
  

 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja Forum Obserwacji Ziemi powstała w ramach projektu SEED EO (Support to EnhancED EO Activity in 

Priority States – Poland). Projekt ten został zainicjowany przez Europejską Agencję Kosmiczną jako studium, 

którego celem jest ocena perspektyw rozwoju obserwacji Ziemi w Polsce i zidentyfikowanie możliwych kierunków 
rozwoju tego sektora. Zakres studium został określony we współpracy z polską delegacją do Europejskiej Agencji 

Kosmicznej. Prace zostały zainicjowane z początkiem 2016 roku i są finansowane przez ESA. 

Istotą Forum jest stworzenie okazji do dyskusji na temat pożądanych kierunków rozwoju obserwacji Ziemi  

w Polsce oraz barier ograniczających ten rozwój. Forum organizowane jest przez Związek Pracodawców Sektora 
Kosmicznego w ramach konsorcjum realizującego projekt SEED EO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz 

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Pierwsze spotkanie Forum miało charakter warsztatowy i poświęcone było ogólnej dyskusji nad najistotniejszymi 
barierami rozwoju sektora obserwacji Ziemi w Polsce. 

Podczas Drugiego Forum Obserwacji Ziemi zaprezentowane zostaną linie programowe przyszłych działań ESA 
poświęconych obserwacji Ziemi, w szczególności w ramach programu EOEP5. Tematyka spotkania obejmie 

również zagadnienia rozwoju segmentu naziemnego ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępu do 

danych systemu Copernicus oraz dyskusję nad ograniczeniami dla wykorzystania obserwacji Ziemi w sektorze 
publicznym i sposobami ich przełamywania. 

Na zakończenie Forum Związek pragnie zaprosić wszystkich uczestników do dyskusji nad sposobami zwiększenia 
międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora obserwacji Ziemi. Dyskusja będzie się obracać wokół 

następujących pytań: 

 Które nowe linie programowe ESA mogą szczególnie służyć poniesieniu poziomu międzynarodowej 

konkurencyjności polskiego środowiska EO? 

 Jak wzmocnić obecność polskich podmiotów EO na zagranicznych rynkach?  

 Jakie działania publiczne mogą służyć zwiększeniu konkurencyjności polskich podmiotów EO na 

zagranicznych rynkach?  

Organizatorzy Forum będą zobowiązani za wcześniejsze rozważenie powyższych zagadnień. 

Wnioski z tej dyskusji będą stanowić cenny wkład zarówno do studium SEED EO, jak również materiał wyjściowy 
do dalszych prac służących wypracowywaniu szczegółowych rekomendacji odnośnie strategii sektora 

kosmicznego w Polsce, narodowego programu kosmicznego i udziału Polski w programach opcjonalnych ESA. 
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