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I. Dane identyfikacyjne 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 
(dalej: PARP lub Agencja) 

 

Małgorzata Oleszczuk, Prezes (od dnia 1 listopada 2018 r.) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

1. Bożena Lubińska-Kasprzak, Prezes (od dnia 13 marca 2009 r. do dnia 18 
stycznia 2016 r.) 

2. Dariusz Szewczyk, p.o. Prezesa (od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia 
31marca 2016 r.) 

3. Patrycja Klarecka, Prezes (od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 23 czerwca 
2018 r.) 

4. Jadwiga Lesisz, p.o. Prezesa (od dnia 24 czerwca 2018 r. do dnia 31 paź-
dziernika 2018 r.) 

Realizacja przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zadań wynikających z 
Polskiej Strategii Kosmicznej oraz pozostałych działań na rzecz rozwoju sektora 
kosmicznego w Polsce. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. z uwzględnieniem zaistniałych zdarzeń 
i dowodów wytworzonych przed i po tym okresie, jeśli mają wpływ na ocenę kontro-
lowanej działalności. 

 

Art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

 

Paweł Kruk, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/90/2019 z 11 września 
2019 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości w części dotyczącej wspierania przedsiębiorców 
działających w sektorze kosmicznym. W ocenie NIK działalność ta, głównie 
promocyjna i edukacyjna, ale także polegająca na wspierania startupów, przy-
czyniała się do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. 
PARP szczególnie intensywnie zaangażowana była w działania wspierające rozwój 
sektora kosmicznego w pierwszym roku okresu objętego kontrolą (2016 r.). Działa-
nia te prowadzone były w zróżnicowanych formach – od prowadzenia dedykowanej 
sektorowi kosmicznemu strony internetowej, poprzez publikacje, szkolenia, konfe-
rencje – do współorganizacji misji gospodarczych. W przedsięwzięciach edukacyj-
nych i promocyjnych, organizowanych lub współorganizowanych przez PARP, w tym 
ukierunkowanych na pozyskiwanie partnerów zagranicznych, uczestniczyło na ogół 
kilkudziesięciu przedstawicieli podmiotów sektora. Ponoszone przez PARP koszty 
tych przedsięwzięć były relatywnie niskie i obejmowały wyłącznie wydatki organiza-
cyjne oraz zwyczajowy catering (najwyższy koszt to 17,5 tys. zł  na imprezę, w której 
uczestniczyło 50 osób reprezentujących 39 podmiotów). W kolejnych latach, pomi-
mo przeniesienia części zadań do Polskiej Agencji Kosmicznej, działalność  wspie-
rająca sektor kosmiczny była kontynuowana w ramach statutowych zadań Agencji 
(akceleracja startupów przy wykorzystaniu środków unijnych).  

III. Opis stanu faktycznego 
1. Skuteczność realizacji celów Strategii przez PARP oraz 

innych działań na rzecz rozwoju sektora kosmicznego 
w Polsce 

Zagadnienia organizacyjne 

Na mocy zarządzenia Prezesa PARP Nr 1/2014, z dniem 16 stycznia 2014 r., 
w ramach Departamentu Programów Pilotażowych utworzona została Sekcja ds. 
Programu Kosmicznego. Utworzono ją dla realizacji zadań powierzonych Agencji 
w Programie działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania sys-
temów satelitarnych w Polsce3. W 2016 r., związku ze zmianą struktury organizacyj-
nej w PARP, dotychczasowe zadania Sekcji ds. Programu Kosmicznego przejęła 
Sekcja Projektów,  wchodząca w skład Departamentu Usług Proinnowacyjnych4. 
Zadaniami sekcji były realizacja działań informacyjnych dla polskiego sektora ko-
smicznego, promocja przedsiębiorczości oraz współpraca międzynarodowa  i krajo-
wa z innymi podmiotami zaangażowanymi w prace na rzecz sektora kosmicznego 
(np. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej czy Polska Agencja Ko-
smiczna). 

Przywołany powyżej Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Pol-
sce (dalej: Zespół) utworzony został zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2012 r.5 W jego skład, oprócz wybranych ministrów, wszedł również 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie  

opisowej. 
3 Dokument opracowany w b. Ministerstwie Gospodarki w czerwcu 2012 r. dla ukierunkowania rozwoju sektora 
kosmicznego w Polsce do roku 2020 (zarówno przemysłu, jak i jednostek naukowo-badawczych), w szczególno-
ści poprzez zwiększenie ich udziału w programach i projektach kosmicznych realizowanych przez Unię Europej-
ską i Europejską Agencję Kosmiczną. 
4 Na mocy zarządzenia Prezesa PARP Nr 12/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. 
5 M.P., poz. 852 ze zm. 
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dyrektor komórki organizacyjnej PARP do spraw wspierania przedsiębiorczości 
w sektorze kosmicznym. Do zadań Zespołu należało m.in. koordynowanie działań 
związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (dalej: ESA) 
oraz uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego 
programu dotyczącego sektora kosmicznego. Do kompetencji Zespołu należało też 
współuczestniczenie w dokonywaniu oceny działalności komórki organizacyjnej do 
spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w PARP. Zakres wy-
konywanych przez PARP zadań z zakresu sektora kosmicznego był przedstawiany 
i oceniany na forum Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w 
Polsce. Z prac Zespołu, w tym z zakresu przedstawianych przez PARP informacji, 
sporządzane były każdorazowo protokoły, akceptowane podpisem przez przewodni-
czącego Zespołu.6 

Agencja, w ramach prac Zespołu, w dniu 31 października 2018 r. otrzymała7 projekt 
Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 (dalej: KPK), w celu zgłosze-
nia ewentualnych uwag (do dnia 23 listopada 2018 r.). W odpowiedzi z dnia 26 listo-
pada 2018 r. Agencja przywołała zapisy opracowania Mapa rozwoju rynków i tech-
nologii dla sektora kosmicznego w Polsce, powstałego w PARP w okresie od grud-
nia 2017 r. do lutego 2018 r. w ramach tzw. Procesu Przedsiębiorczego Odkrywa-
nia. Przedsięwzięcie to pilotowane było przez b. Ministerstwo Przedsiębiorczości i 
Technologii w ramach projektu Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (dalej: 
KIS).  Wskazana została przede wszystkim zbieżność zidentyfikowanych w obu 
dokumentach obszarów specjalizacji polskich firm. Najważniejsze spośród nich to  
branże małych satelitów i ich podsystemów, obserwatoria optyczne SSA8, systemy 
optoelektroniczne obserwacji Ziemi, systemy robotyki kosmicznej, małe rakiety oraz 
przetwarzanie danych satelitarnych. Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Ko-
smicznej w Polsce zakończył działalność na mocy zarządzenia nr 200 Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów 
pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów9.  

W dniu 10 maja 2019 r. minister właściwy do spraw gospodarki powołał nowy Zespół 
do spraw Polityki Kosmicznej10. Przedstawiciele PARP nie zostali powołani w jego 
skład, ani  nie byli zapraszani na jego posiedzenia11. Agencja realizowała zadania 
zlecone przez ministra właściwego do spraw gospodarki i nie posiadała żadnych 
informacji na temat planowanego powierzenia jej do realizacji nowych zadań w ra-
mach rozwoju polskiego sektora kosmicznego12. 

(akta kontroli str.5-16, 261-272, 398-403, 1269-1357, 1424, 1428-1460) 

Realizacja zadań promocyjnych 

W okresie objętym kontrolą zadania promocyjne (i edukacyjne) związane z sektorem 
kosmicznym należały do PARP w 2016 r. Prowadzono je zgodnie z założeniami 
Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania syste-
mów satelitarnych w Polsce z 2012 r. Począwszy do 2017 r. zadania te przeniesione 
zostały do Polskiej Agencji Kosmicznej13.   

                                                      
6 Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 
grudnia 2019 r., znak: DIN-V.0810.3.2019/8/JK 
7 Pismo Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej z dnia 31 października 2018 r. (znak: PAK/773/2018/WAW) 
8 Z ang. Space Situational Awareness – świadomość sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej. 
9 M.P., poz. 1191. 
10 Zarządzenie nr 15 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  - Dz. Urz. Min. Przed. i Tech., poz. 15. 
11 Pismo Zastępcy Prezesa PARP z dnia 24 września 2019 r., znak: BAW.KK.081.6.1.2019.DT (4) 
12 Ibidem 
13 Pismo ówczesnej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pani Jadwigi Emilewicz,  otrzymane przez 
PARP do wiadomości  w dniu 16 stycznia 2017 r. 
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PARP w 2016 r. realizowała przedsięwzięcia medialne, których celem było zaintere-
sowanie podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw rozwojem działal-
ności w sektorze kosmicznym, wzmocnienie przekazu informacyjnego na temat 
realizacji najważniejszych projektów sektora kosmicznego w Polsce, w Europie i na 
świecie oraz o korzyściach płynących z zaangażowania polskich podmiotów w pro-
jekty ESA. 

W ramach tych  działań prowadzona była m.in. strona internetowa14 dedykowana 
sektorowi kosmicznemu oraz wspieraniu przedsiębiorczości w sektorze kosmicz-
nym. W dniu 8 czerwca 2016 r. Agencja zawarła umowę z Polską Agencją Prasową 
na świadczenie usług bieżącej obsługi redakcyjnej i graficznej tego portalu. W wyni-
ku realizacji umowy przygotowano, zredagowano i opublikowano 72 teksty, a także 
pięć filmów  o sektorze kosmicznym. Filmy miały długość od pięciu do dziewięciu 
minut i zostały opublikowane także na kanale PARP w portalu YouTube. Materiały te 
promowane były także z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Koszt umowy 
z PAP SA  to  80,6 tys. zł. 

W grudniu 2016 r. wydana została aktualizacja polsko- i anglojęzycznej wersji bro-
szury informacyjno-promocyjnej Sięgając gwiazd, której pierwsze wydanie miało 
miejsce w 2013 r. (koszt 58,8 tys. zł). W publikacji tej, dostępnej także na stronie 
www.tk.parp.gov.pl., prezentowano m.in. firmy i instytucje zaangażowane w działal-
ność w sektorze kosmicznym w Polsce.  

PARP obejmowała także patronatem wydarzenia, których celem było upowszech-
nienie wiedzy i doświadczeń różnych podmiotów sektora kosmicznego, a także 
promowanie rozwoju nowych projektów. W okresie objętym kontrolą Agencja była 
partnerem w dwóch wydarzeniach międzynarodowych, promujących technologie 
kosmiczne oraz rozwój nowych pomysłów.  

• Pierwszą z nich była polska edycja konkursu European Satellite Navigation 
Competition, tzw. „Galileo Masters 2016". Konkurs organizowany był od 
2004 r. w różnych krajach. Jego celem  jest skłanianie uczestników do od-
krywania innowacyjnych koncepcji wykorzystania nawigacji satelitarnej 
w gospodarce i życiu codziennym, poprzez nagradzanie, promocję oraz ak-
celerację innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Konkurs stanowił jednocze-
śnie narzędzie do oceny potencjału biznesowego pomysłów z wykorzysta-
niem nawigacji satelitarnej. Przedstawiciele PARP brali udział w komisji 
konkursowej oceniającej wnioski złożone w polskiej edycji konkursu. Gala 
finałowa odbyła się 29 listopada 2016 r. i w której brał udział przedstawiciel 
PARP.  

Uzupełnieniem konkursu było uruchomienie akceleratora o nazwie Spa-
ce3ac. Był to program wspierający wybrane podmioty (firmy, zespoły stu-
denckie i badawcze z uniwersytetów i instytutów) w rozwijaniu i komercjali-
zacji innowacyjnych projektów technologicznych o profilu wykorzystania na-
wigacji kosmicznych. Przedstawiciele PARP brali udział w merytorycznej  
ocenie zgłoszonych ponad 50 projektów.  Finał projektu, tzw. Demo Day, 
odbył się 8 września 2016 r. w Gdańskim Parku Naukowo-
Technologicznym, gdzie oceniane były najlepsze zespoły. Przedstawiciel 
PARP brał również udział w konferencji prasowej otwierającej polską edycję 
konkursu, zorganizowanej w dniu 5 maja 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju. 

• Drugim wydarzeniem były rozegrane w dniach od 10 do 13 września 2016 r. 
zawody łazików marsjańskich (European Rover Challenge). Zawody były 
jedynym tej rangi wydarzeniem organizowanym w Europie. W ramach towa-
rzyszącego zawodom pikniku naukowego, PARP zorganizowała punkt kon-

                                                      
14 Strona istniała pod adresem www.tk.parp.gov.pl 
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taktowy o działaniach PARP w zakresie rozwoju sektora kosmicznego. W 
związku z tym przedsięwzięciem, pod patronatem PARP, powstał też Ra-
port na temat potencjału i możliwości rozwoju branży kosmiczno-
robotycznej w Polsce. W raporcie uwypuklono korzyści, jakie odniosła Pol-
ska w związku z przystąpieniem w 2012 r. do ESA, ale także wykazano brak 
wystarczającej liczby doświadczonych ekspertów  do pozyskiwania i prowa-
dzenia projektów kosmicznych. Przy ocenie sytuacji polskich firm z branży 
kosmicznej wskazano, że  do 30 września 2016 r. (dzień publikacji raportu) 
w ramach tzw. Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu, ESA zaakcepto-
wała 81 polskich projektów na łączną kwotę 15 mln euro, co nie jest wystar-
czające dla długofalowego utrzymania tych firm. W raporcie podkreślona 
została konieczność otwarcia innych rynków zbytu na wytwarzane w Polsce 
produkty i usługi dla branży kosmicznej. 

Łączna wartość umów na współorganizację  tych wydarzeń wyniosła 40,0 tys. zł.  

(akta kontroli str.404-412, 686-837, 838-961) 

Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych 

W 2016 r. PARP organizowała  m.in. spotkania dla przedstawicieli administracji 
publicznej, których celem było przedstawienie korzyści wynikających z wykorzysta-
nia technologii kosmicznych i technik satelitarnych w  wykonywaniu zadań admini-
stracji. Celem spotkań było promowanie stosowania prezentowanych rozwiązań 
wykorzystujących techniki satelitarne. 

M.in. w dniu 21 czerwca 2016 r. z inicjatywy Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni 
Kosmicznej PARP zorganizowała spotkanie z przedstawicielami polskich przedsię-
biorstw sektora kosmicznego. Celem było przedstawienie działań PARP wspierają-
cych rozwój sektora oraz dyskusja o dotychczasowych doświadczeniach ze współ-
pracy z ESA, realizacji projektów oraz potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia 
polskiego sektora kosmicznego. Oprócz przedstawicieli PARP w spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele firm  zajmujących się mechatroniką, oprogramowaniem, wy-
korzystaniem obrazowania satelitarnego, optoelektroniką itp. 

Agencja cyklicznie organizowała też spotkania, których celem było przedstawienie 
przez polskich delegatów do rad i komitetów Europejskiej Agencji Kosmicznej infor-
macji o najważniejszych wnioskach przekazanych przez ESA. W zorganizowanych 
w 2016 r. dwóch briefingach uczestniczyły łącznie 74 osoby.  

• Pierwszy briefing odbył się w dniu 11 lipca 2016 r. w Warszawie, z udziałem 
polskich delegatów do rad programowych i komitetów Europejskiej Agencji 
Kosmicznej: PB EO (Programme Board Earth Observation), PB HME (Pro-
gramme Board Humań Spaceflight, Microgravity and Exploration), SPC 
(Science Programme Commitee), IPC (Industrial Policy Committee), PB 
SSA (Programme Board on Space Situation Awarness), THAG (Technology 
Hormonisotion Advicory Group), JCB (Join Board on Communicotion Satelli-
te Programmes) oraz PB-NAV (Programme Board on Satellite Navigation). 
Briefing  był spotkaniem informacyjnym o programach ESA oraz Komisji Eu-
ropejskiej dedykowanym dla przedsiębiorstw.   

•  Drugi briefing, z udziałem polskich delegatów oraz konsultantów Polskiej 
Agencji Kosmicznej do rad programowych  ESA, odbył się w dniu 13 grud-
nia 2016 r. w Warszawie. Podczas spotkania PARP zaprezentowała  niektó-
re instrumenty wsparcia odpowiadające potrzebom przedsiębiorstw sektora 
kosmicznego.  

Wydatki poniesione na obsługę  spotkań (catering) wyniosły łącznie 1,9 tys. zł. 

W ramach przedsięwzięć edukacyjnych PARP zorganizowała cykl warsztatów i spo-
tkań dla przedsiębiorców sektora kosmicznego. Ich celem było poszerzenie kompe-
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tencji ułatwiających realizację projektów dla ESA. Nawiązane podczas spotkań kon-
takty pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych miały  
przyczynić się do rozwoju działalności w sektorze kosmicznym. Zorganizowane 
spotkania – według oceny PARP - umożliwiły również pozyskanie specjalistycznej 
wiedzy, m.in. w zakresie przygotowania i składania wniosków do ESA oraz standar-
dów ECSS (European Cooperation for Space Standardization).  

• W dniu 9 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się, współorganizowane przez 
PARP oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (dalej: ZPSK) Fo-
rum Sektora Kosmicznego. Głównym celem było przeprowadzenie dyskusji 
o przyszłości polskiego sektora kosmicznego oraz podsumowanie dotych-
czasowych osiągnięć. W Forum uczestniczyło ponad 370 osób, w tym: 
przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji publicznej, obszaru badań i 
rozwoju oraz instytucji międzynarodowych. W części merytorycznej przed-
stawione zostały rekomendacje ZPSK dotyczące udziału Polski w progra-
mach opcjonalnych ESA oraz dyskusje programowe. W drugiej części 
przedsiębiorcy prezentowali swoje technologie. Wydarzenie objęte było pa-
tronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojska Polskiego. Przedstawiciel 
PARP prowadził panel  Bilans polskich osiągnięć w sektorze kosmicznym w 
ostatnich 3 latach.  

Poniesione przez PARP wydatki na obsługę techniczną i cateringową  wy-
niosły 15,5 tys. zł.   

• W dniu19 kwietnia 2016 w Warszawie zorganizowane Forum Użytkowników 
Technologii Satelitarnych. Jego współorganizatorami było m.in ówczesne 
Ministerstwo Rozwoju oraz PARP przy współudziale ESA oraz KE. Podczas 
spotkania zostały przestawione wyniki, przeprowadzonej w 2015 r., ankiety 
dotyczącej wykorzystania przez administrację publiczną technologii sateli-
tarnych oraz dobre praktyki w tym zakresie. W spotkaniu wzięło udział 115 
osób.  

Wydatki PARP na obsługę techniczną i cateringową  wyniosły 8,7 tys. zł.  

• W dniach 27-28 kwietnia 2016 r. w Warszawie PARP, wspólnie z Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowała Polsko-Włoskie Semi-
narium Nauki i Przemysłu Sektora Kosmicznego. Uczestniczyli w nim m.in. 
przedstawiciele Włoskiej Agencji Kosmicznej oraz kluczowych przedsię-
biorstw włoskiego sektora kosmicznego. Jednym z celów seminarium było 
przedstawienie obszarów, w których przedsiębiorstwa poszukują partnerów 
biznesowych oraz przykładów wspólnych projektów. W spotkaniu wzięło 
udział 110 osób, a w 30 sesjach bilateralnych uczestniczyło osiem przed-
siębiorstw włoskich i 15 polskich. 

• W dniu 19 maja 2016 r. w Warszawie odbył się Dzień Polsko-Francuski, 
zorganizowany we współpracy z ESA, Francuską Agencją Kosmiczną oraz 
ówczesnym Ministerstwem Rozwoju. Spotkanie składało się z sesji meryto-
rycznej, prezentującej kompetencje przedsiębiorców polskich i francuskich 
oraz z serii spotkań B2B oraz spotkań bilateralnych. Zasadniczym celem 
przedsięwzięcia było zdefiniowanie możliwych obszarów współpracy oraz 
potencjalnych wspólnych projektów. realizowanych przez polskie i francu-
skie przedsiębiorstwa. W spotkaniu wzięło udział 90 osób. Kluczową czę-
ścią wydarzenia były 93 spotkania bilateralne. Wzięło w nich udział 10 
przedsiębiorstw francuskich i 28 polskich podmiotów.  

Poniesione przez PARP koszty obsługi technicznej i cateringowej wyniosły  
8,4 tys. zł.  
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• W dniu 19 października 2016 r. w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny 
o organizowanej przez ESA  misji Biomass. Współorganizatorami były 
PARP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Roz-
woju, z udziałem ekspertów z ESA oraz podmiotu koordynującego misję – 
firmą Airbas Defence and Space. Uczestnikami były polskie przedsiębior-
stwa zainteresowane współpracą z koordynatorem misji. Dzień Informacyjny 
podzielony został na dwie części. Pierwsza, merytoryczna, obejmowała 
przedstawienie założeń misji i możliwości współpracy, a w drugiej odbyła się 
seria rozmów bilateralnych dla przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyło 
17 osób.  

Koszt organizacji (catering) to 0,6 tys. zł. 

• W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbył się tzw. ESA Space Industry 
Day oraz spotkanie z udziałem delegacji polskiej do ESA oraz delegacji 
ESA na temat programu Polish Industry lncentive Scheme15 i możliwości 
aplikacji do tego programu. Pierwsza część konferencji miała charakter me-
rytoryczny i dotyczyła głównie wskazania najczęściej popełnianych błędów 
podczas składania ofert przez polskie podmioty. Drugą część przeznaczono 
na spotkania bilateralne ESA i polskich przedsiębiorstw, podczas których 
przedsiębiorcy mogli uzyskać praktyczne porady o tym, jak aplikować do 
programu PLIIS. W wydarzeniu uczestniczyło 87 osób z 55 podmiotów.  

Koszt obsługi technicznej i cateringu to 13 ,0 tys. zł. 

• W dniu 12 grudnia 2016 r. w Warszawie odbył się Dzień Polsko-Grecki dla 
przedsiębiorstw sektora kosmicznego, zorganizowany wspólnie ze Związ-
kiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. W spotkaniu wzięło udział 36 
osób, w tym 10 firm greckich oraz dziewięć podmiotów polskich. W jego 
pierwszej części zaprezentowano rynek kosmiczny w obydwu państwach 
oraz potencjalne możliwości współpracy w projekcie Neptune (finansowa-
nym przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020). Drugą 
część spotkania stanowiły rozmowy bilateralne.  

Koszty obsługi technicznej i cateringowej wyniosły 5,4 tys. zł. 

• Ponadto w dniach 12-14 września 2016 r. w Warszawie, ESA  przeprowa-
dziła szkolenie z europejskich standardów inżynieryjnych, zorganizowane 
przy współpracy PARP.  Udział wzięło 50 osób reprezentujących 39 pod-
miotów. Szkolenie było skierowane do inżynierskiej kadry kierowniczej i za-
rządzającej, reprezentującej przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze pla-
nujące udział lub już uczestniczące w projektach ESA.  

Wydatki PARP na obsługę techniczną i cateringową  wyniosły 17,5 tys. zł. 

 

PARP  zaangażowana była także w realizację wizyt gospodarczych, które umożli-
wiały polskim małym i średnim przedsiębiorcom nawiązanie bezpośredniego kontak-
tu z wiodącymi podmiotami sektora kosmicznego w Europie. W 2016 r. PARP 
współpracowała przy przygotowaniu i realizacji trzech takich wizyt pod patronatom 
ówczesnego Ministerstwa Rozwoju.  

• Spotkanie polskich przedsiębiorstw z przedstawicielami Europejskiego Cen-
trum Operacji Kosmicznych16 (dalej: ESOC) w Darmstad, w Niemczech, 
miało miejsce w dniu 27 września 2016 r. Celem wyjazdu studyjnego zorga-

                                                      
15 Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS) to konkurs organizowany przez ESA, dedykowany polskim podmio-
tom zainteresowanym realizacją przedsięwzięć sektora kosmicznego. 
16 ang. European Space Operations Centre – dalej: ESOC. 
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nizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną było nawiązanie współpracy 
z zagranicznymi konsorcjami oraz ESOC. 

• W dniach 20-22 września 2016 r. odbyło się spotkanie Industry Space Days 
w Europejskim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii17, w Noordwijk, 
w Holandii. Spotkanie w konwencji targów kosmicznych miało na celu pre-
zentowanie podmiotom zagranicznym potencjału polskiego sektora ko-
smicznego. Współorganizatorami  była Polska Agencja Kosmiczna, Agencja 
Rozwoju Przemysłu SA oraz ZPSK.  

• W dniach 18-19 października 2016 r. odbyła się wizyta studyjna w Norwe-
skim Centrum Kosmicznym w Oslo, zorganizowana przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych oraz Ambasadę Polski w Oslo. Udział w wizycie stwa-
rzał możliwość nawiązania kontaktów  do przyszłej współpracy biznesowej. 

 (akta kontroli str. 404-412, 413-685, 962-1010) 

Wykorzystanie środków unijnych na rozwój sektora kosmicznego 

W okresie objętym kontrolą PARP nie prowadziła bezpośredniego wsparcia podmio-
tów sektora kosmicznego. Na podstawie umów z PARP realizowane były jednak 
projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(dalej: POIR).  

• W dniu 15 czerwca 2016 r. PARP ogłosiła konkurs na pilotażowy program 
ScaleUp, w ramach  poddziałania 2.4.1: Centrum analiz i pilotaży nowych 
instrumentów – INNO_LAB, POIR 2014-2020.  Celem programu ScaleUp 
było połączenie potencjału intelektualnego twórców startupów z infrastruktu-
rą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu 
Państwa, poprzez ich kojarzenie i akcelerację. W ramach konkursu w dniu 
30 stycznia 2017 r. PARP zawarła z Pomorską Specjalną Strefą Ekono-
miczną sp. z o.o. (dalej: PSSE) umowę na realizację projektu Techniki sate-
litarne dla transportu intermodalnego. W ramach projektu PSSE stworzyła 
akcelerator o nazwie Space3ac. Całkowita wartość grantu miała wynieść 
5,9 mln zł (w tym 5 mln zł na wydatki związane z kosztami usług doradczych 
i pomoc pieniężną przyznawaną beneficjentom końcowym oraz 0,9 mln zł 
na koszty operacyjne PSSE). Przedmiotem umowy było stworzenie progra-
mu akceleracyjnego skoncentrowanego na objęciu wsparciem mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw, których rozwiązania produktowe lub usługowe znala-
złyby zastosowanie w obszarach zainteresowania dużych przedsiębiorstw, 
współtworzących akcelerator. Istotą programu było poszukiwanie przez ak-
celerator (PSSE), działający we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami 
(odbiorcami rozwiązań technologicznych) startupów, posiadających innowa-
cyjne produkty lub usługi możliwe do wykorzystania przez duże przedsię-
biorstwa. PSSE pozyskała do współpracy przy programie akceleracyjnym 
11 dużych przedsiębiorców, którzy stali się partnerami projektu18. Każdy z 
nich uczestniczył w akceleracji co najmniej jednego startupu. Akcelerator 
miał pomagać w nawiązaniu relacji biznesowej, tak aby po zakończeniu 
programu możliwe było testowe wdrożenie rozwiązania startupu u dużego 
przedsiębiorcy. Akceleracja trwała od  trzech do sześciu miesięcy i miała na 
celu przygotowanie produktu lub usługi odpowiadającej potrzebom przed-
siębiorców. Ważnym elementem akceleracji było wsparcie doradcze i men-
torskie dla startupów (o wartości do 50  tys. zł) oraz wsparcie w formie pie-

                                                      
17 ang. European Space Research and Technology Centre – dalej: ESTEC. 
18 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Instytut Morski w Gdańsku, OT 
Logistic S.A., PZU LAB S.A., Grupa Lotos S.A., Orange Polska SA, POL MIF DŹ TRANS Sp. i o.o., X-Kom Sp. z 
o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. 
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niężnej (grant w wysokości do  200 tys. zł). W wyniku realizacji projektu 
przekazana na rzecz PSSE kwota grantu wyniosła 5 656,6 tys. zł, w tym 
granty i usługi doradcze dla startupów w wysokości 4 999,0 tys. zł. Łącznie 
w dwóch edycjach programu wpłynęło 168 zgłoszeń (54 w roku 2017 oraz 
114 w roku 2018). Wsparcie uzyskało łącznie 27 startupów  (w wysokości 
od 52,0 tys. zł do 237,0 tys. zł zł). W obydwu edycjach łącznie  cztery firmy 
nie ukończyły fazy akceleracji. Jedynie dwie z dofinansowanych firm działa-
ły bezpośrednio w sektorze kosmicznym. Pozostałe korzystały z danych sa-
telitarnych, czy wypracowanych rozwiązań związanych z nawigacją sateli-
tarną. Było to dopuszczalne warunkami uczestnictwa.  

W grudniu 2018 r. powstał raport podsumowujący realizację programu pilo-
tażowego ScaleUp. Prowadzony był także monitoring beneficjentów, pole-
gający na zbieraniu danych ilościowych w zakresie efektów akceleracji, 
w postaci liczby wdrożonych rozwiązań będących przedmiotem akceleracji. 
Według informacji PARP19 monitoring wykazał 23 wdrożenia przez akcele-
rowane startupy.  

(akta kontroli str.5-16, 1014-1026, 1358-1398,1401-1416) 

• W dniu 18 grudnia 2018 r. PARP podpisała umowę na kontynuację progra-
mu akceleracyjnego, w ramach programu ScaleUp II z firmą Blue Dot Solu-
tions sp. z o.o. z Gdańska. Wsparcia udzielono w ramach Działania 2.5 PO-
IR Programy Akceleracyjne. 

W konkursie założono, że startupy będą miały możliwość przetestowania 
swoich rozwiązań na infrastrukturze potencjalnego partnera biznesowego 
dla ewentualnego skorygowania parametrów oferowanego produktu.  Wybór 
projektów nastąpił w trybie konkursowym, a do dofinansowania wybrano 10 
projektów (każdy projekt zakładał stworzenie oddzielnego akceleratora). 
Jednym z  nich był realizowany przez firmę Blue Dot Solutions sp. z o.o. ak-
celerator Space3ac, jako kontynuacja projektu realizowanego w 2017 r. 
przez PSSE. Wartość przedmiotu umowy  to 15 000 tys. zł, w tym 11 175,5 
tys. zł na granty dla beneficjentów końcowych (startupów), 2 864,0 tys. zł na 
usługi doradcze oraz 960,5 tys. zł na koszty operacyjne. Firma Blue Dot So-
lutions będzie przekazywać beneficjentom granty w formie pieniężnej do 
200 tys. zł oraz udzielać wsparcia w ramach doradztwa o wartości do 50 
tys. zł. Rekrutacja uczestników, która ma być przeprowadzona w trzech tu-
rach powinna wyłonić 64 startupy działające w sektorze kosmicznym. Do 
czasu zakończenia kontroli NIK w grudniu 2019 r. umowy akceleracyjne 
podpisano z siedemnastoma firmami (na 115 aplikujących). Przekazano im 
wsparcie pieniężne w wysokości 1 594,4 tys zł oraz 126,7 tys zł poprzez 
świadczenie usług doradczych.. Dnia 30 listopada 2019 r. zakończył się 
proces przyjmowania wniosków do II edycji. Według danych PARP wpłynęło 
210 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny planowane jest podpisa-
nie 25 umów akceleracyjnych.20 Program ma zakończyć się do dnia 31 
stycznia 2021 r. 

(akta kontroli str.5-16, 1425-1427) 

• W 2018 r. PARP, wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technolo-
gii,  uczestniczyła w projekcie pozakonkursowym Monitoring Krajowych Inte-
ligentnych Specjalizacji (Działanie 2.4 POIR). PARP została zaproszona do 
udziału w projekcie jako partner z uwagi na doświadczenie oraz potencjał 

                                                      
19 Pismo Prezesa PARP z dnia 2 października 2019 r. znak: BAW.KK.081.6.1.2019.DT(12) 
20 Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Startupów PARP z dnia 9 grudnia 2019 r., znak: 
BAW.081.6.1.2019.DT(18) 
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w realizacji badań, ewaluacji i współpracy z przedsiębiorcami. Budżet całe-
go projektu wynosił 52 mln złotych. W ramach projektu m.in. dokonywano 
m.in. weryfikacji/identyfikacji potencjału społeczno-ekonomicznego przed-
siębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w obszarach 
obecnych krajowych inteligentnych specjalizacji i ewentualnie w nowych ob-
szarach/dziedzinach gospodarczych, które zostaną określone na podstawie 
badań. W ramach pierwszego cyklu badawczego zidentyfikowano 12 obsza-
rów, w tym obszar Technologie kosmiczne i ich zastosowanie w gospodar-
ce. W ramach powyższej umowy powstał raport z pogłębionej analizy tego 
obszaru. 

 (akta kontroli str.5-16, 1014-1026, 1027-1078, 1173-1222) 

• W ramach wdrażanego obecnie przez PARP Działania 2.12 typ 1b Progra-
mu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, planowane jest podpisanie 
umowy o dofinansowanie projektu z firmą Thales Sp. z o.o. na realizację 
projektu sektorowej rady ds. kompetencji w sektorze lotniczo-kosmicznym. 
Projekt będzie realizowany do dnia 31 sierpnia 2022 r.. 

(akta kontroli str. 5-16) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formu-
łuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika 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 pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

Warszawa, 16  grudnia 2019 r. 
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