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– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu polityków i odpowiednim strukturom już dziś 

do Francuzów, Włochów, Brytyjczyków i  Niemców trafia większość kontraktów 

w  ramach projektu Galileo. A  mówimy o  obrotach sięgających miliardów euro, 

mówimy o setkach tysięcy miejsc pracy. Z polskiej strony lobbingu nie ma – mówi 

prof. Włodzimierz Lewandowski, przewodniczący Zespołu ds. Systemu Galileo przy 

Komitecie Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.
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Od półtora roku Polska należy do Europejskiej Agencji 

Kosmicznej (ESA). Eksperci, także Pan, mieli nadzieję 

na rozwój najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, 

zmiany w edukacji, napływ inwestycji związanych 

z europejskimi programami kosmicznymi...

Niestety nie wszystko wygląda tak różowo. Na-

dal nie udało się powołać narodowej agencji ko-

smicznej, choć jest szansa na przełom, bo sprawę 

w swoje ręce wzięli posłowie parlamentarnej grupy 

ds. przestrzeni kosmicznej. We współpracy z eks-

pertami przygotowali poselski projekt ustawy po-

wołujący Polską Agencję Kosmiczną. Liczymy, 

że  agencja w  końcu powstanie. Czekając na  nią, 

doraźnie sprawy kosmosu prowadzą Ministerstwo 

Gospodarki i PARP, ale przy najlepszych chęciach, 

nie mają te instytucje odpowiednich warunków do 

prowadzenia tak specjalistycznych zadań. 

A jeśli nie?

Nie dopuszczam takiej myśli. Bez odpowied-

niej instytucji nie możemy liczyć na  zaistnienie 

w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a tym samym 

unowocześnienie naszej gospodarki. Niestety, nie 

wszyscy zdają sobie sprawę, o jaką stawkę toczy się 

gra. Mam tu na myśli przede wszystkim dwa naj-

ważniejsze programy: Galileo, czyli europejski GPS 

oraz Copernicus, program obserwacji Ziemi. Oba 

opierają się na  technologiach satelitarnych, bez 

których dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesną 

gospodarkę. Tymczasem ryzyko, że Polska pozo-

stanie poza projektami jest naprawdę duże.

Chodzi tylko o decyzje polityczne?

Chodzi o  zaangażowanie państwa. Francuzi po-

siadają odpowiednie struktury, mają ogromną 

agencję kosmiczną, wieloletni program narodowy. 

Jest też duży lobbing państwa francuskiego w ESA 

na  rzecz "rm znad Sekwany. Podobnie działa-

ją Niemcy, którzy dodatkowo stworzyli specjalny 

program edukacyjny, którego celem jest przygoto-

wanie tysięcy młodych ludzi specjalizujących się 

w  technikach satelitarnych. Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu polityków i odpowiednim struktu-

rom już dziś do Francuzów, Włochów, Brytyjczy-

ków i Niemców tra"ają prawie wszystkie kontrakty 

w ramach projektu Galileo. A mówimy o obrotach 

sięgających miliardów euro, mówimy też o setkach 

tysięcy miejsc pracy. 

Na razie w ramach Galileo na orbitę wystrzelo-

no cztery satelity. Docelowo będzie ich 30. Na pro-

jekcie, dzięki wsparciu przywódców i  silnym 

narodowym agencjom kosmicznym, zarabiać 

będą "rmy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii,  

Włoch. Firmy z tych krajów budują satelity, ma-

ją technologie, a  także przygotowują się do tzw.  
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prof. Włodzimierz Lewandowski
przewodniczący zespołu ds. Systemu Galileo przy 

Komitecie Badań Kosmicznych  

i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

wielkiego przemysłu Galileo. Tam produkowane 

będą kolejne satelity, powstaną stacje obserwacyj-

ne, obrabiane i przetwarzane będą dane, powsta-

nie miliardy odbiorników. Nie można zapomnieć 

też o powstaniu szeregu usług komercyjnych, któ-

re przynosić będą ogromne dochody.

Z polskiej strony lobbingu nie ma. Nie ma też 

narodowej agencji kosmicznej, która mogłaby 

koordynować działania. Wpłaciliśmy do UE do 

tej pory na budowę Galileo około 100 mln euro. 

Zwrotu nie mamy, tymczasem do Francji wpływa 

200 proc. włożonych pieniędzy.

A co ze zwrotem geogra�cznym? Przecież przystępując do 

ESA mieliśmy zagwarantowany zwrot w wysokości 

80 proc. wpłacanych pieniędzy.

To  co przed chwilą powiedziałem dotyczyło 

wpłat do budżetu UE, gdzie nie obowiązuje zasa-

da zwrotu geogra!cznego. Problem w tym, że nie 

ma instytucji, która zadba o wykorzystanie tych 

pieniędzy. Dlatego kontrakty tra!ają do liderów 

technologicznych z Zachodu. Na razie część pol-

skiej składki do ESA nie przepada – jest odkła-

dana na specjalnym koncie, ale taka sytuacja nie 

będzie trwała wiecznie. Nasi politycy powinni 

wzorować się na kolegach z Zachodu, którzy wal-

czą o kontrakty dla swoich !rm. W Polsce takie-

go mechanizmu nie widać. Co do składki do UE 

to ona przepada.

Może to nie tylko kwestia polityki. Czy mamy wystarczają-

co innowacyjne �rmy, by zaistnieć w tak skomplikowanym 

przedsięwzięciu? 

Zaplecze nie jest problemem. Przed wejściem 

do ESA został przeprowadzony niezależny audyt. 

Sprawdzano m.in. nasz potencjał przemysłowy 

i naukowy. Polski przemysł jest przygotowany do 

realizacji zaawansowanych technologicznie kon-

traktów. Mamy też naukowy przyczółek w postaci 

Centrum Badań Kosmicznych gdzie m.in. istnie-

je metrologii czasu na bardzo wysokim poziomie. 

To ważny element, bo na nim opiera się nawigacja 

satelitarna. To też nasza szansa, bo w tej dziedzinie 

jesteśmy naprawdę mocni. Bez wsparcia politycz-

nego jednak, bez odpowiedniego lobbingu po-

tężne inwestycje przejdą nam obok nosa. A dziś, 

niestety, Polska nie bierze udziału w budowie sys-

temu Galileo. Nie lepiej jest też z naszym udzia-

łem w  projekcie nazwanym na  cześć wybitnego 

Polaka Mikołaja Kopernika.

Przeforsowanie nazwy to wszystko na co nas stać?

Oby nie. Nasze szanse są ograniczone przez 

to, że przychodzimy późno. Projekty jednak bę-

dą trwały. Satelity trzeba modernizować, rozwijać 

także pod względem informatycznym. Trzeba so-

bie tylko uświadomić, że te gigantyczne europej-

skie projekty nie są zdane na łaskę wolnego rynku, 

a na polityków. Ci zaś lobbują na rzecz !rm na-

rodowych. Uczestniczyłem w spotkaniu naszych 

parlamentarzystów z  przedstawicielami wielkiej 

!rmy $ales Alenia Space. – Nie możecie być tak 

idealistycznie nastwieni do programów europej-

skich – usłyszeliśmy od nich na o!cjalnym spo-

tkaniu w Sejmie. Kiedyś w szczerej rozmowie je-

den z prezesów dużej europejskiej !rmy zapytał 

mnie: Dlaczego wy Polacy, taki błyskotliwy naród, 

nie robicie tego co inni? Dlaczego nie macie agen-

cji kosmicznej? Dlaczego nie lobbujecie na rzecz 

własnych !rm? Nie wiedziałem co powiedzieć. 

To wszystko sprawa wizji państwa.

Sprawę załatwi Polska Agencja Kosmiczna?

Na pewno wyeliminuje opóźnienia. Gdyby by-

ła agencja, nie doszłoby do tak dużych opóźnień, 

jak w przypadku sygnału bezpieczeństwa PRS Ga-

lileo. Bez nich polskie !rmy nie mogą brać udzia-

łu w kontraktach związanych z sygnałem satelitar-

nym. Dlatego ESA wymaga, by w  ministerstwie 

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo powstała 

specjalna komórka, która będzie miała odpowied-
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nie certy�katy i klucze bezpieczeństwa, czyli CPA. 

W MSW sprawa została pozytywnie zaopiniowa-

na, ale potrzebne jest doraźne nieduże do�nanso-

wanie ze strony Kancelarii Premiera, a jego na razie 

nie ma. W efekcie nasze �rmy nie są dopuszczone 

do projektów. Temat ugrzązł, a kontrakty przepa-

dają. Koszt utrzymania takiej komórki w minister-

stwie to maksymalnie 100 tys. zł rocznie. Wartość 

kontraktów, które nam przepadają to miliony eu-

ro! Gdyby była agencja, taka sytuacja nie miała-

by miejsca.

Kto się zajmuje technikami satelitarnymi w Polsce?

Teoretycznie tzw. kosmos nadzoruje mini-

sterstwo gospodarki. Poszczególne programy są 

jednak w  gestii kilku resortów. System Galileo 

podlega ministerstwu administracji, a jego część 

dotycząca sygnału bezpieczeństwa – Ministerstwu 

Spraw Wewnętrznych, Copernicus ma pod opieką 

ministerstwo nauki. Swoje do powiedzenia ma-

ją też ministerstwa zainteresowane, np. Minister-

stwo Obrony Narodowej. Na domiar złego, w re-

sortach brakuje zaplecza 

eksperckiego, a  rozpro-

szenie uniemożliwia wy-

korzystanie możliwości, 

jakie dają programy eu-

ropejskie. Przecież nie 

trzeba wyważać otwar-

tych drzwi, tylko zrobić 

to  co inni. Dziś nawet 

kraje trzeciego świata 

mają agencje kosmiczne 

a Polska jej nie ma. Ame-

rykańscy eksperci, gdy 

dowiedzieli się, że Polska 

nie ma agencji kosmicznej, to się przerazili. Prof. 

Parkinson, uważany za ojca założyciela systemu 

nawigacji satelitarnej GPS, w rozmowie z naszymi 

politykami powiedział wprost: kraj, który nie ma 

narodowej agencji kosmicznej, nie może być po-

ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. 

To lekkomyślność ze strony naszych rządzących. 

Błąd, który trzeba szybko naprawić.

Pan i grupa ekspertów walczy o choćby namiastkę 

prawdziwej instytucji odpowiedzialnej za rozwój 

technologii satelitarnych.

Marzymy o  takiej, jaka jest we Francji, ale 

na początek dobra będzie nawet niewielka instytu-

cja. Ta, zapisana w poselskim projekcie, liczyć ma 

20-30 osób, większość z nich to powinni być in-

żynierowie a nie urzędnicy. Tak naprawdę jednak, 

taki kraj jak Polska powinien mieć agencję zatrud-

niającą 200-300 osób. Dla porównania: we fran-

cuskiej pracuje 2500 osób, w rumuńskiej zatrud-

nionych jest około 100. Rumunia ma agencję od 

dekady. Czechy mają większą instytucję. Jesteśmy 

niechlubnym wyjątkiem. 

Może chodzi o pragmatyzm – najpierw zbudujmy drogi, 

zróbmy porządek w służbie zdrowia i edukacji, a później 

lećmy w kosmos.

Tu  nie chodzi o  podbijanie kosmosu. Przera-

ża mnie takie stawianie sprawy. Nie wiem z czego 

to wynika, chyba w najlepszym razie z niewiedzy. 

Polska nie ma środków, struktur i potrzeby pod-

bijania kosmosu. Kosmos, o  którym mówimy, 

to część nowoczesnego świata, to tak ważne kwe-

stie jak np. telefonia komórkowa. Przecież nie mó-

wimy że musimy się obyć bez telefonii komórko-

wej, bo najpierw trzeba zrobić porządek w służbie 

zdrowia, to nie ma sensu 

Mówimy o udziale Polski 

w  innowacyjnych i  uży-

tecznych przedsięwzię-

ciach, jak nawigacja czy 

telekomunikacja sateli-

tarna. To też sprawa bez-

pieczeństwa narodowego, 

co jest szczególnie ważne 

w tak niespokojnych cza-

sach. 

Większość liczących 

się w świecie państw ma 

swoje satelity. Rosja ma 

ich 1500, około 70  proc. z  nich służy sprawom 

wojskowym. Nawet niektóre państwa afrykańskie 

są bardziej zaawansowane w tych sprawach od Pol-

ski. Nigeria i Egipt mają swoje satelity. A Polska? 

Polskiego satelitę zrobili studenci, są też dwa stwo-

rzone wspólnie w ramach projektów międzynaro-

dowych. One jednak służą obserwacji kosmosu, 

a nie Ziemi. 

Musimy wyjść z gorsetu biurokracji i mocno lob-

bować na rzecz nowych technologii. Jeśli nie znaj-

dziemy sobie miejsca w  ramach europejskich 

programów, stracimy szansę dogonienia współ-

czesnego świata. Pociąg jeszcze nie uciekł, można 

do niego wsiąść, ale trzeba się spieszyć.


