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Warszawa, dnia 6 Marca 2017 r. 
 

 
Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów 
Sektora Kosmicznego 
ul. Jana Kochanowskiego 15/30 
01-864 Warszawa 
Email: zarzad@pspa.pl 
Telefon: +48 693 313 956 

 

  
 Mateusz Morawiecki 
Minister Rozwoju i Finansów 
Ministerstwo Rozwoju 
Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 

 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
 W dniu 17 lutego br. w ,,Monitorze Polskim" opublikowano treść Polskiej Strategii 
Kosmicznej. Projekt ten został szczegółowo skomentowany przez Stowarzyszenie Polskich 
Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) w liście, który przesłaliśmy do Ministerstwa 
21-go października 2016 roku w ramach konsultacji społecznych. Obecnie, po ukazaniu się 
finalnej wersji strategii, chcielibyśmy przedstawiamy swoje uwagi i komentarze. 
 

Stowarzyszenie po zapoznaniu się z dokumentem uważa, iż naniesione zmiany są 
pozytywne, nie mniej jednak nie pokrywają się ze wszystkimi elementami, które 
zaznaczyliśmy w naszym poprzednim liście.  

W Strategii nadal brak jest konkretnej informacji o źródłach jej finansowania, oraz 
jego wielkości w przedziałach czasowych. Taki plan pozwala, zarówno przedsiębiorstwom 
jak i organizacjom współpracującym z krajem członkowskim, na lepsze dopasowanie 
inwestycji pod konkretnie rozwijające się projekty. Celowe byłoby oszacowanie kosztów 
osiągnięcia celów strategicznych do 2030r., a także tego co można osiągnąć przy 
zmniejszonych lub zwiększonych nakładach finansowych. Dobrym punktem byłoby również 
oszacowanie finansowych korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z przyjęcia takiej 
strategii, wzorując się na podobnych analizach, które stworzono przy akcesji Polski do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej.  

Wskaźniki przewidziane do realizacji zostały rozszerzone i uszczegółowione, jednak 
wciąż często mierzą raczej zaangażowanie instytucji państwowych w realizację strategii, niż 
pozytywne i wymierne skutki takiego oddziaływania. Nadal brakuje wskaźników średnio i 
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długoterminowych, jest tylko zapowiedź powstania takowych wskaźników w części strategii 
dotyczącej monitorowania.  

Pozytywnym sygnałem jest jednoznaczne wskazanie na  instytucję odpowiedzialną za 
wdrożenie strategii (Ministerstwo Rozwoju). Do pozytywów należy również zaliczyć postulat 
na rzecz upowszechnienia okołokosmicznych studiów doktoranckich, jak i  uszczegółowienie 
celu nr 3.  
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią szczegółowej analizy projektu 
Polskiej Strategii Kosmicznej, znajdującej się na stronie naszego Stowarzyszenia:  
 
http://www.pspa.pl/index.php/pl/projekty/uwagi-i-rekomendacje-do-polskiej-strategii-
kosmicznej 
 

Stowarzyszenie z zadowoleniem odnotowuje wymienienie partnerów społecznych wśród 
instrumentów wspierających realizację strategii. PSPA już teraz realizuje, bądź planuje 
realizację projektów, które wpisują się w przyjętą strategię kosmiczną. Są to między innymi: 
 

• Udział w ,,Fesitwalu przemian" dt. technologii kosmicznych organizowanym przez 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w 2017 roku; 

• Projekt ,,Akademii PSPA" – corocznych wydarzeń edukacyjnych na terenie Polski; 
• Wspieranie projektów i konkursów studenckich (np. European Rover Challenge, czy 

CanSat); 
• Tworzenie platformy kontaktowej dla polskich specjalistów sektora kosmicznego w 

Europie; 
• Promocja branży kosmicznej w Polsce; 
• Budowa sieci ambasadorów uczelnianych, ułatwiającej kontakt między środowiskami 

naukowymi i przemysłowymi; 
• Projekt ,,Polish Space Trainee" mający na celu promowanie idei uruchomienia 

programu stażowego dla obywateli polskich w Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA) i tworzenia przyszłych kadr ekspertów dla polskiej branży kosmicznej; 

• Wspieranie przy tworzeniu i realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej. 
 

Uważamy, że realizowane projekty pomogą przede wszystkim w tworzeniu sprzyjających 
warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce (Cel szczegółowy nr 4), jak i budowie 
kadr (Cel szczegółowy nr. 5). PSPA  wyraża gotowość do dalszej pracy na rzecz rozwoju 
branży kosmicznej w Polsce. 
 
 
Z poważaniem 
 
Zarząd Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego 
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