc pod uwagę dostępne środki budżetowe. W ramach konkursu złożono łącznie ponad 
30 wniosków, a możliwe było sfinansowanie tylko trzech. Wyniki przeprowadzonych prac 
zostały wykorzystane przez POLSA przy formułowaniu w projekcie KPK zadania (zadanie 
4.3.) pn. „System monitorowania i oceny wiarygodności satelitarnych serwisów pozycyjnych 
(GNSS)”.  

W ramach prac nad przygotowaniem projektu KPK Agencja wyodrębniła cztery obszary 
tematyczne, w obrębie których zaplanowano współpracę krajowych przedsiębiorców i jed-
nostek naukowych. Przygotowanie poprzedzone zostało konsultacjami z przedstawicielami 
krajowego biznesu, nauki i administracji. Publiczna dyskusja podczas konferencji z udziałem 
przedstawicieli sektora nauki i biznesu pozwoliła POLSA oszacować wskazane w projekcie 
KPK kwoty, jakie powinny zostać przeznaczone w konkursach otwieranych dla konsorcjów 
przemysłowo-badawczych po rozpoczęciu realizacji Programu.  

W 2019 r. POLSA zainicjowała przygotowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie moni-
torowania jakości GNSS, w ramach konkursu NCBiR Szybka ścieżka – technologie ko-
smiczne140. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA141, po analizie 
wymagań konkursowych (deklaracja wysokości sprzedaży w okresie trwałości) i aktualnego 
zaangażowania zainteresowanej tym przedsięwzięciem firmy GeoTronics z Krakowa w inne 
przedsięwzięcia, ostatecznie jej kierownictwo nie podjęło się roli lidera projektu. W konse-
kwencji projekt nie doszedł do skutku.  

(akta kontroli str.pismo nr 3544-3560, 3590-3603) 

Upowszechnianie wykorzystania danych satelitarnych w administracji publicznej różnego 
szczebla było jednym z czterech kierunków interwencji określonych w Strategii dla celu 
szczegółowego nr 2 Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej. 
Działanie w tym zakresie prowadzone były w ramach projektu System operacyjnego groma-
dzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi, 
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Uruchomiony w grudniu 2017 r. projekt IMGW wdrażany jest we współ-

                                                           
139  Pismo z dnia 27 listopada 2019 r., znak: PAK/825/2019/WAW i pismo z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: 

PAK/905/2019/WAW  
140  5/1.1.1/2019. 
141  Pismo z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: PAK/905/2019/WAW  

Stwierdzone  
nieprawidłowości 
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pracy z: CBK PAN, Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH (Cyfronet) oraz 
POLSA. Planowany termin zakończenia to 30 listopada 2020 r. Celem projektu jest udo-
stępnienie satelitarnych danych programu Copernicus oraz danych pochodzących z innych 
satelitów środowiskowych i meteorologicznych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe po-
przez budowę kompleksowego systemu pozyskiwania danych satelitarnych bezpośrednio 
z satelitów lub poprzez transmisję danych z infrastruktury ESA lub EUMETSAT. System ma 
zapewnić możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych z satelitów służących 
do monitorowania środowiska, a następnie pozwolić na ich udostępnianie: nauce, admini-
stracji publicznej, przedsiębiorcom, obywatelom i służbom zarządzania kryzysowego po-
przez krajowy punkt dostępowy, który operacyjnie miałby zostać uruchomiony do 30 listo-
pada 2020 r. POLSA w ramach tego projektu m.in: współtworzyła koncepcję Sat4Envi; brała 
udział w opracowaniu funkcjonalności systemu informatycznego Sat4Envi; współuczestni-
czyła w organizacji dwóch konferencji poświęconych projektowi, przeprowadziła badania 
ankietowe w zakresie potrzeb szkoleniowych administracji publicznej; mapowała kompeten-
cje administracji publicznej; opracowywała diagnozę potrzeb szkoleniowych; przygotowywa-
ła programy szkoleniowe dla decydentów i specjalistów.  

W oddzielnej procedurze IMGW, Agencja w ramach projektu Sat4Envi, otrzymała zlecenie 
na: opracowanie programów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie 10 szkoleń 
satelitarnych dla 300 osób - pracowników administracji oraz instytucji publicznych, opraco-
wanie publikacji/podręcznika i uruchomienie platformy e-learningowej. Szkolenia będą pro-
wadzone od I kwartału 2020 r. w ośmiu grupach tematycznych142 Ich celem jest popularyza-
cja wiedzy o wykorzystaniu danych satelitarnych dla realizacji zadań publicznych. Działanie 
to ma przyczynić się do stymulowania popytu na dane satelitarne i zapotrzebowania 
na usługi świadczone przez polskie podmioty.  

Kluczowym wskaźnikiem produktu tego projektu, w osiągnięciu którego uczestniczy POLSA, 
jest liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (wartość 
bazowa: 0, docelowa: 5). Inne wskaźniki produktu określone dla projektu to m.in.: liczba 
zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wartość 
bazowa: 0, docelowa 2 (szt.); liczba wygenerowanych kluczy API: (wartość bazowa: 0, do-
celowa 1500 (szt.); liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego (wartość bazowa: 0, docelowa 26 mln (szt). Za wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego przyjęto m.in.: liczbę pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających infor-
macje sektora publicznego (wartość bazowa: 0, docelowa 3 mln (szt.). 

 (akta kontroli str. 280-331)  

Agencja ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności centrum inteligentnych 
usług informacyjnych w oparciu o architekturę centrum komputerów dużej mocy (dalej: 
KDM). Umowa, podpisana z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu przewidywała 
dostarczenie dokumentu do końca 2019 r. Na jego podstawie podjęte zostaną działania  
zmierzające do uruchomienia takiego centrum w oparciu m.in. o pięć centrów KDM funkcjo-
nujących w: Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Będzie ono dostarczać 
usługi informacyjne związane z szeroko rozumianą gospodarską morską. Uruchomienie 
centrum na istniejącej już w kraju platformie KDM pozwoli korzystać z danych satelitarnych 
jednostkom naukowym, administracji oraz przedsiębiorcom. Perspektywa realizacji tego 
przedsięwzięcia to ok. 3 do 5 lat, a przewidywane źródła finansowania obejmują zarówno 
poziom krajowy (działania w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBiR), jak i regionalny 
(konkursy ogłaszane przez poszczególne województwa w ramach RPO). Studium stanowić 
będzie podstawę do określenia przez POLSA wymagań szczegółowych dotyczących tema-
tyki przyszłych konkursów przygotowywanych przez NCBiR (np. szybka ścieżka) i zarządy 
poszczególnych województw (konkursy typu „transfer wiedzy do gospodarki”).  

 (akta kontroli str. 3544-3560) 

We wrześniu 2019 r. POLSA ogłosiła postępowanie na opracowanie raportu dotyczącego 
możliwości wykorzystania danych satelitarnej obserwacji Ziemi w obowiązujących procedu-
rach decyzyjnych krajowej administracji morskiej (m.in. wynikających z regulacji unijnych). 

                                                           
142  Gospodarka przestrzenna; rolnictwo; infrastruktura drogowa; gospodarka wodna; leśnictwo; środowisko; zarządzanie 

kryzysowe;  ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego. 
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Dane te nie są obecnie wykorzystywane w tych procedurach. Według wyjaśnień p.o. Dyrek-
tora Biura Organizacyjnego POLSA143 konieczne będzie wypracowanie nowych krajowych 
regulacji prawnych w tym zakresie. Postępowanie został jednakże unieważnione, gdyż 
oferta jedynego potencjalnego wykonawcy przekroczyła zaplanowany budżet projektu. Za-
danie to umieszczone było w projekcie KPK pod nazwą „Procedury pozyskiwania informacji 
dotyczących stanu środowiska Morza Bałtyckiego”, w rozdziale „Wsparcie technologii ko-
smiczno-morskich”.  

(akta kontroli str. 3544-3560, 3590-3603, 3621) 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA144 określenie podmiotowe-
go zakresu wykorzystywania danych satelitarnych w administracji publicznej wymaga prze-
prowadzenia pogłębionych badań. Liczba jednostek administracji publicznej oraz instytucji 
wykonujących zadania publiczne jest realtywnie duża – tylko urzędów administracji publicz-
nej jest ponad 2,9 tysiąca. Obszary, w których – według POLSA - korzyści z użytkowania 
danych satelitarnych mogą być największe, to:  

• planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,  
• ochrona środowiska,  
• infrastruktura drogowa,  
• zarządzanie kryzysowe,  
• gospodarka wodna,  
• rolnictwo,  
• leśnictwo. 

(akta kontroli str. 3544-3560, 3590-3603)  

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA145, określenie skali wyko-
rzystania przez organy administracji publicznej danych satelitarnych, będzie możliwe z chwi-
lą przeprowadzenia pogłębionych badań w przedmiotowym obszarze. W czerwcu 2018 r. 
POLSA przeprowadziła badania ankietowe wśród administracji publicznej dotyczące wyko-
rzystania danych satelitarnych146. Odpowiedzi udzieliło 593 respondentów. Na pytanie „Czy 
w swojej pracy stosuje Pani/Pan dane satelitarne lub ich produkty”, „tak” odpowiedziało 
77 % pytanych, „nie” 20 %, „nie wiem” 3 %. Na pytanie „Do jakich zadań wykorzystywane są 
dane satelitarne w Pani/Pana organizacji”, respondenci wskazali, iż wykorzystują je m.in. 
do: identyfikacji zmian zagospodarowania przestrzennego – 37,4 %; analizy hydrologicznej 
– 18,4 %; identyfikacji ryzyka powodziowego i skutków powodzi – 17,7 %; analizy meteoro-
logicznej – 17,2 %; opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
– 14,5 %; identyfikacji samowoli budowlanej – 10,6 %; identyfikacji nielegalnych składowisk 
odpadów – 10,4 %; identyfikacji ryzyka i skutków suszy – 9,1 %; identyfikacji i analizy osu-
wisk i przemieszczeń terenu – 6,4 %; prognozowania i klasyfikacji plonów – 5,9 %; opraco-
wywania bazy danych zabytków archeologicznych – 5,6 %; prowadzenia bazy danych geo-
logicznych, rejestru obszarów górniczych i zagrożeń geologicznych analizy zanieczyszeń 
środowiskowych – 4,0 %; szacowania wysokości ubezpieczenia nieruchomości z tytułu 
klęsk żywniołowych – 1,5 %; identyfikacji przeszkód lotnicznych – 1,2 %. 

Wyniki tego badania posłużyły POLSA do przygotowania wstępnego zakresu szkoleń, 
w ramach projektu Sat4Envi. Ich przeprowadzenie w 2020 r. zostało zsynchronizowane 
z uruchomieniem punktu dostępowego do danych satelitarnych budowanego w ramach tego 
projektu. Przygotowano także materiały informacyjno-promocyjne w zakresie aktualnego 
stanu rozwoju technologii satelitarnych i oferty systemów satelitarnych dla polskiej admini-
stracji publicznej. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego POLSA147 Agen-
cja nie planuje w 2020 r. prowadzenia badań w zakresie wykorzystania danych satelitarnych 
przez administrację publiczną z uwagi na niskie prawdopodobieństwo, że sytuacja w tym 
zakresie uległa znaczącej zmianie. W kolejnych latach badanie takie będą jednak przepro-

                                                           
143  Pismo z dnia 6 grudnia 2019 r, znak: PAK/905/2019/WAW.  
144  Pismo z dnia 27 listopada 2019 r., znak: PAK/825/2019/WAW.  
145  Pismo z dnia 27 listopada 2019 r., znak: PAK/825/2019WAW.  
146  Ankietę przygotowano w postaci elektronicznej z predefiniowanymi odpowiedziami, w konwencji tekstu wielokrotnego 

wyboru. Respondent w pytaniu dotyczącym wykorzystania danych satelitarnych, mógł zaznaczyć dowolną ilość odpowie-
dzi, a zatem wskazać wszystkie obszary, w których wykorzystuje dane satelitarne.  

147  Pismo z dnia 27 listopada 2019 r., znak: PAK/825/2019/WAW.  
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wadzane. W opinii wyjaśniającej, z uwagi na bardzo szeroką ofertę operatorów systemów 
satelitarnych, zarówno publicznych jak i komercyjnych oraz jej dynamiczny rozwój (zwłasz-
cza ze strony sektora prywatnego) nie jest możliwe precyzyjne określenie wielkości dostęp-
nych dla użytkowników zasobów danych satelitarnych. Z badań ESA dotyczących wykorzy-
stania danych dostarczanych w ramach programu Copernicus wynika, że polskie podmioty 
plasują się w pierwszej dziesiątce zarejestrowanych użytkowników.  

Dodatkowo, w badaniu POLSA przeprowadzonym w administracji publicznej w czerwcu 
2018 r. uzyskano dane dotyczące ograniczeń wykorzystania danych satelitarnych i ich pro-
duktów. Badanie to, które objęło 474 instytucje stanowiło pogłębienie badań z roku 2015 (48 
instytucji). zapoczątkowanych przez organizację Eurisy, której Polska jest członkiem148. 
Jako barierę w wykorzystaniu danych satelitarnych 61,2 % ankietowanych postrzega przede 
wszystkim koszty pozyskania scen satelitarnych. Redukcja tych barier powinna następować 
w miarę uruchomiania funkcjonalności progamu Copernicus, w ramach którego dane do-
stępne będą nieodpłatnie - we wszystkich punktach dostępowych europejskiej sieci platform 
eksploatacyjnych, w tym między innymi w już funkcjonującej w Polsce platformie CreoDIAS, 
a także tworzonej specjalnie dla użytkownika polskiego platformie Sat4Envi. Drugą z istot-
nych barier, wskazaną przez 47,7 % respondentów, jest brak wiedzy merytorycznej o moż-
liwościach wykorzystania danych satelitarnych. Problem ten został zauważony przez POL-
SA znacznie wcześniej i dlatego równolegle z uruchomieniem krajowego punktu dostępo-
wego, jakim jest system Sat4Envi, Agencja będzie organizowała szkolenia dla administracji 
publicznej.  

Kolejnym problemem, podnoszonym przez 36,6 % respondentów z administracji publicznej, 
jest brak infrastruktury do wykorzystania danych satelitarnych. Problem może być rozwiąza-
ny poprzez budowę aplikacji, które mogą funkcjonować w ramach krajowych rozwiązań 
infrastrukturalnych. Na inne ograniczenia (bez sprecyzowania) wskazało 5,73 % responden-
tów, natomiast 13,5 % odpowiadających uważało,że nie ma w tym zakresie żadnych ograni-
czeń.  
W relatywnie niewielkim stopniu (zdaniem 24,3 % ankietowanych) barierą jest system praw-
ny. Wyniki innych badań Agencji wskazują jednak, że w tym zakresie bariery są jednak 
znaczące.  
POLSA, w ramach projektu SAT4Envi, zleciła przeprowadzenie badania „Diagnoza potrzeb 
szkoleniowych”149. Objęło ono także identyfikację aktów normatywnych, które wymagałyby 
aktualizacji w celu usunięcia barier prawnych i dopuszczenia do stosowania technologii 
i produktów satelitarnych. W wyniku tej analizy wskazano m.in.:  

• ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym150; ustawę z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym151, oraz ustawę z dnia z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa152 – ustawy te nie zawierają re-
gulacji dotyczących możliwości wykorzystania danych i produktów satelitar-
nych; 

• ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym153– art. 16 ust. 1 tej ustawy nie zawiera przepisu umożliwiającego wyko-
rzystanie zobrazowań satelitarnych na potrzeby sporządzania planu zagospo-
darowania przestrzennego;  

• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska154 – zgodnie 
z art. 27 ust. 1 państwowy monitoring środowiska zbiera dane na podstawie: 1) 
pomiarów dokonywanych przez organy administracji, obowiązane na podstawie 
ustawy do wykonywania badań monitoringowych; 2) danych zbieranych w ra-
mach statystyki publicznej, określanych corocznie w programach badań staty-
stycznych statystyki publicznej; 3) informacji udostępnionych przez inne organy 
administracji; 4) pomiarów stanu środowiska, wielkości i rodzajów emisji, a tak-

                                                           
148  https://www.eurisy.org/publications.php 
149  Opracowana przez Blue Dot Solutions, Warszawa, dnia 4 stycznia 2019 r.  
150  Dz.U. z 2018, poz. 994 z zm. 
151  Dz.U. z 2018, poz. 995 z zm. 
152  Dz.U. z 2018, poz. 913 z zm. 
153  Dz.U. z 2018, poz. 1945 z zm. 
154  Dz.U. z 2019, poz.1396 
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że ewidencji, do których prowadzenia obowiązane są podmioty z mocy prawa 
albo na mocy decyzji; 5) innych niż wymienione w pkt 4 informacji, uzyskanych 
odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów niebędących organami administacji. 
Przepis ten nie dopuszcza danych satelitarnych jako źródła danych państwo-
wego monitoringu środowiska; 

• ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania a środowisko155 – art. 9 ust. 1 ustawy wymienia informacje, które 
podlegają udostępnieniu, a art. 2 tego przepisu wskazuje, że informacje o któ-
rych mowa w ust. 1 udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwię-
kowej, elektronicznej lub innej formie; przepisy ustawy nie odnoszą się do me-
tod pozyskiwania informacji, które podlegają udostępnieniu - wprowadzenie re-
gulacji w tym zakresie, pozwoliłoby organom administracji publicznej na wyko-
rzystywanie danych satelitarnych do realizacji ustawowych zadań;  

• ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody156; ustawę z dnia 3 lute-
go 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych157; ustawę z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym158 – ustawy te nie zawierają regulacji  do-
puszczajacych możliwość wykorzystania danych i produktów satelitarnych;  

• ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 159 – ustawa  dopuszcza możli-
wości wykorzystania danych i produktów satelitarnych np. w zakresie wyszuki-
wania i monitorowania nielegalnych składowisk odpadów;   

• ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznane płatno-
ści160 – ustawa w art. 9 ust. 2 wskazuje źródła identyfikacji działek rolnych – 
wśród źródeł tych nie ma jednak  danych i produktów satelitarnych; 

• ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji161 – w art. 15 ust. 1 pkt 14 
nie ma podstawy prawnej do sporządzania załącznika graficznego do gminne-
go programu rewitalizacji przy wykorzystaniu zobrazowań satelitatnych; 

• ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami162 – 
przepis art. 19 ust. 3 nie dopuszcza możliwości wykorzystania zobrazowań sa-
telitarnych. 

(akta kontroli str. 3544-3560, 3622-3763) 

Według wyjaśnień p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego Agencji163 przepisy nie dają POL-
SA skutecznych instrumentów i narzędzi do prowadzenia monitoringu komercyjnego świad-
czenia usług opartych na satelitarnej obserwacji Ziemi. Określenie skali komercyjnego 
świadczenia usług opartych na satelitarnej obserwacji Ziemi w Polsce będzie możliwe 
po przeprowadzeniu badań w tym obszarze.  

W celu monitorowania rozwoju sektora kosmicznego POLSA opracowuje cyklicznie aktuali-
zowany katalog podmiotów sektora kosmicznego, który zawiera podstawowe informacje 
na temat zakresu działalności wybranych podmiotów oraz ich potencjału kadrowego. Publi-
kacja zawiera również informacje na temat zakończonych lub będących w trakcie realizacji 
projektów, w tym projektów związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych przez pod-
mioty komercyjne oraz instytuty badawcze, które posiadają kompetencje w tym zakresie. 
Na potrzeby opracowania publikacji 13 przedsiębiorstw oraz cztery instytuty badawcze 
zadeklarowały prowadzenie działalności w obszarze wykorzystania danych satelitarnych.  

Dodatkowo POLSA wspiera rozwój sektora usług opartych na danych satelitarnych świad-
czonych przez rynek prywatny m.in. poprzez inicjowanie zamówień publicznych np.: wstęp-
ne studium wykonalności pt. „Satelitarny System Zobrazowań Radarowych”, studium wyko-
nalności pt. „Przyszłościowe Techniki i Technologie Kosmiczne” oraz przygotowanie zesta-
                                                           
155  Dz. U. z 2018, poz. 2081 z zm. 
156  Dz. U. z 2018, poz. 1614  z zm. 
157  Dz.U. z 2017, poz. 1161 t.j. z zm. 
158  Dz.U. z 2019, poz. 1398 
159  Dz.U. z 2019, poz. 701 z zm. 
160  Dz.U. z 2017, poz. 1853 z zm. 
161  Dz. U. z 2018, poz. 1398 z zm. 
162  Dz. U z 2018, poz. 2067 z zm. 
163  Pismo z dnia 27 listopada 2019 r., znak: PAK/825/2019/WAW.  
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wu informacyjno-promocyjnego pn. „Pakiet Informacyjny” w ramach realizacji projektu „Sys-
tem operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej 
o środowisku (Sat4Envi)”. 

 (akta kontroli str. 3547-3560) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o NIK, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

 Możliwie szybkie wykonanie niezbędnych działań leżących w kompetencjach Agencji 1.
w celu przygotowania nowego projektu Krajowego Programu Kosmicznego, zgodnie 
z uwagami Ministra Rozwoju. 

 Podjęcie współpracy z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego i nau-2.
kiw zakresie identyfikowania i analizowania potrzeb kształcenia na poziomie wyższym 
specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspierania kształcenia 
ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej. 

 Podjęcie działań zmierzających do ustanowienia monitoringu rezultatów działań infor-3.
macyjno-promocyjnych i sprawowanego doradztwa w dziedzinie użytkowania prze-
strzeni kosmicznej.  

 Zapewnienie przechowywania dokumentacji wszystkich prac prowadzonych w Agencji. 4.

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierowni-
ka jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Go-
spodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania za-
strzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrol-
nego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 
dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrol-
nych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmie-
nionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa,      15 stycznia 2020 r. 
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