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Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów
Sektora Kosmicznego – rok 2017
Stowarzyszenie i cele statutowe
Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego powstało w 2016 roku i obecnie liczy
sobie ok. 30 członków – profesjonalistów w branży kosmicznej różnych specjalizacji, pracujących
w firmach prywatnych oraz instytucjach zlokalizowanych w różnych częściach Europy.
Zgodnie ze statutem, stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działalności oświatowej i naukowej
poprzez rozpowszechnianie wiedzy związanej z sektorem kosmicznym, rozwijanie kontaktów
pomiędzy podmiotami związanymi z branżą w kraju i za granicą oraz wspomaganie edukacji osób
zamierzających podjąć pracę w tej dziedzinie.
Do zadań stowarzyszenia należą w szczególności:












Konsolidacja środowiska ekspertów działających w obszarach związanych z eksploatacją
i eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzących badania naukowe i prace
wdrożeniowe związane z produktami i technologiami o zastosowaniu kosmicznym.
Aktywizowanie młodych profesjonalistów działających w branży kosmicznej.
Tworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy polskimi przedstawicielami sektora
kosmicznego w kraju i za granicą.
Tworzenie lokalnych baz ekspertów i oddziałów kontaktowych na terenie Polski oraz za
granicą.
Informowanie o aktualnych wydarzeniach w sektorze kosmicznym.
Propagowanie technologii kosmicznych wśród jednostek akademickich oraz przedsiębiorstw.
Pomoc polskim studentom i absolwentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego w sektorze
kosmicznym.
Wspomaganie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz organów administracji państwowej
w kreowaniu krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń.
Zajmowanie stanowiska i tworzenie opinii w sprawach dotyczących rozwoju polskiego sektora
kosmicznego.
Inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami polskiego sektora kosmicznego oraz
pokrewnymi w celu efektywnego wykorzystania środków z budżetu państwa, programów ESA
oraz funduszy Unii Europejskiej
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Realizacja celów statutowych
Poniższa tabeli przedstawia projekty, przy pomocy których realizowane są cele statutowe
stowarzyszenia. Opis projektów znajduje się w następnym rozdziale. Jak widać, działalność w 2017 roku
realizowała większość z celów wymienionych w statucie.
Cel statutowy
Konsolidacja środowiska ekspertów działających
w obszarach związanych z eksploatacją
i eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz
prowadzących badania naukowe i prace
wdrożeniowe
związane
z
produktami
i technologiami o zastosowaniu kosmicznym.
Aktywizowanie
młodych
profesjonalistów
działających w branży kosmicznej.







Tworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy
polskimi przedstawicielami sektora kosmicznego
w kraju i za granicą.




Działania realizujące cel statutowy
Sieć ambasadorów uczelnianych

Współpraca z Centrum Nauki Kopernik
Promocja programu Polish Space
Trainee
Media społecznościowe i strona
internetowa
I zjazd polskich YGT
Media społecznościowe i strona
internetowa

Tworzenie lokalnych baz ekspertów oraz
oddziałów kontaktowych na terenie Polski oraz
za granicą.



Sieć ambasadorów uczelnianych

Informowanie o aktualnych
w sektorze kosmicznym.

wydarzeniach



Propagowanie technologii kosmicznych wśród
jednostek akademickich oraz przedsiębiorstw.





Media społecznościowe i strona
internetowa
Sieć ambasadorów uczelnianych
Sieć ambasadorów uczelnianych
Media społecznościowe i strona
internetowa
Współpraca z Centrum Nauki Kopernik
Promocja programu Polish Space
Trainee
Media społecznościowe i strona
internetowa
Komentarz do Polskiej Strategii
Kosmicznej
Raport oceniający pierwszą edycję
programu stażowego ,,Rozwój kadr
sektora kosmicznego”
Konsultacje społeczne ustawy o Polskiej
Agencji Kosmicznej
I zjazd polskich YGT

Pomoc polskim studentom i absolwentom
w zdobyciu doświadczenia zawodowego
w sektorze kosmicznym.





Wspomaganie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz
organów administracji państwowej w kreowaniu
krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej
założeń.
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Zajmowanie stanowiska i tworzenie opinii
w sprawach dotyczących rozwoju polskiego
sektora kosmicznego.






Inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami
polskiego
sektora
kosmicznego
oraz
pokrewnymi w celu efektywnego wykorzystania
środków z budżetu państwa programów ESA
oraz funduszy Unii Europejskiej
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Komentarz do Polskiej Strategii
Kosmicznej
Raport oceniający pierwszą edycję
programu stażowego ,,Rozwój kadr
sektora kosmicznego”
Konsultacje społeczne ustawy o Polskiej
Agencji Kosmicznej
Media społecznościowe i strona
internetowa
I zjazd polskich YGT
Współpraca ESERO z sekcją rakietowa
Studenckiego Koła Astronautycznego
Politechniki Warszawskiej
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Działalność stowarzyszenia realizująca cele statutowe w 2017 roku
Współpraca z Centrum Nauki Kopernik
Współpracowaliśmy w organizacji I Kongresu Marsjańskiego, organizowanego w ramach Festiwalu
Przemiany z Centrum Nauki Kopernik. Zorganizowaliśmy debaty obejmujące 8 tematów poruszających
różne aspekty związane z kolonizacją Czerwonej Planety. Więcej informacji tutaj:
http://www.pspa.pl/index.php/pl/projekty/festiwal-przemiany/festiwal-przemiany-2017-i-kongresmarsjanski
Promocja programu Polish Space Trainee
Projekt obejmuje działania propagujące powstanie programu stażowego Polish Trainee w Europejskiej
Agencji Kosmicznej. W roku 2017 Stowarzyszenie przygotowało dokument przedstawiający projekt
Polish Trainee i przesłało go do Polskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Otrzymaliśmy
odpowiedź od Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!
Z
dokumentem
można
się
zapoznać
pod
następującym
adresem:
http://www.pspa.pl/index.php/pl/projekty/polish-trainee-programme-w-esa
Kontakty ze sponsorami
Stowarzyszenie otrzymało nastepujące darowizny:



1200 PLN od Fundacji „New Space”
2019,80 PLN od firmy HE Space B.V. w ramach podpisanej umowy o współpracy HE Space
będzie przelewało na cele statutowe po 500 € w roku 2017 i 2018.

Sieć ambasadorów uczelnianych
Głównym celem projektu jest nawiązanie kontaktu i współpracy z najważniejszymi ośrodkami
akademickimi zaangażowanymi w polski przemysł kosmiczny, głównie poprzez współpracę ze
studentami oraz organizacjami studenckimi. W 2017 roku zanotowaliśmy niewielki wzrost siatki
kontaktów ambasadorów uczelnianych.
Komentarz do Polskiej Strategii Kosmicznej
Dnia 26 stycznia 2017 r. uchwałą nr 6 Rady Ministrów przyjęta została Polska Strategia Kosmiczna,
której projekt zaopiniowaliśmy w roku 2016. Po uchwaleniu Strategii, opublikowaliśmy nasz komentarz
do
gotowego
dokumentu.
Więcej
informacji
można
znaleźć
tutaj:
http://www.pspa.pl/index.php/pl/projekty/polska-strategia-kosmiczna-psk/komentarzstowarzyszenia-do-polskiej-strategii-kosmicznej
Raport oceniający pierwszą edycję programu stażowego ,,Rozwój kadr sektora kosmicznego”
Program stażowy ,,Rozwój kadr sektora kosmicznego” jest organizowany wspólnie praz Agencję
Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Jest to pierwszy
ogólnopolski program stażowy w branży kosmicznej. Stowarzyszenie, współpracując z organizatorami
programu, przeprowadziło ankietę wśród jego uczestników, a następnie opisało jej wyniki
i przedstawiło rekomendacje. Z raportem można się zapoznać pod tym adresem:
http://www.pspa.pl/index.php/pl/projekty/programy-stazowe/ocena-i-edycji-programu-stazowegorozwoj-kadr-sektora-kosmicznego
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Konsultacje społeczne ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej.
Stowarzyszenie postanowiło wziąć udział w konsultacjach społecznej projektu i przedstawiło swoje
uwagi i rekomendacje. Nasze dotyczyły miedzy innymi zmiany koordynacji polskiej polityki kosmicznej,
przeniesienia siedziby PAK do Warszawy oraz wymagań rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska
w Agencji. Ministerstwo odniosło się do naszych uwag pozytywnie, i w odpowiedzi zapowiedziało
uzupełnienie uzasadnienia do ustawy, a także zmiany w samej ustawie. Wszystkie dokumenty można
znaleźć pod tymi linkami: http://www.pspa.pl/index.php/pl/projekty/polska-agencja-kosmicznapolsa/zmiana-ustawy-o-polskiej-agencji-kosmicznej-stanowisko-stowarzyszenia
http://www.pspa.pl/index.php/pl/projekty/polska-agencja-kosmiczna-polsa/zmiana-ustawy-opolskiej-agencji-kosmicznej-stanowisko-stowarzyszenia/odpowiedz-ministerstwa-rozwoju-zmianaustawy-o-pak
Media społecznościowe i strona internetowa
Profil https://www.facebook.com/pspapl/ oraz strona internetowa www.pspa.pl są na bieżąco
aktualizowane, i informują o działaniach stowarzyszenia. Na stronie internetowej umieszone są
ponadto raporty, uchwały i inne dokumenty związane z działalnością stowarzyszenia. Na profilu
facebook regularnie pojawiają się informacje związane z branżą kosmiczną szczególnie o tematyce
popularyzatorskiej, networkingowej i edukacyjnej.
I zjazd polskich YGT
Pierwszy zjazd polskich YGT miał miejsce podczas konferencji z okazji 5 lat Polski w ESA, która odbyła
się 21 listopada 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju. Zjazd został zorganizowany wspólnie przez
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz PSPA. W ramach zjazdu odbyło się spotkanie z wiceminister
rozwoju Jadwigą Emilewicz oraz kolacja z przedstawicielami ARP.

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe załączone jest do tego dokumentu (01 – Sprawozdanie finansowe 2017.7z).

Uchwały WZC, zarządu oraz decyzje prezesa
27 czerwca 2017 roku WZC przyjęło sprawozdanie finansowe PSPA za rok 2016 (uchwała WZ/01/2017).
W 2017 roku zarząd podjął 2 uchwały:


Uchwała Zarządu nr UZ/01/2017 o przyjęciu Polityki Rachunkowości Stowarzyszenia Polskich
Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

Oraz


Uchwała Zarządu nr UZ/02/2017 o sposobie rozliczania się z Urzędem Skarbowym jako
jednostka mikro za rok 2016 i lata kolejne przez Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów
Sektora Kosmicznego

Ponadto, ukazało się 5 decyzji prezesa o przyjęciu do stowarzyszenia 10 nowych członków.
Ponadto zarząd podjął uchwałę oraz decyzję, które następnie zostały uznane z powodu ich
niezgodności ze statutem. Są to:


Uchwała Zarządu nr UZ/01/2017 o sposobie przyjmowania w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego
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Decyzja Zarządu nr DZ/01/2017 o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego

W uchwale nr UZ/01/2017 prawo do podejmowania decyzji o powołaniu nowych członków zostało
dane zarządowi. Decyzja Zarządu nr DZ/01/2017, podjęta w czasie zebrania zarządu 24 stycznia 2017,
dotyczyła przyjęcia nowych członków na podstawie uchwały UZ/01/2017. Tymczasem § 7 pkt 4 określa,
że Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na mocy decyzji prezesa
zarządu, podjętej w oparciu o złożoną przez wnioskodawcę deklarację członkowską, w terminie do 30
dni od otrzymania deklaracji. Niezgodność podjętej uchwały i decyzji ze statutem zostały szybko
wykryte, i na następnym zebraniu uznano je za nieważne, a nowi członkowie których dotyczyła decyzja
nr DZ/01/2017 zostali przyjęcie do stowarzyszenia na podstawie decyzji prezesa.
Treści wszystkich uchwał oraz decyzji zarządu lub prezesa znajdują się w załącznikach do sprawozdania
(02 – Uchwały i decyzje 2017.7z).
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