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STRESZCZENIE 

Przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net zadali trzy pytania grupie polskich polityków z różnych 

ugrupowao. Pytania związane były z przyszłością polskiego przemysłu kosmicznego oraz członkostwem w 

Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jako podmiot zajmujący się tym tematem, postanowiliśmy postarad się o 

dostarczenie odpowiedzi, które, jak się okazuje, sugerują, że tematyka kosmiczna (zarówno astronautyka, jak i 

astronomia) wciąż zajmuje odległą pozycję na liście działao i zainteresowao polityków. Oznacza to między 

innymi, że środowiska astronautyczne muszą bardziej aktywnie prezentowad w Polsce korzyści płynące z 

tworzenia i zastosowao szeroko pojętych technologii kosmicznych w Polsce. 

1. WSTĘP  

9 października 2011 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Wybrani przedstawiciele partii 

politycznych przez kolejne cztery lata będą decydowad o rozwoju kraju. Wynik tych wyborów będzie więc miał 

pewne znaczenie dla powstającej polskiej branży kosmicznej oraz integracji z Europejską Agencją Kosmiczną 

(ESA). 

W ostatnich miesiącach nastąpiło kilka ważnych wydarzeo związanych z przyszłością branży kosmicznej 

w Polsce. Od kooca 2010 roku przy Ministerstwie Gospodarki trwają konsultacje, których koocowym efektem 

powinno byd stworzenie polskiej polityki kosmicznej. W czerwcu 2011 roku premier Polski podpisał instrukcję w 

sprawie rozpoczęcia negocjacji z ESA. Jednocześnie realizowane są pierwsze (i z tego powodu bardzo ważne) 

polskie projekty satelitarne – studencki PW-Sat oraz naukowy BRITE-PL. Ponadto realizowane są inne ambitne 

projekty studenckie, takie jak np. budowa „łazików marsjaoskich”, które brały udział w zawodach University 

Rover Challenge 2011 w Stanach Zjednoczonych. 

2. ZADANE PYTANIA 

W związku z ostatnimi wydarzeniami oraz spodziewanym dalszym rozwojem sytuacji warto poznad 

aktualne stanowiska obecnych i przyszłych posłów i senatorów w kwestii rozwoju przemysłu kosmicznego w 

Polsce. W tym celu przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net od kwietnia do września 2011 roku aktywnie 

kontaktowali się z wybranymi przedstawicielami wszystkich większych polskich partii politycznych i zadali trzy 

poniższe pytania: 

- Jaki poziom finansowania widzi Pan/Pani na początku członkostwa Polski w 

Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)? 

Uzasadnienie pytania: Poziom polskiej składki będzie miał istotne znaczenie dla skali rozwoju przemysłu 
kosmicznego w naszym kraju. Minimalna, obowiązkowa składka do ESA powinna wynosid około 15 mln euro, co 
jest wartością porównywalną z funduszami przeznaczanymi na ten cel w Grecji lub Portugalii. Czy ta kwota 
będzie wystarczająca dla większego paostwa, jakim jest Polska? Hiszpania, często porównywana z Polską pod 
względem gospodarczym, przeznacza na składkę ponad 200 mln euro.  

 Warto tu dodad, że obecna składka Polski na program „integracyjny” z ESA o nazwie PECS to około 5 
mln euro. Przed 2011 rokiem polska składka wynosiła 1,2 mln euro rocznie i jej podwyżki były „zamrożone” w 
„wyniku kryzysu światowego” *1+.  



- Czy popiera Pan/Pani stworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej jako oddzielnego 

organu koordynującego polskie projekty w branży kosmicznej? Czy może 

raczej popiera Pan/Pani  pomysł utworzenia biura/departamentu 

działającego przy istniejącej już instytucji (np. ministerstwie lub agencji)? 

Uzasadnienie pytania: W tej chwili niewiele wiadomo na temat kształtu przyszłego polskiego organu 
koordynującego projekty z branży kosmicznej, a jest niemal pewne, że taki organ będzie musiał powstad. Czy 
będzie to niezależna jednostka o szerokich kompetencjach, czy „jedynie” małe biuro? Jakie są wady i zalety 
każdego z tych rozwiązao?  

- Jakie przeszkody (np. ekonomiczne, organizacyjne lub techniczne) widzi 

Pan/Pani w rozwoju sektora kosmicznego w Polsce? 

Uzasadnienie pytania: Jest oczywiste, że powstający polski sektor kosmiczny będzie potrzebował aktywnego 

wsparcia, by mied szansę na konkurowanie z firmami z innych paostw. Wcześniej jednak trzeba będzie 

zidentyfikowad przeszkody, jakie mogą stanąd na drodze rozwoju tej gałęzi przemysłu. 

Trzy powyższe pytania zadane zostały około trzystu polskim posłom i senatorom. Pytania były zadawane 

od kwietnia do lipca drogą listowną, elektroniczną oraz, w przypadku kilku polityków (np. związanych z 

Zespołem Parlamentarnym ds. Przestrzeni Kosmicznej), telefoniczną. Odzew uzyskany został od 10% 

respondentów, na podstawie ich odpowiedzi sporządzony został ten raport. Ponadto, około połowa polityków, 

z którymi nawiązany został kontakt, odpowiedziała, że nie jest w stanie wypracowad odpowiedzi z uwagi na 

inne obowiązki. 

Ostatnie odpowiedzi uzyskano na początku września 2011 roku. Czy uzyskane zainteresowanie można 

uznad za zadowalające? W tym miejscu należy uwzględnid aktualnie niską popularnośd tematów związanych z 

technologiami kosmicznymi oraz ich wykorzystaniem. Podczas konferencji Dni Technik Satelitarnych 2010 padło 

stwierdzenie: „Polska klasa polityczna ma nikłą świadomośd problematyki wykorzystania technologii 

satelitarnych. Do pozytywnych wyjątków należą posłowie działający w Komisji ds. Przestrzeni Kosmicznej 

polskiego Sejmu”. Co więcej, pod koniec VI kadencji Sejmu i VII Senatu uwaga polityków oraz opinii publicznej 

była skierowana na inne tematy, mocno polaryzujące społeczeostwo. Z tego względu można więc uważad 

uzyskaną przez serwis Kosmonauta.net ilośd odpowiedzi za stosunkowo dobrą. 

3. UZYSKANE WYNIKI 

3.1 Zainteresowanie tematyką kosmiczną 

Wszyscy politycy, którzy odpowiedzieli przedstawicielom serwisu Kosmonauta.net, wyrazili 

zainteresowanie tematyką kosmiczną i wkroczeniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wskazuje to na 

świadomośd dotyczącą zalet/konsekwencji takiego posunięcia, jednak na tym pytaniu kooczy się ta 

jednomyślnośd, co uwidocznione zostało w odpowiedziach na pytania. Wniosek jest tym samym jasny – 

przygotowywany przez administrację rządową plan wdrożenia polityki kosmicznej, z którym każdy polityk 

będzie zaznajomiony, musi powstad w trybie priorytetowym. 

3.2 Poziom finansowania na początku członkostwa Polski w Europejskiej Agencji 

Kosmicznej (ESA) – pierwsze zadane pytanie  

Większośd polityków nie była w stanie szczegółowo odpowiedzied na to pytanie. Jest to jednak 

zrozumiałe i jednocześnie uczciwe ze strony pytanych, z uwagi na dośd skomplikowany charakter pytania. 



Najciekawsza odpowiedź uzyskana została od posłanki Bożeny Sławiak, która uważa, że „polski wkład do 

ESA ze względów prestiżowych powinien byd zbliżony do hiszpaoskiego, chod, oczywiście, decydujące są tutaj 

możliwości budżetu paostwa.” Wkład Hiszpanii w 2011 roku do ESA wynosi 202 miliony euro *2+, co stanowi 

nieco ponad 5% całkowitego budżetu ESA i jest jednocześnie piątą co do wielkości składką ze wszystkich krajów 

członkowskich. Dzięki temu branża kosmiczna jest ważnym elementem rozbudowanego hiszpaoskiego 

przemysłu aerokosmicznego, oferującego również usługi i produkty komercyjne *3+. W 2008 roku hiszpaoski 

sektor aerokosmiczny zatrudniał bezpośrednio około 30 000 osób, zarówno w dużych, międzynarodowych, jak i 

w małych oraz średnich firmach, głównie na stanowiskach inżynieryjnych przy projektach wysokich technologii 

[4]. 

Ponadto w Hiszpanii znajduje się jedno z ważniejszych centrów ESA – European Space Astronomy Centre 

(ESAC), które odpowiada za działalnośd naukową misji astronomicznych i planetarnych ESA. Znajdują się tam 

również archiwa danych tych projektów naukowych. Centrum stanowi ważny element struktury ESA, 

charakteryzujący się dużą aktywnością. W ESAC mieści się także wyjątkowe laboratorium Spanish Laboratory 

for Space Astrophysics and Fundamental Physics (LAEFF), skupiające młodych hiszpaoskich naukowców 

pracujących w wielu dziedzinach współczesnej fizyki *5+.  

 
Ośrodek ESAC. Zdjęcie – ESA 

Z pewnością wkład Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej nie będzie na podobnym poziomie co 

hiszpaoski. Wartośd ta prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta przez kilka pierwszych lat członkostwa. 

Możliwe, iż polska składka będzie rosnąd stopniowo, w miarę rozwoju firm, uczestnictwa w projektach i 

programach oraz osiąganych wynikach, na co wskazywali niektórzy respondenci.  

W tym miejscu przytoczyd można kolejną wypowiedź z zeszłorocznej konferencji DTS: „Polska składka w 

wymiarze obowiązkowym będzie wynosiła kilkanaście milionów euro. W późniejszym terminie zostaną 

rozważone programy opcjonalne agencji.” 

Oczywiście, w przypadku ESA, wspomniana wartośd minimalna składki stanowi wyłącznie wkład 

obowiązkowy, uzależniony od wysokości PKB, którego wpłata jest warunkiem koniecznym, wynikającym z 

przystąpienia do organizacji na jej pełnych prawach. Charakterystyka budżetu Europejskiej Agencji Kosmicznej 

zakłada bowiem możliwośd dobrowolnej wpłaty środków przekraczających sumę określoną w zależności 

od PKB. Fundusze te stanowią tzw. wkład opcjonalny, który może byd wykorzystany do realizacji wspólnych 

europejskich, ale nieobowiązkowych programów kosmicznych – np. lotów do Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej czy też części programu nawigacji satelitarnej Galileo. Tym samym składka minimalna – chod 

spodziewana – nie powinna  odzwierciedlad ostatecznych kosztów Polski związanych z członkostwem w 

Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ewentualna decyzja dotycząca finansowania opcjonalnego będzie jednak 

zapewne zależna od zdolności budżetowych Polski w przyszłości. 

 



3.3 Budżet ESA 

Poniższa tabela prezentuje wydatki paostw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej. Najwyższe 

składki do ESA wpływają z Niemiec oraz Francji, jednak i mniejsze kraje (wspomniana Hiszpania, ale także np. 

Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja czy Holandia) posiadają rozwinięty przemysł kosmiczny. Te kraje 

zatrudniają tysiące specjalistów, a ich branże kosmiczne doprowadziły do pojawienia się firm oferujących sprzęt 

komercyjny, często nie związany z programami ESA, ale zajmujący silną pozycję na rynku – również w dopiero 

co powstających niszach. Przykładami takich firm są QinetiQ i SSTL z Wielkiej Brytanii, Spacebel z Belgii, ISIS 

z Holandii, SSC ze Szwecji i częśd satelitarna RUAG (Szwajcaria). Te wszystkie firmy zatrudniają od kilkudziesięciu 

do kilku tysięcy pracowników, głównie specjalistów z wyższym wykształceniem.  

 

 

 

 

 

Budżet ESA na 2011 rok. Źródło – ESA.  

 

 

 

 

 

 

 



Kraj / Organizacja Składka 
[mln euro] 

Udział 
w budżecie ESA 

Udział 
w PKB 

Francja 751,4 18,80% 0,035% 

Niemcy 713,8 17,90% 0,022% 

Włochy 380 9,50% 0,018% 

Wielka Brytania 265,3 6,60% 0,012% 

Hiszpania 201,9 5,10% 0,014% 

Belgia 164,8 4,10% 0,042% 

Szwajcaria 96,2 2,40% 0,019% 

Holandia 84,2 2,10% 0,011% 

Norwegia 63,2 1,60% 0,015% 

Szwecja 59,9 1,50% 0,013% 

Austria 54 1,30% 0,016% 

Dania 31,2 0,80% 0,015% 

Finlandia 20,1 0,50% 0,008% 

Kanada 20,5 0,50% 0,001% 

Irlandia 15,6 0,40% 0,009% 

Portugalia 15,8 0,40% 0,007% 

Grecja 14,9 0,40% 0,005% 

Luksemburg 11,5 0,30% 0,021% 

Czechy 10,4 0,30% 0,005% 

Łącznie kraje 
członkowskie 

2975 74,50% - 

Unia Europejska 777,9 19,50% 0,540% 

Kraje 
współpracujące 

(PECS) 

7,9 0,20% - 

Inne przychody 233 5,80% - 

Łącznie 3993,8 100%  

 
 

Budżet ESA na 2011 rok. Źródło – ESA  
 

3.3 Polska Agencja Kosmiczna czy biuro/departament działające przy 

istniejącej już instytucji – drugie zadane pytanie 

Wszyscy politycy są niechętni zwiększaniu biurokracji i tworzenia bytów ponad potrzebę. Wielu z tych, 

którzy odpowiedzieli na zadane pytanie, uważa, że lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie biura lub 

departamentu przy odpowiednim ministerstwie (prawdopodobnie Ministerstwie Gospodarki). To rozwiązanie 

w opinii polityków może byd też bardziej odpowiednie z uwagi na obecną sytuację budżetową paostwa, 

wymagającą ograniczeo w wydatkach. Poniższa tabela prezentuje rozwiązania zastosowane w innych 

europejskich krajach – zarówno członkach ESA, paostwach kooperujących, jak i tych, które niedawno dopiero 

rozpoczęły współpracę z agencją kosmiczną. 

 

 

 

 



Formy paostwowych podmiotów odpowiedzialnych za politykę kosmiczną w Europie  

Kraj Nazwa Forma Rok powstania  

Austria 
Agentur für Luft- 

und Raumfahrt (ALR) 
Agencja 1972  

Belgia 
Belgisch Instituut 

voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) 
Instytut naukowo-badawczy 1964  

Bułgaria 
Българска академия на науките (SRI-

BAS) 
Instytut naukowo-badawczy 1987  

Chorwacja Hrvatska svemirska agencija (HSA) Agencja 2002  

Czechy Česká kosmická kancelář (ČKK) Biuro 2003  

Dania 
Danmarks Tekniske Universitet – 

Institut for Rumforskning og -teknologi 
Instytut naukowo-badawczy 

2006 
(z biura) 

 

Estonia Enterprise Estonia Agencja rozwoju przedsiębiorczości -  

Finlandia Tekest Agencja rozwoju przedsiębiorczości -  

Francja Centre National d’Études Spatiales Agencja 1961  

Grecja 
Ινςτιτούτο Διαςτημικών Εφαρμογών 

και Τηλεπιςκόπηςησ 
Instytut naukowo-badawczy 1955  

Hiszpania 
Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial 
Instytut naukowo-badawczy 1942  

Holandia Stichting Ruimteonderzoek Nederland Instytut naukowo-badawczy 1983  

Irlandia Enterprise Ireland Agencja rozwoju przedsiębiorczości -  

Luksemburg Luxinnovation Agencja rozwoju przedsiębiorczości -  

Niemcy 
Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt 
Agencja 1969  

Norwegia Norsk Romsenter Instytut naukowo-badawczy 1987  

Polska Centrum Badao Kosmicznych PAN Instytut naukowo-badawczy 1977  

http://www.ffg.at/
http://www.ffg.at/
http://www.aeronomie.be/
http://www.aeronomie.be/
http://www.space.bas.bg/
http://www.space.bas.bg/
http://www.csa.hr/
http://www.czechspace.cz/
http://www.space.dtu.dk/
http://www.space.dtu.dk/
http://www.eas.ee/
http://www.tekes.fi/en/community/Home/351/Home/473
http://www.cnes.fr/
http://www.space.noa.gr/
http://www.space.noa.gr/
http://www.inta.es/
http://www.inta.es/
http://www.sron.nl/
http://www.enterprise-ireland.com/en/
http://www.luxinnovation.lu/site/index.jsp
http://www.dlr.de/
http://www.dlr.de/
http://www.spacecentre.no/
http://www.cbk.waw.pl/strony/ramy/english/inen.html


Portugalia Gabinete do Espaço da FCT Biuro 2009  

Rosja Федеральное космическое агентство Agencja 1992  

Rumunia Agenţia Spaţială Română Agencja 1991  

Szwajcaria 
Commission Fédérale pour les Affaires 

Spatiales (CFAS) 
Rada -  

Szwecja Rymdstyrelsen Rada 1972  

Ukraina 
Національне космічне агентство 

України 
Agencja 1992  

Węgry Magyar Űrkutatási Iroda Biuro 1992  

Wielka 
Brytania 

UK Space Agency (UKSA) Agencja 
2010 

(z biura) 
 

Włochy Agenzia Spaziale Italiana Agencja 1988  

 

Poniższa tabela prezentuje ogólny spis podstawowych cech agencji i biura przy ministerstwie. W tej 

chwili trudno ocenid, jaki organ wspierający i koordynujący polskie starania w branży kosmicznej byłby 

najbardziej optymalny w warunkach naszego kraju. Można jednak założyd, że zakres obowiązków na początku 

polskiej obecności w ESA będzie ograniczony i nie będzie potrzeby budowania rozbudowanej agencji 

koordynującej polską działalnośd w branży kosmicznej. 

 

 Agencja kosmiczna Biuro przy ministerstwie 

Konieczne zasoby kadrowe 
i materialne 

Przynajmniej początkowo porównywalne – agencja na 
początku może byd również małą strukturą 

Podatnośd na wpływy 
polityczne 

Mniejsza (+) Większa 

Prestiż Większy (+) Mniejszy 

Prawdopodobna ocena 
społeczna 

Negatywna Pozytywna/Neutralna (+) 

Prawdopodobna ocena 
środowiska 
astronautycznego 

Pozytywna (+) Pozytywna/Neutralna 

 

 

http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/espaco/
http://www.roscosmos.ru/
http://www.rosa.ro/
http://www.sso.admin.ch/
http://www.sso.admin.ch/
http://www.snsb.se/
http://www.nkau.gov.ua/
http://www.nkau.gov.ua/
http://www.hso.hu/
http://www.ukspaceagency.bis.gov.uk/
http://www.asi.it/


3.4 Przeszkody w rozwoju polskiego sektora kosmicznego 

Zapytani przez serwis Kosmonauta.net politycy nie wymienili żadnej konkretnej przeszkody, która 

mogłaby poważnie zagrażad rozwojowi polskiej branży kosmicznej. Wymieniane były jedynie czynniki 

ekonomiczne, związane z wkładem funduszy do organizacji międzynarodowej, jaką jest ESA. Ponadto 

wymieniono potrzebę kształcenia odpowiednich kadr naukowych i inżynieryjnych. Możliwe więc, że jednym z 

zadao środowisk poruszających się w tej sferze tematycznej, będzie wskazanie takich przeszkód. Wśród 

najprostszych do analizy wydają się byd: 

 niska świadomośd społeczna, również wśród polityków i mediów, czasem granicząca z infantylizacją 

przestrzeni kosmicznej i zagadnieo związanych z astronautyką i technologiami kosmicznymi, brak 

działao zmieniających ten stan rzeczy; 

 drenaż kadr – młodzi pracownicy branży kosmicznej nierzadko porzucają swój fach dla lepiej płatnych 

stanowisk poza sektorem, nie widząc perspektyw rozwoju tej branży w Polsce. Dzieje się tak m. in. 

właśnie na skutek odwlekanego przez lata wstąpienia do ESA; 

 luki w prawodawstwie uniemożliwiające podjęcie skutecznej pracy np. nad silnikami rakietowymi, czy 

też brak w prawodawstwie krajowym zapisów związanych z aktami międzynarodowymi, dotyczącymi 

przestrzeni kosmicznej, a ratyfikowanymi przez Polskę; 

 utrzymanie składki na program PECS na bardzo niskim poziomie, a następnie czasowe zamrożenie 

finansowania PECS; 

 ograniczone wsparcie dla powstających i istniejących firm z sektora – brak wystarczającej kadry w 

administracji rządowej, wspierającej starania firm z branży technologii kosmicznych. 

3.5 Europejskie Obserwatorium Południowe oraz Narodowe Centrum 

Radioastronomii  

Niektóre osoby, związane głównie ze środowiskami naukowymi, wskazują także na potrzebę wejścia 

Polski do astronomicznego „odpowiednika” ESA, jakim jest Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). 

 Polscy astronomowie od lat zabiegają o członkostwo w ESO. Dla polskiej astronomii byłby to skok 

jakościowy w dostępie do nowoczesnych, dużych i zróżnicowanych instrumentów obserwacyjnych. Z drugiej 

strony minimalna jednorazowa wstępna wpłata do ESO wynosi około 35 mln euro, co jest mniej więcej 

dwukrotnie większą wartością od spodziewanej minimalnej wartości składki do ESA. Jeśli zadecydowano by o 

dołączeniu Polski zarówno do ESA, jak i ESO, to łącznie koszta finansowania członkostwa w obu tych 

podmiotach wynosiłyby przynajmniej około 50 milionów euro w roku przystąpienia do ESO. Wartośd ta stanowi 

około 4% wydatków na badania naukowe, zgodnie z planem finansowania na 2011 rok *6+. 

 W ramach organizacji ESO istnieje możliwośd uczestnictwa w pracach nad rozwojem kluczowych 

technologii, które praktyczne zastosowanie znajdą w przyszłości. Udział w tych badaniach pozwala na rozwój 

technik nieodzownie związanych z astronomią obserwacyjną – precyzyjnych systemów mechanicznych, 

optycznych i elektronicznych, a także informatycznych i analitycznych. Powstałe w wyniku tych studiów 

technologie mogą następnie znaleźd zastosowanie również w projektach niezwiązanych bezpośrednio z ESO czy 

astronomią w ogóle. Dodatkową korzyścią wynikającą z członkostwa w tej organizacji jest również możliwośd 

potencjalnego transferu innowacyjnych technologii, co także nie pozostaje bez wpływu na rozwój 

nowoczesnych branż przemysłu, które mogą wpłynąd pozytywnie na rozwój całej gospodarki. 

 

 Dodatkowym czynnikiem, mogącym wpłynąd na decyzję polityków w sprawie polskiego członkostwa w 

organizacjach ESO (oraz ESA), jest perspektywa budowy Narodowego Centrum Radioastronomii (NCRA). W 



ramach tego przedsięwzięcia miałoby powstad nowoczesne obserwatorium astronomiczne z radioteleskopem 

dużej średnicy zbudowanym w dużej części lub całkowicie z funduszy unijnych. Utrzymaniem obserwatorium 

oraz samego ośrodka naukowego zajęłoby się konsorcjum zrzeszające instytucje naukowe oraz przemysłowe. 

Ponieważ projekt finansowo nie koliduje z planami wejścia Polski w struktury ESO i ESA, wydaje się, że NCRA 

stanowid będzie neutralny bądź pozytywny impuls dla polityków, od których zależed będzie akcesja kraju do 

tych struktur europejskich.  

3.6 Odpowiedzi wg partii politycznych  

Większośd odpowiedzi uzyskano od polityków związanych z Platformą Obywatelską, którzy najczęściej 

odpowiadali samodzielnie, tj. bez wskazywania innych osób do odpowiedzi. 

W przypadku polityków lewicy, najczęściej wskazywano posła Bogusława Wontora, przewodniczącego 

Zespołu Parlamentarnego ds. Przestrzeni Kosmicznej, jako osobę do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na 

pytania. Niestety, pierwsze próby kontaktu nie udały się, a gdy ten został nawiązany rozpoczęła się kampania 

wyborcza i poseł nie znalazł już czasu na wyrażenie swojej opinii. Tym samym nie otrzymano bardziej 

szczegółowych odpowiedzi ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

Nieco inna sytuacja miała miejsce w przypadku partii Prawo i Sprawiedliwośd – uzyskano jedynie krótkie 

wypowiedzi oraz skierowanie do polityków, którzy nie odpowiedzieli. W przypadku partii Polska Jest 

Najważniejsza i Polskie Stronnictwo Ludowe, pomimo przeprowadzonych prób, nie otrzymano żadnej 

odpowiedzi. 

 

4. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzony przez serwis Kosmonauta.net kwestionariusz jest interesującym wstępnym rezultatem, 

który pozwala zaznajomid się z obecnymi poglądami wśród polityków. W tej chwili wydaje się oczywiste, że 

temat przyszłego polskiego przemysłu kosmicznego nie wydaje się byd priorytetem dla polityków, a sytuacja ta 

powinna się zmienid w najbliższych kilku latach, jeżeli mają byd realizowane postulowane działania z zakresu 

innowacyjności. 

 Należy mied na uwadze, że przestrzeo kosmiczna jest traktowana bardzo poważnie w Unii Europejskiej. 

Stała się ona jednym z niezależnych filarów odnowionej Strategii lizbooskiej i Traktatu lizbooskiego, 

reformującego Wspólnotę Europejską. Unia Europejska widzi w niej przyszłośd rozwoju gospodarczego i siłę 

napędową wzrostu stopy życiowej i jakości życia obywateli Wspólnoty. Z tego względu wezwała kraje 

członkowskie, czyli również Polskę, do rozwoju technologii kosmicznych i traktowania ich jako priorytetowych 

[7]. 

Przed polską społecznością astronautyczną stoi zatem sporo zadao na najbliższe lata. Trzeba 

przekonad polityków oraz opinię społeczną o zasadności inwestowania w przemysł kosmiczny 

i wzbudzid większe nim zainteresowanie. Jednocześnie konieczne będzie zwiększenie świadomości opinii 

publicznej, bez głosu której tematyka kosmiczna ma mniejsze przebicie w debatach dotyczących przyszłości 

kraju. 

 Można oczekiwad, że członkostwo w ESA i ESO oraz powstanie NCRA zapewnią Polsce znaczny skok w 

dostępie do nowoczesnych metod badawczych, zwiększając tym samym wagę polskiej nauki w świecie oraz 

wpływając na rodzime osiągnięcia naukowe. Jednocześnie wiąże się to z wymiernymi korzyściami, które 

potencjalnie mogą wpłynąd stymulująco na innowacyjną branżę przemysłu wysokich technologii oraz 

gospodarkę kraju jako całości. 



 Powstaje jednak pytanie czy politycy będą mieli świadomośd różnic między tymi organizacjami oraz 

różnymi argumentami przemawiającymi za członkostwem w nich. Wydaje się, że obecnie nie jest nawet 

powszechna świadomośd, że ESA czy ESO to byty prawnie niezależne od Unii Europejskiej, a Polska nie stała się 

ich członkiem wraz z wejściem do Wspólnoty. 

 Warto na koniec przytoczyd wypowiedź, która padła podczas konferencji na Dniach Technik 
Satelitarnych 2010, gdzie posłowie z Zespołu Parlamentarnego ds. Przestrzeni Kosmicznej opisali sytuację 
panującą w Sejmie, według których nie ma żadnych barier politycznych uniemożliwiających rozwój technologii 
kosmicznych i za obecną szybkośd rozwoju tego sektora odpowiada rząd *8+.  
 

5. SŁOWNICZEK POJĘĆ:  

 
ESA – Europejska Agencja Kosmiczna, 
 
ESO – Europejskie Obserwatorium Południowe, 
 
PECS – Plan dla Europejskich Paostw Współpracujących, etap przygotowawczy przed akcesją 
do ESA. Polska uczestniczy w PECS od kwietnia 2008 roku, 
 
Kosmonauta.net – polskojęzyczny serwis o tematyce naukowo-technicznej, głównie 
zorientowany na tematykę astronautyczną (bardziej szczegółowe informacje znajdują się w 
załączniku). 

6. ODNOŚNIKI:  

*1+ Wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki z dnia 01.12.2010, 
http://ska.pw.edu.pl/images/inne_do_art/pytania_ngo.pdf , data dostępu 28.09.2011 
 
*2+ Prezentacja dostępna na http://download.esa.int/docs/DG/ESA_2011_Budget_040111_rev2.ppt, data 
dostępu 28.09.2011 
 
[3] http://www.technologyreview.com/microsites/spain/aero/ , data dostępu 27.09.2011 
 
[4] 
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Aeronautica_espacio_retornos_industriales/Agencia_Espacial_Eu
ropea/13197_2012012011172322.pdf, data dostępu 26.09.2011 
 
[5]  http://www.esa.int/esaMI/ESAC/SEMEVK0U5LG_0.html, data dostępu 26.09.2011 
 
[6] http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/61/13619/20110404_Plan_na_2011_(z_UE)_-
_zatwierdzony_cz.28.pdf, data dostępu 25.09.2011 
 
[7] http://www.kosmonauta.net/index.php/Konferencje/Relacje/parlament-europejski-stawia-na-kosmos.html, 
data dostępu 27.09.2011 
 
[8] http://ska.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=1&lang=pl, data 
dostępu 28.09.2011 
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7. ZAŁĄCZNIK  

 

Serwis Kosmonauta.net 
  

 
Portal Kosmonauta.net (ISSN 2081-4410) to największy w Polsce internetowy serwis o 

tematyce astronautycznej. Powstał na początku 2009 roku z inicjatywy osób aktywnie 

działających przy społecznościach astronomicznych i naukowych, jako remedium na nieliczne 

rzetelne źródła polskojęzycznych wiadomości z dziedziny astronautyki i pokrewnych.  

 

Serwis Kosmonauta.net jest w tej chwili tworzony przez osiemnastu autorów stałych i wielu 

zamieszczających teksty nieregularnie lub gościnnie. Wśród gościnnych autorów znajdują się 

zagraniczni specjaliści związani z najbardziej znanymi agencjami kosmicznymi. Do września 

2011 opublikowaliśmy ponad 3100 artykułów, analiz i not prasowych. Prowadzimy tekstowe 

transmisje z różnego rodzaju wydarzeo astronautycznych: startów rakiet nośnych, czy wyjśd 

w przestrzeo kosmiczną. Portal jest również patronem wielu przedsięwzięd: Roku Jana 

Heweliusza, projektów SCOPE 2.0 i REXUS Suaineadh, konkursu SkyQuest oraz misji Hevelius.  

 

Kosmonauta.net zakwalifikował się do udziału w prestiżowym Międzynarodowym Kongresie 

Astronautycznym, prawdopodobnie najważniejszej konferencji o tematyce astronautycznej. 

Jej zeszłoroczna edycja odbyła się w czeskiej Pradze. Zgłoszona prelekcja, pt. „From simple 

fascination to professional project – the Polish webcommunity perspective” została 

umieszczona w bloku E1.4 „New worlds – Innovative space education and outreach”. Była to 

jedna z zaledwie trzech prezentacji z Polski. W 2011 roku Kosmonauta.net ponownie weźmie 

udział w Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym (tym razem w Kapsztadzie, RPA) – 

tegoroczna prelekcja nosi tytuł „Regional suborbital services – prospects for Central Europe” 

i została umieszczona w bloku „Entrepreneurship and Investment Committee Virtual Forum”. 

 

Kosmonauta.net to nie tylko serwis informacyjny, dzięki któremu wychodzimy naprzeciw 

zapotrzebowaniu na bieżące informacje z sektora kosmicznego, ale również 

przedsiębiorstwo rozpoczynające działanie w sektorze kosmicznym. W Polsce ten sektor 

dopiero się tworzy, jednak po przystąpieniu do ESA będzie miał szansę wejścia na ścieżkę 

szybkiego rozwoju.  

 

Jako firma chcemy dostarczad na rynek głównie wartośd dodaną w postaci, m. in. analiz 

rynkowych, pomocy prawnej, konsultingu naukowo-technicznego czy organizacji spotkao 

biznesowych i naukowych.  

 

Swoim know-how już w tej chwili wspieramy konsultacje społeczne Programu Rozwoju 

Technologii Kosmicznych i Satelitarnych, organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki.  



Trzon zespołu Kosmonauta.net tworzą:  

 
Dr Krzysztof Kanawka – w 2010 roku ukooczył doktorat na Imperial College London. Obecnie 
odbywa staż podoktorski we francuskim konsorcjum o nazwie „Econoving”, 
skoncentrowanym na nowoczesnych źródłach energii i naukowo-technicznej współpracy 
międzynarodowej. W latach 2006-2009 uczestniczył w małych studenckich misjach 
satelitarnych SSETI ESEO i SSETI Swarm. Project manager misji balonowych Hevelius. 
Współzałożyciel Kosmonauta.net.  
 
Maciej Mickiewicz – student inżynierii lądowej na Politechnice Gdaoskiej, stypendysta 
naukowy, współorganizator obchodów Roku Jana Heweliusza w Gdaosku. Członek zespołu 
misji balonu stratosferycznego Hevelius. Współzałożyciel Kosmonauta.net.  
 
Michał Moroz – arabista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim; pracownik Instytutu 
Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego; 
autor prac naukowych dotyczących technologii kosmicznych na Bliskim Wschodzie. Autor i 
redaktor pisma Polskiego Towarzystwa Astronautycznego (PTA) „Astronautyka” w latach 
2000-2003. W latach 2007-2009 sekretarz PTA. Od 2009 roku przedstawiciel Polski w Space 
Generation Advisory Council, organizacji afiliowanej przy ONZ. Współzałożyciel 
Kosmonauta.net.  
 
Adam Piech – technik informatyk. Współtwórca i moderator największego polskiego forum 
astronautycznego o nazwie Astronautyka.org. Współzałożyciel serwisu Kosmonauta.net, 
autor wielu specjalistycznych artykułów z dziedziny astronautyki. Obecnie zajmuje się 
budową uniwersalnej modułowej sondy stratosferycznej w ramach misji Hevelius.  
 
Hubert Bartkowiak – fizyk, elektronik, programista. Wieloletni popularyzator astronautyki w 
Internecie. Przedstawiciel Kosmonauta.net w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju 
Technologii Kosmicznych i Satelitarnych Ministerstwa Gospodarki. 
 
Michał Jerzy Solnica – absolwent historii (specjalnośd europeistyka, WSHE we Włocławku) i 
stosunków międzynarodowych (specjalnośd wschodnia, Uniwersytet Łódzki), wieloletni 
entuzjasta badao kosmosu i ich dziejów; członek redakcji portalu internetowego 
Kosmonauta.net.  
 
Elżbieta Zocłońska – magister inżynier mechaniki i budowy maszyn o specjalności 
astronautyka. W latach 1999-2006 aktywnie brała udział w działaniach Studenckiego Koła 
Astronautycznego Politechniki Warszawskiej, m. in. jako członek zespołu sterującego 
pierwszym studenckim satelitą SSETI Express oraz zespołu przeprowadzającego badania w 
stanie nieważkości. Od 2007 honorowy członek SKA.  
 
Dr Krzysztof Kajda – w latach 2005-2009 doktorat na Uniwersytecie Śląskim przy ścisłej 
współpracy z grupą naukową DESY Theory Group w Zeuthen. Obecnie związany z 
Uniwersytetem Śląskim w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego iCSE, którego 
celem jest integracja metod komputerowych z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk 
ścisłych przy współpracy Uniwersytetu z Oslo. Współzałożyciel Kosmonauta.net. 
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