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I. Dane identyfikacyjne 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61 
01-673 Warszawa. 

 
Pan Przemysław Ligenza Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwo-
wego Instytutu Badawczego (dalej: IMGW-PIB lub Instytut) od dnia 30 stycznia 2019 r.;  
poprzednio funkcję Dyrektora IMGW-PIB pełnili: Pani Joanna Szczepańska od dnia 30 lipca 
2018 r. do dnia 29 stycznia 2019 r.1, Pan Przemysław Łagodzki od dnia 1 czerwca 2015 r. 
do dnia 30 lipca 2018 r. 

(akta kontroli str. 2) 

Realizacja zadań wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej oraz pozostałych działań na 
rzecz rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, w tym wynikających z uczestnictwa Polski 
w EUMETSAT2. 
 
Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r., z uwzględnieniem zaistniałych zdarzeń i do-
wodów wytworzonych przed i po tym okresie, jeżeli mają wpływ na ocenę kontrolowanej 
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 

Łukasz Urbanowicz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/91/2019 
z dnia 11 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 1) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podejmowane w okresie obję-
tym kontrolą przez Instytut na rzecz rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Działa-
nia te, stosownie do możliwości Instytutu, były zgodne z celami szczegółowymi Stra-
tegii: nr 1 Wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i zwiększenie 
jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego oraz Rozwój aplikacji 
satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej. 

W okresie objętym kontrolą IMiGW-PIB, jako narodowa służba meteorologiczna, 
a jednocześnie placówka naukowo-badawcza, prowadził skuteczną współpracę z EU-
METSAT. W rezultacie tej współpracy Polska otrzymywała stały dostęp do danych satelitar-
nych, co umożliwiało Instytutowi m.in. zapewnienie osłony meteorologicznej, w tym lotnictwa 
cywilnego, a także osłony hydrologicznej i morskiej. Instytut wykorzystywał wszystkie do-
stępne dane i usługi świadczone przez EUMETSAT. Pracownicy IMGW-PIB brali udział 
w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach orgaznizowanych przez tę organizację, co 
przyczyniało się do podnoszenia poziomu kompetencji kadr sektora kosmicznego. IMGW-
PIB prowadził też przygotowania organizacyjne i infrastrukturalne do pełnego wykorzystania 
danych z systemu nowej serii satelitów geostacjonarnych Meteosat Trzeciej Generacji5.   
W zakresie realizacji swoich zadań Instytut współpracował z innymi podmiotami polskiego 
sektora kosmicznego oraz był współorganizatorem warsztatów dla firm zamierzających 
ubiegać się o kontrakty EUMETSAT. 

                                                      
1  Jako pełniąca obowiązki Dyrektora. 
2  Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych. 
3  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK. 
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej.. 
5 Meteosat Third Generation. Dalej: MTG. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe6 kon-
trolowanej działalności 

Realizacja przez IMiGW-PIB celów PSK oraz innych działań na rzecz rozwoju 
sektora kosmicznego w Polsce 

1. Zasady uczestnictwa Polski w EUMETSAT 

Polska jest pełnoprawnym członkiem EUMETSAT. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w  dniu 
9 stycznia 2009 r. przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia EU-
METSAT, sporządzonej w Genewie w dniu 24 maja 1983 r.7 Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej ratyfikował Konwencję w dniu 11 maja 2009 r.8 Weszła ona w życie w dniu 30 
czerwca 2009 r.9. 

Zakres obowiązków spoczywających na Polsce w związku z uczestnictwem w EUMETSAT 
wynika z Konwencji oraz z przyjętych przez EUMETSAT rezolucji. Polska jest uprawniona 
i zobowiązana do: 

• głosowania na posiedzeniach Rady EUMETSAT, 
• uiszczania corocznej składki na pokrycie budżetu generalnego i programów obo-

wiązkowych, wyliczaną corocznie na podstawie produktu narodowego brutto 
w okresach trzyletnich, 

• uiszczania składki na programy opcjonalne, do których przystąpi, zgodnie ze skalą 
ustaloną w tych programach, 

• implementacji zasad udostępniania danych EUMETSAT, w tym realizacji zadań 
Agenta Licencyjnego EUMETSAT, którym jest pracownik IMGW-PIB. 

W dniu 10 kwietnia 2014 r. Prezydent RP dokonał jego ratyfikacji Protokołu o przywilejach 
i immunitetach EUMETSAT, sporządzonego w Darmstadt w dniu 1 grudnia 1986 r.10 Zgod-
nie z art. 24 ust. 4 Protokołu wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 
z dniem 23 maja 2014 r. Ratyfikacja Protokołu umożliwiła polskim firmom uczestniczenie w 
przetargach organizowanych przez EUMETSAT oraz możliwość zatrudniania przez EU-
METSAT obywateli polskich. 

IMGW-PIB pozyskiwał dane satelitarne EUMETSAT korzystając z następujących systemów 
dystrybucji danych:  

• system satelitarny EumetCast11 zapewniający odbiór danych transmitowanych 
przez satelity telekomunikacyjne,  

• system naziemny EumetCast Terrestrial12 przesyłający dane przez sieć akademic-
ką GEANT13,  

• bezpośredni odbiór danych z satelitów serii Metop.  

Za pośrednictwem powyższych systemów pozyskiwane były dane z satelitów geostacjonar-
nych i na niskich orbitach14 oraz produkty z nich generowane. Pozyskiwane były także dane 
i produkty generowane w ramach programów opcjonalnych EUMETSAT: Jason-2 i Jason-
315, SARAL16, produkty generowane centralnie przez EUMETSAT oraz Satelitarne Centra 

                                                      
6  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7  Dz.U. z 2009 r. Nr 38, poz. 297; dalej: Konwencja EUMETSAT. 
8  Konwencja w sprawie ustanowienia europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, 

sporządzona w Genewie dnia 24 maja 1983 r.; Dz.U. z 2010 r. Nr 4, poz. 21. 
9  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie 

ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzo-
nej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.; Dz.U. z 2010 r. Nr 4, poz. 22. 

10  Dz. U. z 2014 r. poz.190. 
11  Wielousługowy system rozpowszechniania oparty na technologii multiemisji. Wykorzystuje komercyjne sateli-

ty geostacjonarne do przesyłania plików (danych i produktów) do użytkowników. 
12   Element infrastruktury EUMETSAT, dostarczającej dane z Obserwacji Ziemi Copernicus do użytkowników. 
13   Największa na świecie multi-gigabitowa sieć komputerowa przeznaczona do badań naukowych i kształcenia. 
14 Dalej: polarnych. 
15    Międzynarodowe misją Ziemi,realizujące m.in. pomiary wysokości powierzchni morza. 
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Aplikacyjne SAF17 Ponadto systemy te umożliwiały dostęp do danych i produktów innych 
operatorów satelitarnych dostępnych w systemie dystrybucji danych EUMETCast oraz do 
danych i produktów Programu Copernicus18, których operatorem był EUMETSAT. 

(dowód akta kontroli str. 3-50, 199-207, 477-523, 539-544, 550) 

2. Licencje na dostęp do danych EUMETSAT 

IMGW-PIB, jako narodowa służba meteorologiczna posiada licencję na bezpłatny dostęp do 
danych satelitarnych generowanych przez satelity i system naziemny EUMETSAT. Do koń-
ca 2018 r. EUMETSAT pobierał opłaty za klucze do deszyfracji danych. IMGW-PIB zamówił 
dwa klucze wraz z oprogramowaniem w marcu 2019, a więc już okresie bezpłatnego użyt-
kowania. 

IMGW-PIB Corocznie składał do Agenta Licencyjnego aplikację o przyznanie licencji na 
udostępnianie zdjęć dla celów pozastatutowych. Agent Licencyjny na Polskę, w imieniu 
EUMETSAT, wystawiał też licencje dla podmiotów wnioskujących. W okresie objętym kon-
trolą jedynie IMGW-PIB posiadał licencje EUMETSAT na działalność komercyjną. Koszt 
licencji wynosił: w 2016 r. – 8,5 tys. euro, w 2017 r. – 9,3 tys. euro, w 2018 r. – 8,8 tys. euro, 
w 2019 r. – 6 tys. euro. Według stanu na koniec 2016 r. dane satelitarne podlegające licen-
cjonowaniu były wykorzystywane na podstawie 24 licencji, na koniec 2017 r. – na podstawie 
22 licencji, na koniec 2018 r. – 20 licencji oraz na koniec pierwszego półrocza 2019 r. – 21 
licencji.  

Według wyjaśnień Dyrektora IMGW-PIB19, brak jest możliwości i potrzeby pozyskiwania 
danych z EUMETSAT w drodze zakupu na rynku komercyjnym, ponieważ Polska jest 
członkiem tej organizacji. W przypadku wystąpienia z EUMETSAT, Polska musiałaby pono-
sić koszty Generalnego Budżetu EUMETSAT jeszcze przez pięć lat, a koszty programów, 
do których przystąpiła - do końca ich realizacji20.  

(dowód akta kontroli str. 3-54, 416-420, 550) 

3. Umowy dotyczące udostępnienia danych 

W okresie objętym kontrolą IMGW-PIB udostępnił dane dla celów pozastatutowych na pod-
stawie czterech umów: jednej zawartej z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (dalej: PAŻP), 
dwóch - z Pierwszą Bazą Lotnictwa Transportowego Sił Zbrojnych RP oraz j umowy z Tele-
wizją Polską SA-Oddziałem w Krakowie. 

Zawarta w dniu 28 grudnia 2015 r. umowa z PAŻP obowiązywała do końca 2019 r. Wyna-
grodzenie dla IMGW-PIB wyniosło21: za rok 2016 – 38,9 mln zł, 2017 r. – 42 mln zł, 2018 r. 
– 42,3 mln zł i za rok 2019 – 43,2 mln zł. Umowy zawierane były na okres świadczenia 
przez Instytut, na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury, osłony meteorologicznej lotnic-
twa cywilnego na poszczególnych lotniskach w kraju oraz przestrzeni powietrznej kraju. 
Kwoty wynikające z umów przekazywane były Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, który ujmował 
je tzw. Planie Skuteczności Działania Służby Żeglugi Powietrznej, zatwierdzanym przez 
Komisję Europejską. Po uzyskaniu zatwierdzenia, Urząd zlecał PAŻP zawarcie umowy 
z IMGW-PIB w zakresie osłony meteorologicznej na poszczególnych lotniskach. Środki 
uzyskane przez Instytut w związku z realizacją umowy mogły być wykorzystane jedynie na 
cele związane z osłoną meteorologiczną lotnictwa cywilnego, a niewykorzystane, po zakoń-
czeniu umowy zwracane były do Komisji Europejskiej.   

Umowy z Pierwszą Bazą Lotnictwa Transportowego SZ RP, zawarte w dniach: 30 grudnia 
2015 r. oraz 23 stycznia 2019 r., dotyczyły wykonania usługi dostarczania danych hydrome-
teorologicznych w okresie odpowiednio od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 

                                                                                                                                       
16    Indyjsko-francuska misja pomiarów do badań cyrkulacji oceanu i morza. 
17    Centra przetwarzania danych satelitarnych. Stanowią integralną część segmentu naziemnego EUMETSAT. 
18    Satelitarny System Obserwacji Ziemi 
19  Pismo z dnia 21 października 2019 r. podpisane przez Dyrektora IMGW-PIB Pana Przemysława Ligenzę; 

nr NY-0710.5/2019/DN-1843/2019. 
20  Programy zatwierdzone przez Polskę będą się kończyć pomiędzy 2027 r. a 2044 r. 
21 Kwoty netto. 
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2018 r. oraz od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Wynagrodzenie Instytutu 
za okres pierwszej umowy wyniosło 1,7 mln zł, a drugiej - 0,5 mln zł. Przy kalkulowaniu 
wynagrodzenia brane były także pod uwagę koszty licencji EUMETSAT. 

Umowa z Telewizją Polską SA-Oddziałem w Krakowie, związana z prezentowaniem pro-
gnozy pogody, zawarta została w dniu 28 grudnia 2016 r. i obowiązywała do dnia 31 grud-
nia 2019 r.22 Wynagrodzenie miesięczne Instytutu wyniosło 2,5 tys. zł przez cały okres obo-
wiązywania umowy. Przy ustaleniu ceny uwzględniono opłatę licencyjną dla EUMETSAT. 

(dowód akta kontroli str. 3-50, 55-191) 

4. Udział Polski w programach EUMETSAT  

Składka Polski pokrywała wyłącznie tzw. budżet ogólny i programy obowiązkowe EU-
METSAT. Składki krajów członkowskich, obliczane zgodnie z przepisami finansowymi orga-
nizacji, ustalane były na podstawie prognozowanego budżetu organizacji na kolejny rok. 
Procentowy udział poszczególnych państw był aktualizowany co trzy lata. Wkład Polski 
wynosił: w latach 2015-2017 – 2,5146% budżetu ogólnego wraz z programami obowiązko-
wymi, a następnie, w latach 2018-2020 - 2,5204%. W latach 2016-2017 zobowiązania Pol-
ski wobec EUMETSAT z tytułu składki regulowało Ministerstwo Środowiska, natomiast 
w latach 2018-2019 - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. . Polska 
wpłaciła do EUMETSAT za 2016 r. – 9,8 mln euro (42,6 mln zł), za 2017 r. - 12 ,5 mln euro 
(54,5 mln zł), za 2018 r. – 13,2 mln euro (56,1 mln zł), a za 2019 r. – 13,4 mln euro (58,4 
mln zł). 

Polska uczestniczyła w następujących programach obowiązkowych EUMETSAT: 

• Meteosat Transition Programme (MTP) – program obejmujący konstrukcję, wyniesienie 
na orbitę i operacyjną eksploatację satelitów geostacjonarnych Meteosat-4 (lata 1989–
1995), Meteosat-5 (lata 1991–2007), Meteosat-6 (lata 1993–2012) oraz Meteosat-7 (la 
ta 1997–2017). Ostatni z satelitów został przeniesiony na tzw. orbitę cmentarną23 
w kwietniu 2017. W okresie objętym kontrolą IMGW-PIB korzystał z danych ostatniego 
satelity, który był umieszczony nad Oceanem Indyjskim i obejmował swoim zasięgiem 
Polskę. 

• Meteosat Second Generation (MSG) – program obejmujący konstrukcję, wyniesienie na 
orbitę i operacyjną eksploatację satelitów geostacjonarnych drugiej generacji: Meteosat 
– 8 (data startu - 2003 r.), Meteosat - 9 (2005 r.), Meteosat - 10 (2012 r.) i Meteosat - 
11 (2015 r.). Do czasu zakończenia kontroli w grudniu 2019 r. Instytut korzystał ze 
wszystkich satelitów tej serii. 

• EUMETSAT Polar System (EPS) – program obejmujący konstrukcję, wyniesienie na 
orbitę i operacyjną eksploatację satelitów polarnych Metop - A (data startu - 2006 r.), 
Metop - B (2012 r.) i Metop - C (2018 r.). Do czasu zakończenia kontroli w grudniu 
2019 r. Instytut korzystał ze wszystkich satelitów tej serii. 

• MTG - program obejmujący konstrukcję satelitów geostacjonarnych trzeciej generacji. 
Obejmie on pięć satelitów, w tym trzy obrazujące (I) oraz dwa sondujące (S). Ich eks-
ploatacja, według założeń, przewidziana jest na lata 2021-2036. Planowany start 
pierwszego satelity MTG-I1 ma nastąpić w październiku 2021 r., a MTG-S1 w 2023 r. 

• EUMETSAT Polar System-Second Generation (EPS-SG) – program obejmujący kon-
strukcję satelitów polarnych drugiej generacji. Obejmie sześć satelitów (trzy pary). W li-
stopadzie 2022 r. i listopadzie 2023 r. planowane jest umieszczenie na orbicie pierw-
szej pary satelitów.  

                                                      
22 Umowa została zmieniona na podstawie aneksów dwukrotnie wydłużając okres jej obowiązywania do 

dnia 31 grudnia 2019 r. 
23   Rodzaj orbity, na którą kierowane są statki kosmiczne, które osiągnęły kres swojego resursu. Zużyte satelity 

oraz rakiety nośne, nawet jeśli nie są uszkodzone, stanowią tzw. kosmiczne śmieci. 
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Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu24, w okresie objętym kontrolą Polska nie brała udziału 
w żadnym z programów opcjonalnych EUMETSAT, ponieważ w 2009 r., tj. w momencie 
akcesji Polski, ówczesne Ministerstwo Środowiska wykluczyło wszystkie programy opcjo-
nalne ze względu na ograniczenie kosztów. Instytut bezskutecznie proponował przystąpie-
nie do programu Jason-CS25. EUMETSAT nie limituje jednak dostępu nieuczestniczących 
w programach opcjonalnych krajów członkowskich EUMETSAT do danych generowanych 
w ramach tych programów, dlatego Instytut korzysta w sposób operacyjny z tych danych nie 
ponosząc kosztów.  
W 2005 r. w ramach segmentu naziemnego EUMETSAT, powstało z inicjatywy Polski Sate-
litarne Centrum Aplikacyjne dla Hydrologii Operacyjnej i Gospodarki Wodnej (H-SAF). Insty-
tut jest członkiem konsorcjum H-SAF i współrealizatorem fazy rozwojowej w latach 2016-
2021. Poprzednio realizował fazy rozwojowe w latach 2005-2010 oraz 2010-2016. W skład 
konsorcjum wchodzą 24 instytucje z 13 krajów. Konsorcjum opracowuje, testuje i operacyj-
nie udostępnia produkty satelitarne dla hydrologii. Prace finansowane są częściowo z fun-
duszy EUMETSAT (prace badawczo-rozwojowe w 50%, działania operacyjne w 75%). 
IMGW-PIB kieruje klastrem hydrologicznej walidacji26 produktów satelitarnych.  

Przedstawiciel IMGW-PIB brał także udział w pracach grup sterujących dwóch satelitarnych 
centrów aplikacyjnych EUMETSAT. W okresie objętym kontrolą pracownicy Instytutu brali 
ponadto udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach:  

• EUMETSAT Data Services Workshop w dniach 20–21 stycznia 2016 r. w Darmstadt 
w  Niemczech. Na posiedzeniu omawiane były problemy związane z dostępem i dystry-
bucją danych EUMETSAT, ze względu na nowe systemy satelitarne.  

• 2016 Convection Working Group Workshop, w dniach od 4 do 8 kwietnia 2016 r. we  
Florencji. Było to posiedzenie grupy roboczej, powstałej z inicjatywy IMGW-PIB.  

• Eumetsat Meteorological Satellite Conference 2016, w dniach od 25 do 30 września 
2016 r., w Darmstadt. Była to coroczna konferencja użytkowników satelitów meteoro-
logicznych.  

• Kurs szkoleniowy EUMETSAT Baltic+, w Wilnie, w dniach od 14 do 16 marca 2017 r. 
Był to kurs szkoleniowy dla krajów bałtyckich (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja oraz 
przedstawicieli z Białorusi i Ukrainy). W kursie uczestniczyli także synoptycy Instytutu.  

• Kurs szkoleniowy EUMETSAT Baltic+, w Rydze,  w dniach od 20 do 22 marca 2018 r. 
Kolejna edycja Był to kursu szkoleniowego dla krajów bałtyckich. Pracownik IMGW-PIB 
został zaproszony jako wykładowca.  

• Convection Working Group Meeting, w Lublianie, w dniach od 16 do 20 kwietnia 2018 r. 
Posiedzenie grupy roboczej powstałej z inicjatywy IMGW-PIB.  

• EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2018, w Tallinie w dniach od 16 do 21 
września 2018 r. Była to konferencja użytkowników satelitów meteorologicznych.  

• EUMETSAT Winter School on the Use of Satellite Data for Climate Services w  Kra-
kowie w dniach od 25 lutego  do 1 marca 2019 r. Szkoła dotyczyła wykorzystania 
danych satelitarnych do monitorowania klimatu. Została zorganizowana we współpracy 
z EUMETSAT. Uczestnikami szkoły byli m.in. przedstawiciele Instytutu 

• Member State Workshop on Data Services Evolution – w dniu 9 kwietnia 2019 r. 
w Darmstadt Posiedzenie związane z rozpoczęciem prac nad dystrybucją danych sate-
litarnych EUMETSAT poprzez system satelitarny i naziemny, w związku ze wzrostem 
potrzeb w tym zakresie. Na posiedzeniu omówiono założenia dystrybucji danych.  

• User Workshop with MS-NMHSs on the evolution of the NRT data access strategy – 
w dniu 4 lipca 2019 r. w Darmstadt. Posiedzenie dotyczyło zdefiniowania planu dystry-
bucji danych satelitarnych EUMETSAT poprzez system satelitarny i naziemny, 

                                                      
24  Pismo z dnia 5 listopada 2019 r. podpisane przez Dyrektora IMGW-PIB Pana Przemysława Ligenzę; 

nr ZKL-0710.14/2019/DN-1925/2019. 
25  Wspólna z programem Copernicus misja dla ustalania precyzyjnej globalnej topografii powierzchni morza dla 

użytkowników morskich i klimatycznych. 
26  W technice - potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, 

urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników. 
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w związku ze wzrostem potrzeb w tym zakresie. Na posiedzeniu opracowano założenia 
dystrybucji danych.  

• Training Workshop on Multispectral Data Application using MTG – w dniach od 23 do 
27 września 2019 r. w Darmstadt (Niemcy). Warsztaty dotyczyły wykorzystania danych 
MTG I EPS-SG. Było to szkolenie dla osób, które następnie przeprowadzą szkolenia 
w swoich krajach.  

• EUMETSAT 2019 User Days on MTG and EPS-SG, w dniach od 12 do 14 listopada 
2019 r. w Darmstadt. Warsztaty dotyczyły nowych danych i produktów z systemu sateli-
tarnego MTG i EPS-SG, nowych usług dystrybucji danych, koniecznego przygotowania 
technicznego zapewniającego dostęp do danych. Przeprowadzono analizę stanu go-
towości i potrzeb w tym zakresie.  

Według wyjaśnień Dyrektora IMGW-PIB27, w szkoleniach, warsztatach i konferencjach brali 
udział pracownicy, których zakresy obowiązków pokrywały się z tematyką szkoleń.  

(dowód akta kontroli str. 3-50, 192-198, 208-409, 412-415, 477-538, 550) 

W okresie objętym kontrolą IMGW-PIB uczestniczył w pracach grupy roboczej programu 
dostosowawczego MTGUp!28 Pracownik Instytutu uczestniczył m.in. w spotkaniu zespołu 
MTGUp!, które miało miejsce dniach od dnia 29 do dnia 30 listopada 2017 r. w siedzibie 
EUMETSAT w Darmstadt. Na spotkaniu określone zostały oczekiwania krajów członkow-
skich, co do rodzaju oraz merytorycznej zawartości informacji niezbędnych dla odpowied-
niego przygotowania się do odbioru i przetwarzania danych z systemu nowej serii satelitów 
geostacjonarnych MTG. W latach 2018-2019 spotkania grupy MTGUp! przeprowadzane 
były w formie telekonferencji. Głównym tematem było przygotowanie materiałów promocyj-
no-informacyjnych oraz przygotowanie symulowanych danych z czujników MTG. Rezulta-
tem prac była broszura informacyjna o MTG, rozesłana w formie elektronicznej oraz papie-
rowej do wszystkich członków MTGUp!. Na wniosek polskiego delegata uczestnicy otrzyma-
li materiały w wersji edytowalnej i uzyskali zgodę na przygotowanie wersji broszury w języ-
kach narodowych. Do czasu zakończenia kontroli trwały prace nad polską edycją. 

IMGW-PIB pozyskiwał wiedzę niezbędną do przygotowania się do odbioru i wykorzystania 
danych z nowej serii satelitów geostacjonarnych MTG (2021 r.) również poprzez uczestnic-
two w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez EUMETSAT. Ze względu na ocze-
kiwane rozszerzenie zakresu prac, zespół Zakładu Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB 
został powiększony o nowych pracowników. Podjęto również działania mające na celu 
zwiększenie przepustowości łącz sieciowych. Inwestycje w infrastrukturę komputerową 
będą miały miejsce w latach 2020 i 2021. Planowany jest zakup trzech odbiorników sateli-
tarnych, dostosowanie dwóch istniejących anten satelitarnych 3,15 m do odbioru danych z 
systemu Eumetcast oraz wymiana serwerów w Zakładzie Teledetekcji Satelitarnej IMGW-
PIB. Według wyjaśnień Dyrektora IMGW-PIB29, ze względu na tempo rozwoju systemów 
przetwarzania danych oraz szybkość starzenia się tych urządzeń, nieuzasadnione jest zbyt 
wczesne zamawianie sprzętu informatycznego do przetwarzania danych MTG. 

(dowód akta kontroli str. 3-50, 378-391, 536-538, 548) 

5. Współpraca z podmiotami sektora kosmicznego w Polsce 

W okresie objętym kontrolą IMGW-PIB było współorganizatorem warsztatów dla firm poten-
cjalnie ubiegających się o kontrakty EUMETSAT: 

• EUMETSAT Industry Space Day, w dniu 13 czerwca 2017 r. w Warszawie, zorga-
nizowane we współpracy przez EUMETSAT, Polską Agencję Kosmiczną i IMGW-
PIB; 

                                                      
27  Pismo z dnia 21 października 2019 r. podpisane przez Dyrektora IMGW-PIB Pana Przemysława Ligenzę; 

nr NY-0710.5/2019/DN-1843/2019. 
28  Jego członkami są nominowani przedstawiciele krajów członkowskich, którzy wraz z Sekretariatem EU-

METSAT opracowują i realizują działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie zainteresowanych in-
stytucji do pojawienia się nowych danych. 

29  Pismo z dnia 21 października 2019 r. podpisane przez Dyrektora IMGW-PIB Pana Przemysława Ligenzę; 
nr NY-0710.5/2019/DN-1843/2019. 
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• specjalistyczne warsztaty dotyczące współpracy przemysłowej z EUMETSAT, 
w Krakowie, w dniu 4 kwietnia 2019 r., zorganizowane we współpracy z Polską 
Agencją Kosmiczną. 

Według wyjaśnień Dyrektora IMGW-PIB30, IMGW-PIB nie ma informacji dotyczącej udziału 
polskich firm w przetargach organizowanych przez EUMETSAT. IMGW-PIB otrzymuje jedy-
nie informacje dotyczące kontraktów zawartych w rezultacie przetargów, których beneficjen-
tami są polskie firmy. W okresie objętym kontrolą dotyczyło to jednej firmy. Przetarg zwią-
zany z tworzeniem platformy WEkEO DIAS służącej do bezpłatnej dystrybucji danych 
i produktów opartych na danych Copernicus, w tym przetwarzania tych danych na wirtual-
nych maszynach ulokowanych przy chmurze danych, wygrało konsorcjum firm: Thales Ale-
nia Space i polskiej firmy Cloud Ferro Sp. o.o. Był to kontrakt o wartości 16,7 mln euro, 
w tym udział firmy Cloud Ferro Sp. o.o. wyniósł 4,7 mln euro.  

(dowód akta kontroli str. 3-50, 410, 536-538, 548) 

W dniu 27 lipca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: Minister NiSW) wy-
stąpił do Ministra Środowiska o zlecenie IMGW-PIB zadania polegającego na pełnieniu 
funkcji tymczasowego operatora narodowego Copernicus w okresie od dnia 1 stycznia 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. W dniu 19 sierpnia 2016 r. wpłynęło do IMGW-PIB pismo 
z Ministerstwa Środowiska o wyrażenie opinii dotyczącej: woli, możliwości technicznych, 
posiadanych zasobów ludzkich i kosztów takiego przedsięwzięcia. IMGW-PIB wyraził goto-
wość realizacji tego zadania. MNiSW ogłosił konkurs na realizacje przedsięwzięcia „Dane 
satelitarne Programu Copernicus” w dniu 17 października 2017 r. a Instytut złożył stosowny 
wniosek w dniu 8 listopada 2017 r. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapadła 
w dniu 19 grudnia 2018 r. Z inicjatywy MNiSW w dniach od 24 do 25 listopada 2016 r. odby-
ło się spotkanie robocze w siedzibie Oddziału Krakowskiego IMGW-PIB, z udziałem przed-
stawicieli Ministra, Europejskiej Agencji Kosmicznej, firmy Creotech i Centrum Badań Ko-
smicznych PAN, na którym uznano, że Instytut może pełnić funkcję operatora krajowego. 
W dniu 21 grudnia 2018 r., Instytut podpisał z Ministrem NiSW umowę, na mocy której pro-
jekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł. Umowa obowiązywała do końca 
2019 r. Do dnia 30 czerwca 2019 r. prowadzone były prace przygotowujące infrastrukturę 
techniczną przedsięwzięcia. 

W ramach umowy IMGW-PIB realizuje następujące zadania: 

• modernizacja posiadanej infrastruktury do odbioru i przechowywania danych sateli-
tarnych, 

• utrzymanie łącza z siecią dostępu publicznego i GEANT o podniesionej przepu-
stowości, 

• gromadzenie danych bieżących programu Copernicus i utrzymanie 30 dniowego 
archiwum tych danych, 

• udostępnianie danych Copernicus. 

IMGW-PIB w latach 2018-2020, we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, Centrum 
Badań Kosmicznych PAN oraz Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET, realizu-
je projekt Sat4Envi,. W ramach tego projektu wykorzystywane są dane EUMETSAT. IMGW-
PIB złożyło w dniu 17 listopada 2017 r. wniosek na konkurs w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfro-
wa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. 
W dniu 27 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na 
realizację projektu System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej 
informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi), na mocy której projekt uzyskał dofinanso-
wanie kwotą 17,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotą 15,2 mln zł i z bu-
dżetu państwa 2,7 mln zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2018 r., a zakoń-
czenie planowane jest w listopadzie 2020 r. W ramach tego projektu zgromadzono histo-
ryczne dane pochodzące z satelitów Sentinel-1, 2, 3 i 5P dla obszaru Polski i otoczenia 

                                                      
30  Pismo z dnia 21 października 2019 r. podpisane przez Dyrektora IMGW-PIB Pana Przemysława Ligenzę; 

nr NY-0710.5/2019/DN-1843/2019. 
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(aktualnie 440 TB danych). We wniosku na konkurs na realizację przedsięwzięcia „Dane 
satelitarne Programu Copernicus” IMGW-PIB wskazał, że docelowo zostaną wykorzystane 
zasoby danych historycznych zgromadzone w ramach projektu „System operacyjnego gro-
madzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku 
(Sat4Envi)”, w tym stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel-1, planowana do zakupu 
w ramach tego projektu. 
 

(dowód akta kontroli str. 3-50, 421-476, 539-551) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

IV. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków pokontrolnych i nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie. 

 
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 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. 

 

 
Warszawa, dnia 14 stycznia 2020 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Lech Oniszczenko Łukasz Urbanowicz 

Specjalista kp.  

/ – / 

........................................................ 

/ – / 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 
  

 

 

 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń 


