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OSTATNIA PROSTA DO ZATWIERDZENIA POLSKIEJ
STRATEGII KOSMICZNEJ
Przy okazji uroczystego spotkania w Ministerstwie Rozwoju z kierownictwem Europejskiej
Agencji Kosmicznej zaprezentowano aktualny stan prac nad uchwaleniem Polskiej
Strategii Kosmicznej. Szczegóły dotyczące jej ﬁnalnego kształtu i etapu zatwierdzenia
przedstawili wspólnie Wiceministrowie Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ujawniono, że strategia będzie mogła zostać przyjęta już na najbliższym posiedzeniu Rady
Ministrów.
Całokształt działań związanych z procesem przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej był przedmiotem
wystąpienia zaprezentowanego w trakcie spotkania w Ministerstwie Rozwoju w dniu 12 stycznia br.
Założenia dokumentu ramowego i aktualny status prac nad jego zatwierdzeniem zostały szczegółowo
omówione przez przedstawicieli zaangażowanych ministerstw - Wiceminister Rozwoju, Jadwigę
Emilewicz i Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotra Dardzińskiego. Prezentacja odbyła się
bezpośrednio po uroczystym spotkaniu Ministra Rozwoju, Mateusza Morawieckiego z Dyrektorem
Europejskiej Agencji Kosmicznej, Janem Wörnerem. Centralnym punktem wydarzenia było
zatwierdzenie wydłużonego okresu obowiązywania preferencyjnych warunków członkostwa Polski w
ESA.
Oglądaj: Morawiecki: "Wykorzystać kosmiczne przyśpieszenie" [Space24.pl TV]
Część spotkania poświęcona przygotowaniom do zatwierdzenia Polskiej Strategii Kosmicznej objęła
szczegółowe omówienie założeń celowych i wdrożeniowych oraz koordynacji działań instytucjonalnoadministracyjnych na rzecz rozwoju rodzimego sektora kosmicznego. Pojawiły się zatem propozycje
instrumentów wsparcia oraz kryteriów zadaniowych do realizacji w perspektywie 2030 roku, wraz z
zarysem oczekiwanych efektów wdrożenia strategii w wyznaczonym horyzoncie czasowym. Kluczowe
założenia z tego zakresu to 3-procentowy udział polskiego sektora w obrotach europejskiego rynku
kosmicznego, pozyskanie dostępu do infrastruktury satelitarnej, a także wypracowanie własnego
systemu aktywnego wykorzystania danych przesyłanych z orbity.
Wśród celów szczegółowych wymieniono wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i
zwiększenie jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego, rozwój aplikacji
satelitarnych jako wkład w budowę gospodarki cyfrowej, rozbudowę zdolności w obszarze
bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik
satelitarnych, stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i budowę
kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego.
W trakcie spotkania pojawiły się również zapowiedzi dotyczące terminu uchwalenia narodowej
strategii kosmicznej. Jak przyznała Wiceminister Emilewicz, dokument będzie mógł zostać przyjęty na
najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, a więc najprawdopodobniej w dniu 17 stycznia 2017 roku. Do
tej pory zapisy aktu były już szczegółowo procedowane na spotkaniu Komitetu Stałego Rady

Ministrów.
W konkluzji stwierdzono, że jakkolwiek strategia jest dokumentem rządowym, regulującym w dużej
mierze aspekt koordynacyjny na szczeblu publicznym, jej założenia mają przełożyć się przede
wszystkim na znaczące poszerzenie potencjału polskiego przemysłu. Przy tej okazji Wiceminister
Emilewicz podziękowała wszystkim przedstawicielom polskiego sektora kosmicznego, którzy aktywnie
zaangażowali się w formułowanie szczegółowych ustaleń strategii.
Treść prezentacji została opublikowana i jest dostępna do wglądu na stronie Ministerstwa Rozwoju.

