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WIZYTA REPREZENTANTÓW POLSKIEGO SEKTORA
KOSMICZNEGO W IZRAELU
Piętnastu przedstawicieli 6 podmiotów krajowego sektora kosmicznego wzięło udział w
zorganizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną wizycie w Tel-Awiwie, która odbyła się w dniach
28-29 stycznia 2019 r. Program misji objął udział polskiej delegacji w 14 Międzynarodowej Konferencji
Kosmicznej im. Ilana Ramona, spotkanie z przedstawicielami izraelskiego sektora kosmicznego oraz
wizytę w przedsiębiorstwie Israel Aerospace Industries Ltd. Przy organizacji misji współpracowały
także: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tel Awiwie oraz
Izraelska Agencja Kosmiczna.
Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami izraelskiego sektora kosmicznego,
zapoznanie się z ich ofertą i kompetencjami oraz promocja polskich podmiotów tej branży.
Podczas konferencji przedstawiciele polskich przedsiębiorstw i instytucji mieli okazję wzięcia udziału w
spotkaniach networkingowych oraz w debatach poświęconych różnym tematom związanym z
przemysłem kosmicznym i eksploracją przestrzeni kosmicznej, takim jak: kosmiczna gospodarka,
wyzwania związane z życiem i pracą w kosmosie, wykorzystanie danych satelitarnych w biznesie,
inwestowanie w przemysł kosmiczny. W otwierającym konferencję panelu pod tytułem „Advancing
into space economy” wziął udział prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr hab. Grzegorz Brona, obok
szefów ESA oraz narodowych agencji kosmicznych: francuskiej, włoskiej i luksemburskiej.
W pierwszym dniu wizyty Polska Agencja Kosmiczna zorganizowała spotkanie przedstawicieli sektora
kosmicznego obu krajów. Wzięli w nim udział reprezentanci polskich ﬁrm i instytucji: Progresja S.A.,
SatRevolution S.A., ICEYE Polska Sp. z o.o., Instytut Lotnictwa, Creotech Instruments S.A., Politechnika
Wrocławska oraz 10 podmiotów izraelskich na czele z RAFAEL Ltd. oraz Israeli Aerospace Industries.
Spotkanie było okazją do wzajemnego zapoznania się z osiągnięciami i możliwościami oraz podjęcia
rozmów na temat współpracy.
W czasie wizyty polskiej delegacji w Izraelu ISA zorganizowała warsztaty dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność w sektorze kosmicznym zatytułowane „Business & Space, Business in
Space”, podczas których wystąpienie miał prezes PAK.
Polska Agencja Kosmiczna podpisała list intencyjny na rzecz zacieśnienia współpracy w przestrzeni
kosmicznej z Izraelską Agencją Kosmiczną (ISA) w czerwcu 2018 r. Współpraca PAK i ISA dotyczy
projektów realizowanych przez oba kraje m.in. w obszarach: robotyki, zaawansowanych sensorów
oraz systemów i podsystemów satelitarnych. Styczniowa misja gospodarcza polskiego sektora
kosmicznego do Tel-Awiwu jest kolejnym działaniem podjętym przez PAK w ramach wzmacniania
współpracy polsko-izraelskiej w obszarze kosmosu.
Izrael ma znaczące osiągnięcia w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych. Program
kosmiczny tego kraju powstał w 1980 r., a najbardziej rozwiniętymi specjalizacjami izraelskiego

sektora kosmicznego są: obserwacja Ziemi, SST, komunikacja satelitarna i miniaturyzacja systemów
satelitarnych. Obecnie izraelski przemysł kosmiczny jest zaangażowany przede wszystkim w rozwój i
produkcję satelitów oraz sprzedaż usług związanych z komunikacją satelitarną i obserwacją Ziemi.
Wyjazd do Izraela był pierwszą z zagranicznych misji przedstawicieli krajowego sektora kosmicznego
zorganizowanych w 2019 r. przez Polską Agencję Kosmiczną. W bieżącym roku PAK planuje również
wizyty gospodarcze w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz na Węgrzech. W 2018
r. agencja zorganizowała wyjazdy przedstawicieli krajowego sektora kosmicznego na Ukrainę i do
Rumunii.
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