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Wprowadzenie
Kontynuując nasze zainteresowanie przedsiębiorstwami wysokich technologii oddajemy do rąk
czytelników raport poświęcony krajowemu sektorowi kosmicznemu. Jest to pierwszy dotyczący tego
sektora raport oparty na “twardych” danych ilościowych pokazujący podstawowe charakterystyki
działających w Polsce przedsiębiorstw.
Dzięki demokratyzacji dostępu do przestrzeni kosmicznej oraz rozwojowi technologii materiałowych
i telekomunikacyjnych, rozwijanie kompetencji związanych z sektorem kosmicznym stało się niezwykle
atrakcyjnym celem strategicznym wielu państw. Liczba krajów i prywatnych firm inwestujących
w infrastrukturę kosmiczną i wykorzystanie danych satelitarnych bardzo szybko rośnie. Skala i zakres
korzyści, jakie z kosmosu może czerpać gospodarka “naziemna” jest tak wielka, że aż trudno byłoby
wymienić obszary, gdzie takie aplikacje nie są możliwe. Dane uzyskiwane z satelitów mogą być
wykorzystywane przez wojsko, policję, rolników, leśników, strażaków, meteorologów, geodetów,
hydrologów, kierowców, marynarzy i kolejarzy, żeby wymienić tylko kilka pierwszych z brzegu
przychodzących na myśl profesji.
Szerokie zainteresowanie inwestowaniem w sektor kosmiczny wynika nie tylko z rozległości
zastosowań, ale także (a może przede wszystkim) z faktu, że sektor ten, obok sektora biomedycznego,
jest najistotniejszym nośnikiem innowacji technologicznych (i nie tylko). Bez zbytniej przesady można
powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo tego sektora przez sam fakt zajmowania się tak złożonymi
i wymagającymi technologiami z definicji posiada “certyfikat technologicznej jakości”.
Polski sektor kosmiczny wciąż znajduje się w fazie startu i poszukiwania swojego miejsca na
europejskim i globalnym rynku. W niniejszym raporcie starano się rzucić nieco światła, jak sektor ten
wygląda głównie w ujęciu ilościowym. Z zebranych danych wyraźnie wynika, że konieczne jest
wzmocnienie procesów założycielskich (więcej startupów), zwiększenie dostępu do finansowania B+R
(ze środków krajowych) oraz zwiększenie bazy kapitałowej przedsiębiorstw (rynek kapitałowy).
Zachęcamy do lektury i dzielenia się uwagami.

Autorzy
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Jak wygląda polski sektor kosmiczny
Ponad 70 spółek to nasz
wkład w europejską space
economy.
Sektor kosmiczny to technologiczna elita polskiej
gospodarki. Warunki, jakie panują na okołoziemskich orbitach stwarzają niezwykłe wyzwania
technologiczne, z jakimi muszą się zmierzyć
polscy inżynierowie i informatycy. Z danych
zebranych przez Taylor Economics wynika,
że w Polsce działa kilkadziesiąt spółek, których
biznes związany jest z przestrzenią kosmiczną.
W segmencie upstream, a więc tym, który
zajmuje się wytwarzaniem tego, co jest niezbędne do eksploracji kosmosu, działa 26 spółek.
Z kolei 15 spółek to mistrzowie w obróbce
i wykorzystaniu danych cyfrowych, jakie można
pozyskać z satelitów krążących nad naszymi
głowami. Jest to tzw. segment downstream.
Łącznie więc jest to 41 spółek stanowiących
jądro polskiego sektora kosmicznego.
Z zebranych danych wynika, że te dwa segmenty
w 2020 roku generowały przychody na poziomie
245 mln zł zatrudniając ok. 700 pracowników.
Dane na temat zatrudnienia prawdopodobnie
są niedoszacowane, gdyż nie obejmują pracy
osób zatrudnianych czasowo na umowy
cywilnoprawne.

Charakterystyka polskiego sektora kosmicznego
nie byłaby pełna, gdyby nie wspomnieć o dużej
grupie spółek, które także angażują się w kosmiczny biznes choć w znacznie mniejszym zakresie niż te 41 firm wymienionych wcześniej.
Spółek takich, które określono jako segment
broad mamy 32. Jest więc ich sporo, choć bardzo
trudno oszacować stopień ich zaangażowania
w sektor kosmiczny, gdyż tylko niektóre z nich
ujawniają dane na temat struktury przychodów
wg rodzaju działalności. W 2020 roku przychody
dla 28 spółek z tej kategorii, dla których dostępne były sprawozdania finansowe wyniosły
ok. 1 469 mln zł. Jeśli przyjąć szacunkowo
(co jednak jest bardzo dużym uproszczeniem),
że tylko 5% do 10% przychodów tych spółek
powstaje w ramach działalności związanej stricte
z kosmosem, to dawałoby to kwoty od 73 mln zł
do 147 mln zł.
Traktując wszystkie te segmenty jako biznesową
jedność oznacza to, że sumarycznie mamy 73
spółki i od 300 mln zł do 370 mln zł
generowanych przez nich przychodów.

Spółki polskiego sektora kosmicznego
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Ile lat mają spółki sektora kosmicznego
Upstream i downstream
to bardzo młode segmenty
sektora.

Nieznacznie starsze spółki występują w segmencie downstream, bo tu średnia wynosi 9,4 roku
przy medianie 6,8 lat. Być może wynika to z faktu, że działalność downstream charakteryzuje się
(teoretycznie) niższą kapitałochłonnością i z tego
powodu takie przedsięwzięcia było łatwiej uruchamiać.

Niewielka nominalnie liczba spółek sektora
kosmicznego nie powinna być powodem
do zmartwień, gdyż jest to sektor bardzo młody,
dopiero nabierający rozpędu pod względem
aktywności założycielskiej. 41 spółek, dla których to, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej
jest podstawą biznesu, ma średnio zaledwie
po 8,5 roku (licząc czas jaki upłynął od rejestracji
do końca 2021 r.) przy znacznie niższej medianie,
bo wynoszącej zaledwie 6 lat. Jest to więc sektor
młody, a jeśli sięgnąć do unijnych definicji
ze sfery kapitału ryzyka to można powiedzieć,
że wręcz zdominowany przez startupy.

Jak można było przypuszczać najstarsze są spółki z segmentu broad. Tu średnia wieku wynosi
12,7 lat przy medianie 11,7 lat. Spółki te funkcjonując w sektorach wysokiej technologii (np.
elektronika, optoelektronika) powstawały przede
wszystkim z myślą o zaspokojeniu popytu ze
strony wytwórców maszyn i urządzeń, a po
włączeniu się Polski w nurt badań kosmosu (we
wrześniu 2012 roku Polska przystąpiła do
Europejskiej Agencji Kosmicznej), ich biznesowe
plany uwzględniły również i ten segment rynku.
W grupie tej jest więc rynkowy “dinozaur” Vigo
System, którego korzenie sięgają początku lat
90-tych ubiegłego stulecia (np. w 2012 łazik
Curiosity wyposażony przez Vigo System w detektory podczerwieni został wysłany przez NASA
na Marsa), niewiele młodszy uczelniany spin-out
QWED (rejestrowany w 2002 roku) działający
w m.in. obszarze radioastronomii, czy niedawno
założone firmy takie jak rzeszowska Rectangle,
czy też lubelski Microamp.

Ten młody wiek spółek szczególnie widać
w segmencie upstream. Choć najstarsza spółka
ma (aż) 20 lat, to średnia wieku firm wynosi
8 lat, a mediana 6 lat. Jest to więc segment
niezwykle młody z dużą liczbą spółek, które
w zasadzie wciąż mają status startupów, tak jak
choćby krakowska Progresja Space rejestrowana
w 2019 roku, starsza zaledwie o rok wrocławska
spółka Thorium Space czy SatRev powstała w
2016 roku.
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Ile lat mają założyciele
Spółki segmentu upstream
tworzą bardzo młodzi ludzie.
Dużym atutem sektora jest to, że jego zręby
budują ludzie - jak na założycieli - stosunkowo
młodzi, których talenty i zapał na pewno będą
podstawowym paliwem napędzającym rozwój.
W 41 spółkach, stanowiących kluczowy zasób
sektora kosmicznego, średnia wieku osoby
fizycznej założyciela wynosi 38,3 lat przy
medianie równej 34 lata.

Założyciele spółek z segmentu downstream są
nieco starsi. Tu, jak wynika z zebranych danych,
średnia wieku wynosi 40,2 lat, a mediana 40.
W segmencie broad wartości te są dużo wyższe,
bo średnia już przekracza “czterdziestkę”
(43,3 lat) przy medianie wynoszącej 41 lat.

Szczególnie młodym segmentem jest upstream.
Nie tylko działające tu spółki są najmłodsze
spośród całego sektora, ale także tworzone są
przez najmłodszych założycieli. Średnia wieku
osób fizycznych wykazywanych w dokumentach
rejestracyjnych (w momencie zawiązania spółki)
jako założyciele wynosi 37,3 lat, a mediana 33.
Dla porównania, z ubiegłorocznego raportu
Taylor Economics poświęconego startupom
technologicznym (działającym w produkcyjnych
sektorach wysokotechnologicznych oraz w
sektorze usług wysokiej techniki) wynikało,
że średni wiek założycieli to 39 lat. Jesteśmy
przekonani, że tak młody wiek założycieli spółek
upstreamowych to dobry prognostyk, bowiem
przedział wieku 35-40 to właściwy punkt na osi
czasu, kiedy wiedza, doświadczenie i skłonność
do ryzyka uzyskują swoją optymalną kombinację
dla wejścia w przedsiębiorczość.

Średni wiek założycieli
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Sieć inkubatorów wspiera
kosmiczne startupy.
Ostatnie 30 lat to dynamicznie postępujący
proces demokratyzacji przestrzeni kosmicznej.
Dzięki olbrzymiemu postępowi
technologicznemu i powstaniu nowych
możliwości aplikacyjnych eksploracja kosmosu
stała się dostępna także dla kapitału prywatnego
i projektów cywilnych. Zainteresowanie
kosmicznym biznesem stało się więc bodźcem
do zakładania firm, a Europejska Agencja
Kosmiczna, ponieważ jest to sektor trudny
i wymagający, zdecydowała się, aby ten
startupowy trend wspierać. Wsparcie to
przybrało postać największej specjalistycznej
sieci inkubatorów przedsiębiorczości: European
Space Agency Business Incuba�on Centres (ESA
BIC). Zadaniem sieci jest wsparcie powstawania
startupów, których produkty lub usługi bazują
na technologiach wywodzących się z technologii

kosmicznych. Sieć ma charakter lokalny
i zdecentralizowany, nieco przypominający
system franczyzowy. ESA na podstawie otwartej
procedury konkursowej dokonuje wyboru
lokalnych partnerów (instytucje otoczenia
biznesu – parki, agencje rozwoju, uczelnie),
z którymi podpisywane są kilkuletnie umowy
na realizację procesów inkubacji. Choć ESA daje
swobodę i kredyt zaufania, to jednak metodyka
wsparcia jest “scentralizowana” i lokalni
partnerzy muszą spełnić szereg standardów
operacyjnych i jakościowych. ESA oferuje
scentralizowane wsparcie w zakresie marke�ngu
i public rela�ons, udział w konkursach
(“hackathons”), targach branżowych, coroczne
forum inwestycyjne ESA oraz półroczne
konferencje networkingowe. Obecnie, w sieci
ESA BIC działają 22 inkubatory w 60
lokalizacjach w 18 krajach. Z dostępnych danych
wynika, że od czasu uruchomienia pierwszych
inkubatorów w 2003 roku działalność sieci
przyczyniła się do powstania ok. 500 startupów.
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Gdzie lokuje się najwięcej kosmicznych firm
Mazowsze, Małopolska
i Pomorze to największe
skupiska przedsiębiorstw
sektora kosmicznego.
Mazowsze na czele z aglomeracją warszawską
to centralny punkt na krajowej mapie sektora
kosmicznego. Magia stolicy, łatwy dostęp
do instytucji rządowych, sektora finansowego
i jednostek naukowych sprawia, że swoje
siedziby ulokowało tu aż 29 spółek spośród 73,
które zaliczono do sektora kosmicznego.
Jest to więc blisko 40% całej populacji tego typu
przedsiębiorstw. Mazowsze nadal wiedzie prym,
jeśli pod uwagę weźmiemy tylko te spółki,
dla których kosmos jest jedynym albo dominującym źródłem przychodów. W Warszawie ma
siedzibę 13 spośród 41 takich spółek, czyli
31,7%.
Identycznie jest w przypadku dwóch wyróżnionych segmentów biznesowych. Spółek specjalizujących się w segmencie upstream jest na
Mazowszu 8, czyli 31% wszystkich z tego
segmentu. W segmencie downstream jest ich
mniej, bo “tylko” 7, co jednak i tak stanowi
aż 46,7% wszystkich zidentyfikowanych
biznesów o takiej specjalizacji.

Spółki w województwach
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W przypadku spółek, które określono umownie
mianem broad czyli takich, dla których “kosmos”
stanowi mniejszościowe pole działalności,
Mazowsze także jest kluczową destynacją.
Takich spółek z segmentu broad na Mazowszu
jest 14, czyli 43,8% wszystkich z tego segmentu.
Za mazowieckim liderem ambitnie podąża
Pomorze i Małopolska. Dystans, jaki dzieli
te dwa regiony od Mazowsza jest jednak
znaczny. Na Pomorzu spółek z wszystkich
trzech segmentów - upstream, downstream
i broad – mamy łącznie 9, czyli 12,3% (spośród
73 analizowanych). W Małopolsce jest ich 7,
czyli 9,6%. W segmencie upstream na Pomorzu
zidentyfikowano 6 spółek, czyli 23,1%,
natomiast w Małopolsce tylko 3, czyli 11,5%.
W przypadku segmentu downstream pozycja
pomorskiego blednie, bo można tu wskazać
tylko jeden podmiot o takiej specjalizacji,
podczas, gdy w Małopolsce jest ich 4 (26,7%).
Sumarycznie w obu wyróżnionych segmentach
znaczenie tych dwóch regionów jest w miarę
wyrównane, bo łącznie przypada na nie
po 17,1% zidentyfikowanych spółek sektora
kosmicznego (łącznie dla obu segmentów 34%).

8

= 29

3

Te trzy regiony stanowią obecnie matecznik
polskiego sektora kosmicznego. Przypada na nie
70,7% wszystkich spółek segmentu upstream
i downstream bądź 61,6%, jeśli w rachunku tym
uwzględnimy również segment broad czyli
spółki, dla których działalność kosmiczna
stanowi tylko fragment całej aktywności.

6
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Kto zakłada kosmiczne spółki
Założyciele kosmicznych
spółek to przede wszystkim
osoby fizyczne.
Osoby fizyczne dominują wśród założycieli
spółek sektora kosmicznego. W 41 analizowanych spółkach stanowiących jądro sektora, 78%
założycieli to osoby fizyczne.
Ze zbliżonymi proporcjami mamy do czynienia
w obu interesujących nas segmentach.
W upstream osoby fizyczne stanowiły 76%
wszystkich zidentyfikowanych założycieli.
W segmencie downstream udział ten był nieco
wyższy, bo wynosił 83%. W segmencie spółek
broad osób fizycznych wśród założycieli było
najwięcej, bo aż 88%.
Bardzo ciekawie wygląda pozostała część struktury rodzajowej udziałowców. Drugim najliczniej występującym rodzajem założyciela były
inne przedsiębiorstwa. W segmencie upstream
i downstream było to odpowiednio 12% i 13%
wszystkich założycieli; w broad udział ten był
niższy i wynosił 9%. Jednak to nie drugie,
a trzecie miejsce w strukturze udziałowców
przynosi niespodziankę. Tu w segmencie
upstream pojawiają się fundusze venture capital
i to z 11% udziałem (8 funduszy prywatnych
i publicznych w 4 spółkach). W downstream
obecności takich funduszy w momencie
zawiązania spółki nie odnotowaliśmy. W segmencie broad fundusze te pojawiały się tylko
w jednej spółce (3% wszystkich udziałowców
całego segmentu). Wygląda na to, że segment
upstream jest przez fundusze VC postrzegany
jako bardzo perspektywiczny w obecnym
cyfrowym świecie.

1

Niezbyt dobrą wiadomością jest to, że wśród
osób fizycznych będących założycielami spółek
w głównych segmentach sektora kosmicznego –
upstream i downstream - dominują mężczyźni.
W upstream w momencie rejestracji spółek na
56 osób fizycznych będących udziałowcami
przypadało 52 mężczyzn, czyli ok. 93%,
a co najmniej jedna kobieta pojawiła się wśród
założycieli zaledwie w trzech spółkach.
W downstream udział mężczyzn wynosił 76%;
w tym segmencie kobiety pojawiły się “aż” w
sześciu spółkach. Taka - nieco zniekształcona
w porównaniu do krajowej demografii – struktura jest jednak wiernym odzwierciedleniem
dominacji mężczyzn na kierunkach studiów
związanych z nauką i techniką (kierunki inżynieryjne, techniczne, informatyka, itd.). Według
danych GUS, w roku akademickim 2020/2021
na tych kierunkach studiowało 190 tys.
mężczyzn i 100 tys. kobiet (w przypadku liczby
absolwentów w roku akademickim 2019/2020
było już nieco lepiej, bo naukę ukończyło 40 tys.
mężczyzn i 30 tys. kobiet)1.
Pomimo, że udział sektora naukowego w strukturze udziałowców jest minimalny (jednostki
naukowe jako udziałowcy pojawiają się tylko
w dwóch spółkach, po jednej dla każdego
z segmentów), to jednak analiza historii powstania spółek wskazuje, że bezpośrednie powiązania
osobowe z sektorem naukowym ma co najmniej
8 firm (w tym siedem z segmentu upstream).

Nauka i Technika w 2020 r. GUS, Warszawa, Szczecin 2022. str. 57 i dalej.
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Kto zakłada kosmiczne spółki

Struktura udziałowców ulega
zmianie - przybywa nowych
twarzy.
Założyciele to nie jedyni udziałowcy, na jakich
można oprzeć rozwój kosmicznych firm. Z zebranych danych wynika, że wraz z upływem czasu
do grona udziałowców - w wyniku zbywania
udziałów oraz podwyższeń kapitału zakładowego - dołączają nowi, choć ruchy takie nie dotyczą wszystkich spółek.
W momencie powstania (czyli rejestracji) w 26
spółkach segmentu upstream ujawnionych było
76 udziałowców (czyli 2,8 założyciela na spółkę). Po kilku latach, zgodnie ze stanem na koniec
2021 r. (tj. średnio po upływie około 7 lat od
rejestracji), liczba udziałowców wzrosła do 94
(czyli 3,6 udziałowca na spółkę). Grupa udziałowców powiększyła się więc przeciętnie o ok.
0,8 udziałowca (osobę fizyczną lub prawną).
Największe zmiany w tej strukturze rodzajowej
pojawiły się w przypadku osób fizycznych.
W momencie rejestracji osób tych było 56
(76%), podczas gdy kilka lat później ich liczba
nominalnie wzrosła do 64, co przy ogólnym

zwiększeniu ilości udziałowców do 94 oznaczało
spadek względny do 68%. Nieznacznie, o z 12%
do 15% wzrosła ilość osób prawnych.
Zwiększyła się też obecność funduszy venture
capital z 11% do 14%. Skalę wzrostu zainteresowania funduszy venture capital lepiej widać
w ujęciu nominalnym: początkowo (czyli w momencie powstawania spółek) tych funduszy było 8,
a na koniec 2021 r. ich liczba wzrosła do 14.
Niemniej jednak, wzrost liczby funduszy nadal
dotyczy kilku spółek, z 4 spółek reprezentujących segment upstream ich obecność wzrosła do
zaledwie 5 spółek. Do spółek dołączyły głównie
fundusze publiczne, ale w jednym z podmiotów
zanotowano 4 nowe fundusze prywatne. Tym
samym kapitał prywatny skupił się w dwóch
podmiotach z segmentu upstream.
Zmiany nie ominęły segmentu downstream,
choć były dość ograniczone. Tu liczba udziałowców wzrosła zaledwie o jednego udziałowca
(z 30 do 31). Liczba udziałowców wśród osób
fizycznych zmniejszyła się nominalnie (z 25 do
24) i względnie (z 83% do 77%), a osób prawnych (tj. innych spółek) przybyło tyle, że ich
udział wzrósł z 13% do 23% ponownie przy
całkowitym braku zainteresowania ze strony
funduszy venture capital.

Struktura założycieli

Upstream

Downstream

W momencie rejestracji

W momencie rejestracji

76%

83%
Osoby fizyczne

2,8

udziałowca
na spółkę

Osoby prawne

12%

Uczelnie

11%

udziałowca
na spółkę

17%

Początek 2022 r.

Początek 2022 r.

68%

77%

3,6
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na spółkę

15%

14%
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Osoby prawne

Kto zakłada kosmiczne spółki

Struktura własności.
Struktury własności dla 41 kluczowych spółek
sektora kosmicznego (tj. upstream i downstream
traktowane łącznie) wykazują wysoki poziom
koncentracji. Przeciętnie, założyciel w momencie powstawania spółki posiadał w swoim ręku
ok. 38,1% udziałów (mediana w tym wypadku
wynosiła 25%). Jest to bardzo wysoka wartość
zapewniająca co najmniej możliwość blokowania
niektórych uchwał walnego zgromadzenia,
a w przypadku koalicji dwóch udziałowców
realną kontrolę nad spółką.
Koncentracja własności jednak dość odmiennie
kształtuje się w segmencie upstream i downstream. W tym pierwszym jest ona o blisko
4 punkty procentowe niższa i wynosi przeciętnie
34,1% (mediana 20,2%). W spółkach zaliczonych
do segmentu downstream jest dokładnie odwrotnie. Średni pakiet udziałów, jaki znalazł się
w ręku pojedynczego założyciela był aż o 10
punktów procentowych wyższy od ogólnej
średniej (38,1%) i wynosił 48,1% (mediana 34%).
Jest to dość ciekawa sytuacja prawdopodobnie
potwierdzająca różnicę w kapitałochłonności
rozpatrywanych przez nas segmentów. Wyższa
kapitałochłonność w upstream wymaga większej
liczby udziałowców (co skutkuje mniejszym
pojedynczym pakietem); niższa kapitałochłonność w downstream umożliwia skapitalizowanie spółki bez odwoływania się do większej
liczby dawców kapitału.

Odmiennie wygląda też dynamika struktur własności. Na poziomie całej analizowanej zbiorowości 41 spółek wraz z upływem czasu wielkość
pakietu, który znajduje się w ręku pojedynczego udziałowca spada z 38,1% do 31,5%. Jest tak
głównie za sprawą segmentu upstream, gdzie
własność ulega rozproszeniu z 34,1% w momencie powstawania spółki do 26,2% po kilku latach
(średnio po 7 latach). W downstream skoro
dopływ nowych udziałowców był niewielki
to i struktura powinna wykazywać “bezruch”.
I tak faktycznie jest. Tu rozmiar pojedynczego
pakietu uległ zaledwie minimalnej zmianie
z poziomu 48,1% do 47,9%. Oznacza to,
że w upstream wraz z upływem czasu mamy
do czynienia z rozproszeniem własności,
a w downstream z jej stabilizacją.
Czyżby to miało oznaczać, że dla upstream
dostęp do kapitału właścicielskiego i sprawność
funkcjonowania rynku kapitałowego jest
ważnym, jeśli nie kluczowym motorem rozwoju?

Przeciętny rozmiar pakietu udziałów
w ręku jednego udziałowca-założyciela

+
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Przychody, zyski, rentowność
Upstream i downstream
znacznie różnią się od siebie
pod względem finansów.
W 2020 roku 38 spółek reprezentujących sektor
kosmiczny, dla których dostępne były sprawozdania finansowe zrealizowało przychody
ze sprzedaży na poziomie 245 mln zł. Nieznacznie większa część przychodów (54%) została
osiągnięta przez spółki z segmentu downstream.
Porównanie średnich wartości przychodów
wskazuje, że to właśnie spółki z tego segmentu
są większe. Średnie przychody przypadające
na spółkę wyniosły w tym segmencie ponad
10 mln zł, podczas gdy w upstream wartość
ta jest o ponad połowę niższa.
Bardzo korzystnie kształtują się wyniki finansowe. Prawie 70% spółek odnotowuje zysk
ne�o, przy czym rentowność spółek segmentu
downstream jest znacznie wyższa. Średni zysk
dla spółek rentownych wyniósł tutaj prawie
2 mln zł, ale w upstream wartość ta jest prawie
czterokrotnie niższa. Skumulowane zyski i straty
w 2020 roku wyniosły łącznie 17,5 mln zł,
a średnia na jedną spółkę z sektora kosmicznego
to ok. 450 tys. zł. Niemniej prawie cała kwota
zysku (93%) została wypracowana przez spółki
segmentu downstream.
Wartość księgowa analizowanych przez nas
spółek to prawie 119 mln zł przy łącznych aktywach na poziomie 319 mln zł. Spółki z segmentu
downstream są większe zarówno pod względem
wartości księgowej (średnio 6,7 mln zł wobec 1,3
mln zł w spółkach z segmentu upstream),
jak i wartości aktywów (12,2 mln zł dla downstream i 6,4 mln zł w upstream).
Jak można było oczekiwać, młody wiek całego
sektora oznacza niską akumulację majątku:
spółki z sektora kosmicznego nie dysponują
znacznym majątkiem. Aktywa rzeczowe stanowią
około 24% aktywów, a wartości niematerialne
i prawne zaledwie 4% wartości. Dużym zaskoczeniem jest fakt, że majątek trwały w większym
stopniu jest gromadzony przez spółki z segmentu
downstream. Tu majątek trwały stanowi 33%
aktywów, podczas gdy w segmencie upstream
(gdzie zapewne jest większa potrzeba prowadzenia prac B+R w oparciu o drogie urządzenia
i sprzęt laboratoryjny) rzeczowe aktywa trwałe
to jedynie 15% aktywów. W przypadku wartości
niematerialnych i prawnych zdecydowana ich
część (89%) przypada na segment upstream,
a średnia wartość tej kategorii aktywów przypadających na jedną spółkę jest tutaj prawie
czterokrotnie wyższa (500 tys. zł).
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Bardzo dobrą wiadomością jest, że wzrost
inwestycji w segmencie upstream w 2020 roku
w stosunku do roku poprzedniego jest znaczący.
Aktywa trwałe wzrosły tu nominalnie o 11,4 mln
zł; wzrost rzeczowych aktywów trwałych
wyniósł 156%, a wartości niematerialnych
i prawnych o 238%. Wskazuje to na zmianę
tendencji co może oznaczać, że w przyszłości
ta część majątku będzie stanowić ważne aktywo
segmentu upstream.
Realizowane inwestycje mają także swoje
konsekwencje w postaci rosnącego zadłużenia.
Kapitał własny w 2020 roku stanowił 37%
aktywów spółek co oznacza, że spółki finansowały się głównie kapitałem zewnętrznym
(kredyt kupiecki, kredyt bankowy, pożyczki).
Łączne zobowiązania w stosunku do 2019 roku
wzrosły o 225%, a wskaźnik zadłużenia ogólnego
wzrósł do 84%, co jest stosunkowo wysokim
poziomem. Na taką sytuację ma wpływ głównie
segment upstream, gdzie udział kapitałów
własnych jest na poziomie 20%, a wskaźnik
zadłużenia ogólnego na niebezpiecznym (!)
poziomie 200%. Związane jest to z rosnącym
wzrostem zobowiązań, które w stosunku do roku
2019 zwiększyły się o 287%.

Rentowność
Średni zysk
w segmencie

Downstream

Średni zysk
w segmencie

70%
Spółek
wykazuje
zysk ne�o

2,0 mln zł

Wartości niematerialne i prawne

Upstream

0,6 mln zł

Wartość księgowa

14,0
1,5
12,5

119,0
87,0

32,0

mln zł
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Przychody, zyski, rentowność

Dla upstream dotacje na B+R
są bardzo istotnym motorem
rozwoju.
W 2020 roku spółki z sektora kosmicznego
uzyskały ponad 31 mln zł środków publicznych
w postaci różnego typu dotacji z krajowych
programów operacyjnych. Znaczna część tych
środków (74%) trafiła do spółek upstream, gdzie
stanowiły one około 20% wartości przychodów;
w segmencie downstream było to tylko 6%
przychodów. Bardziej szczegółowa analiza
przyznanych dotacji na realizację prac badawczorozwojowych wskazuje, że środki te są bardzo
istotne dla sektora. Na przestrzeni ostatnich lat2
28 spółek pozyskało prawie 310 mln zł,
co odpowiadało wartości aktywów posiadanych
przez te podmioty i oznaczało, że 68% podmiotów (z 41 spółek stanowiących łącznie segmenty
upstream i downstream) korzystało przynajmniej
z jednej dotacji.
Średnia wartość dotacji na realizację prac B+R
w perspektywie finansowej 2014-2020 wyniosła
3,9 mln zł, jednak z uwagi na fakt, iż spółki
korzystały z wielu dotacji (maksymalnie 11
dotacji na spółkę) to średnia wartość finansowania dotacyjnego na podmiot, który uzyskał
minimum jedną dotację wyniosła ponad
11 mln zł. Koncentracja jest stosunkowo duża,
gdyż 5 największych spółek odpowiada za 62%
dotacji. Aż 84% kwoty dotacji przypadało na
segment upstream, gdzie zarówno średnia wartość dotacji, jak i finansowania na spółkę były
znacznie wyższe niż w downstream. W przypadku upstream, dotacje stanowią kluczowe źródło
finansowania rozwoju, a ich wartość w stosunku
do aktywów wyniosła 162%! (w downstream
było to 32%)!

Podsumowując zaprezentowane dane można
stwierdzić, że analizowane spółki sektora kosmicznego znacznie różnią się od siebie. Segment
downstream to stosunkowo duże, rentowne
podmioty realizujące głównie usługi informatyczne. Spółki te bazują na kapitałach własnych,
a dotacje stanowią stosunkowo niewielkie uzupełnienie ich struktury finansowej. Biorąc pod
uwagę brak funduszy venture capital w tym
segmencie, w gronie udziałowców, można założyć, że spółki te finansują się z bieżących zysków,
co zapewnia im samowystarczalność.
Najprawdopodobniej zaprezentowana ocena
stanu finansów tego segmentu jest niedoszacowana, a jego uzupełnieniem powinny być
niektóre firmy z sektora broad, które tylko
w części są zaangażowane w projekty z zakresu
gospodarki kosmicznej. Jak sygnalizowano wcześniej, ujęcie w analizach tej grupy firm jest jednak
trudne ze względu na brak pełnych danych na
temat skali ich zaangażowania w takie projekty.
Z kolei spółki upstream to mniejsze podmioty
realizujące prace badawczo-rozwojowe często
w fazie poprzedzającej moment komercjalizacji
produktu (TRL poniżej VIII-IX). Charakteryzują
się one wysokim poziomem inwestycji (zarówno
w aktywa rzeczowe jak i niematerialne), finansując je z dotacji publicznych, a bieżącą płynność
finansują poprzez znaczne zadłużenie się.

Krajowe dotacje B+R łącznie za lata 2014-2020

310,0
50,0

Downstream
260,0

Upstream

mln zł

2

Dotacje na realizację prac badawczo-rozwojowych uzyskane w perspektywie finansowej 2014-2020.

RAPORT: MAŁY SEKTOR WIELKICH AMBICJI: Spółki sektora kosmicznego w Polsce

11

Made in Kosmos.
Polska dopiero niedawno dołączyła do krajów
inwestujących w technologie kosmiczne. Dzięki
dostępowi do programów finansowanych przez
Europejską Agencję Kosmiczną oraz środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Szybka
Ścieżka - Technologie kosmiczne) nareszcie
pojawił się większy strumień finansowania prac
B+R. Przekonywanie decydentów o potrzebie
wyasygnowania większych środków na ten cel
jest dość trudne, ale jeszcze trudniejsze jest
przekonanie przeciętnego podatnika, który
zapewne wszystko sprowadzi do banalnego
pytania “a co ja z tego będę miał?”. Choć nie
zdajemy sobie z tego sprawy, to odpowiedź na
takie pytanie jest jednak bardzo prosta, bo na co
dzień korzystamy z mnóstwa wyrobów, które
swoje początki wywodzą z programów eksploracji kosmosu. Oto kilka przykładów. Pomińmy te
najbardziej spowszedniałe takie jak nawigacja
satelitarna, dzięki której trudniej się zgubić
w mieście i w lesie, a geodetom wyznaczyć
granice nieruchomości czy obrazowanie
satelitarne wykorzystywane np. przez rolników
(rolnictwo precyzyjne) i meteorologów. Mniej
znane przykłady to np. energooszczędny,
kompaktowy filtr do oczyszczania wody
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niewykorzystujący chloru opracowany w latach
60. na potrzeby Misji Apollo, a obecnie powszechnie spotykany w naszych kuchniach oraz
bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem,
początkowo wbudowane w hełm kosmonauty
zapewniające mu łączność w trakcie pobytu poza
statkiem po ich zminiaturyzowaniu w latach 70.
ubiegłego stulecia stały się dostępne dla każdego
melomana. Efekt inwestycji w technologie
kosmiczne każdy kierowca znajdzie w samochodowej apteczce, której standardowym wyposażeniem jest koc termiczny. Taka srebrzysta cienka
metalizowana folia chroniąca przed utratą ciepła
to nic innego jak MPET, czyli metalizowany
polyethylene terephthalate opracowany w 1964
roku, aby chronić części statków kosmicznych
przed utratą ciepła. Jeszcze innym przykładem
inwestycji kosmicznej (choć nie jest to “twarda”
technologia) najmniej z kosmosem kojarzonej jest
system bezpieczeństwa żywności HACCAP,
który obowiązuje każdego przetwórcę żywności.
System ten został opracowany w latach 60.,
aby zapewnić, że wraz z kosmonautami na orbitę
nie polecą zapasy żywności skażone bakteriami,
które wartą miliardy dolarów misję kosmiczną
zamienią w orbitalny szpital.
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Horyzont 2020, a polski sektor kosmiczny
H2020 ważnym źródłem
finansowania B+R.
Według danych Komisji Europejskiej ze środków
programu “Horyzont 2020” (H2020) do Polski
trafiło około 748 mln euro wsparcia.3 Do sektora
kosmicznego trafiło 14,9 mln euro, co stanowiło
ok. 2% całego wsparcia dla Polski w ramach
H2020. Środki te trafiły łącznie do 38 beneficjentów na realizację prac B+R w ramach 55
projektów. Podmiotem najczęściej angażującym
się w projekty w ramach H2020 oraz nominalnie
największym beneficjentem, była Polska Agencja
Kosmiczna uzyskując łącznie wsparcie unijne
o łącznej wartości niemal 6,4 mln euro. Łącznie,
dofinansowanie dla polskich organizacji z sektora
kosmicznego stanowiło 6,2% całego wsparcia
w ramach H2020 dla europejskiego sektora
kosmicznego.

W programie “Horyzont 2020” istotnie promowana była działalność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dla MŚP na projekty z obszaru
technologii kosmicznych przeznaczone było
ponad 241,1 mln euro wsparcia. Łącznie
wszystkie europejskie MŚP były zaangażowane
903 razy w projekty kosmiczne w ramach
H2020, a polskie – 24 razy. Dofinansowanie
otrzymane przez polskie MŚP z sektora
kosmicznego wyniosło ok. 4,1 mln euro,
co stanowiło ok. 27,3% całkowitego wsparcia
udzielonego dla polskiego sektora kosmicznego.
Co istotne, ponad 75% dofinansowania
dla polskich MŚP sektora kosmicznego było
skoncentrowane w grupie 10 podmiotów.

Top 5 MŚP sektora kosmicznego, które uzyskały największe
wsparcie w ramach programu “Horyzont 2020:
1. Hertz Systems LTD Sp. z o.o. - wartość wsparcia: ok. 467 tys. euro (udział w dwóch projektach)
2. N7 Space Sp. z o.o. - wartość wsparcia: ok. 443 tys. euro (udział w jednym projekcie)
3. CloudFerro Sp. z o.o. - wartość wsparcia: ok. 367 tys. euro (udział w trzech projektach)
4. SKA Polska Sp. z o.o. - wartość wsparcia: ok. 323 tys. euro (udział w jednym projekcie)
5. Op�Nav Sp z o.o. - wartość wsparcia: ok. 293 tys. euro (udział w jednym projekcie)

Baza Komisji Europejskiej dot. partycypacji w ramach programu Horyzont 2020 - Horizon 2020 Dashboard (stan na marzec 2022 r.)
h�ps://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Country/Poland;
3
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Współpraca polskich firm z ESA
Polskie podmioty z sektora
kosmicznego angażują się
w istotne projekty.
Polska jest nierozerwalnie związana z tworzeniem europejskiej przestrzeni kosmicznej
od 1994 roku, kiedy to podpisano pierwszą
umowę o współpracy z Europejską Agencją
Kosmiczną (ESA). Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa i instytuty naukowe mogły uczestniczyć
w zaawansowanych projektach zagranicznych
(tj. misje badawcze Cassini-Huygens, Integral,
misje ESA typu JUICE oraz ATHENA). Efektem
tej intensywnej współpracy było podpisanie
w 2007 roku porozumienia o Europejskim
Państwie Współpracującym (PECS) oraz uzyskanie przez Polskę w 2012 roku statusu oficjalnego członka ESA.
Po wstąpieniu Polski do ESA, w ramach tzw.
okresu przejściowego (lata 2012-2019) uruchomiony został Polish Industry Incen�ve Scheme
(PLIIS) będący wówczas najistotniejszym
programem technologicznym sektora kosmicznego. Program ten miał służyć rozwojowi

polskiego sektora i budowie kompetencji podmiotów gospodarczych przy jednoczesnej integracji działań z Europejską Agencją Kosmiczną.
W ramach programu PLIIS, zatwierdzonych
zostało 210 projektów, które otrzymały dofinansowanie łącznie na kwotę ok. 49,1 mln euro.
Dowodem na intensyfikację działań w ostatniej
perspektywie jest fakt, że w okresie od 2015
roku do końca pierwszego kwartału 2020 roku
sumarycznie 67 polskich podmiotów uczestniczyło łącznie w 190 projektach otrzymując
wsparcie w wysokości ok. 48 mln euro4.
Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju
i Technologii, udział polskich jednostek w projektach finansowanych i zamawianych przez ESA
był w tym okresie (tj. 2015 – Q1_2020) bardzo
silnie skoncentrowany. Zaledwie 5 podmiotów
odpowiadało za ok. 43% całkowitej liczby
polskich projektów, a już piętnaście najczęściej
współpracujących z ESA organizacji odpowiadało
za ok. 71% całej puli kontraktów. Wartym
odnotowania jest fakt, że siedem z tych
piętnastu podmiotów stanowiły małe i średnie
przedsiębiorstwa sektora kosmicznego5.

Przykłady projektów realizowanych przez polskie podmioty w ramach
współpracy z ESA:
SAT-AIS-PL Phase A – projekt realizowany w ramach PLIIS, którego celem jest opracowanie
i zbudowanie polskiego mikrosatelity przeznaczonego do umieszczenia (docelowo w 2023 r.)
na orbicie okołoziemskiej; liderem konsorcjum jest polska spółka Creotech Instruments S.A.,
współwykonawcami są Akademia Morska w Gdyni, CBK-PAN (Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk), Instytut Łączności – PIB, Hertz Systems Sp. z o.o., Atos Polska S.A.,
Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
CREODIAS – celem projektu jest zapewnienie dostępu do danych i informacji z systemu
obserwacyjnego Ziemi "Copernicus" (Copernicus Earth Observa�on Program). Uruchomienie
pla�ormy CREODIAS nastąpiło w 2018 roku, dając dostęp do ponad 20 petabajtów danych
z obserwacji Ziemi; liderem konsorcjum była spółka Creotech Instruments S.A., przy udziale
CloudFerro Sp. Z O.O., WIZIPISI, Sinergise LTD, Eversis, Geomatys SAS.
"Tubular antenna system for satellite applica�ons” – projekt realizowany przez Astronika Sp. z o.o.
przy współpracy z CBK-PAN, którego celem było opracowanie oryginalnego mechanizmu
rozkładania wysięgników rurowych m.in. do kompaktowych anten elektrycznych.

Raport “Ocena stanu rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce”, POLSA 2021, dostęp online: h�ps://pak.bip.gov.pl/
fobjects/download/1038663/raport-ocena-rozwoju-badan-i-uzytkowania-przestrzeni-kosmicznej-w-polsce_public-pdf.html.
4

Krajowy Program Kosmiczny na lata 2021-2026. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Warszawa, lipiec 2021. Dostęp online:
projekt v. 0.8 h�ps://www.gov.pl/a�achment/935b6f52-92ed-41f4-9dc6-�502c609a84
5
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Polskie mikrosatelity – warto
się rozpychać na tym rynku!
Posiadanie na orbicie własnego satelity to wielki
pres�ż, ale przede wszystkim biznes. Postęp
technologiczny sprawił, że na orbitę można
wysłać nie tylko ważące setki kilogramów
urządzenia, ale coś zupełnie małego. Moda
na nanosatelity i mikrosatelity stała się więc
atrakcyjnym segmentem kosmicznego rynku,
w który angażuje się sektor prywatny. Chociaż
do państw i organizacji posiadających największe
por�ele satelitów wiele nam brakuje (tylko ESA

ma “skromne” 93 satelity), to nasz por�el
satelitów jest największy z wszystkich krajów
Europy Środkowo Wschodniej (tabela poniżej).
Prym tu wiedzie wrocławska spółka SatRev,
która w ciągu ośmiu lat od powstania, w oparciu
o autorskie rozwiązania technologiczne
zbudowała 11 mikrosatelitów, które już znalazły
się na orbicie okołoziemskiej (w II-III kwartale
2022 roku, ma powstać kolejny tym razem dla
klienta z Omanu). Nad budową 50-kilogramowego satelity obserwacyjnego pracuje też
konsorcjum Creotech Instruments, ScanWay
i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to satelita
ten powinien trafić na orbitę w 2023 roku.

Polskie satelity nad naszymi głowami
Satelita

Firma

Data wyniesienia w przestrzeń

Miejsce wyniesienia

Orbita (km)

STEAMSAT-2

SatRev

Styczeń 2022

USA (Western Range Air Space)

500

STORK-3

SatRev

Styczeń 2022

USA (Western Range Air Space)

500

SW1FT

SatRev

Styczeń 2022

USA (AIR FORCE EASTERN TEST RANGE)

527

STORK-2

SatRev

Styczeń 2022

USA (AIR FORCE EASTERN TEST RANGE)

525

STORK-1

SatRev

Styczeń 2022

USA (AIR FORCE EASTERN TEST RANGE)

527

LABSAT

SatRev

Styczeń 2022

USA (AIR FORCE EASTERN TEST RANGE)

526

STORK-4

SatRev

Lipiec 2021

USA (Western Range Air Space)

480

STORK-5 (Marta)

SatRev

Lipiec 2021

USA (Western Range Air Space)

478

Amical-Sat

**

Czerwiec 2020

Gujana Francuska

SSO, 500

KRAKSat ***

SatRev

Kwiecień 2019*

USA (Wallops Flight Facility)

-

ŚWIATOWID ***

SatRev

Kwiecień 2019*

USA (Wallops Flight Facility)

409

BRITE-PL2 (Heweliusz)

Sierpień 2014

Chiny (Taiyaun Space Center)

610

BRITE-PL1 (LEM)

Listopad 2013

Rosja (Orenburg)

600

PW SAT

2012

Gujana Francuska

-

* wysłane na orbitę w kwietniu, ale uwolnione z ISS 3.07.2019 o 13.55 CEST
** pla�orma zbudowana i dostarczona przez SatRev, operator: CSUG
*** zdeoribitowany
Żródło: h�ps://isstracker.pl, h�ps://www.n2yo.com/satellites,
SatRev
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Europejski sektor kosmiczny: fakty i liczby
Przychody ze sprzedaży europejskiej “space
economy” (produktów/usług)

Struktura rynku europejskiego wg rodzaju
odbiorcy/klienta (2019 r.)

50,0

8,5
mld
euro

2018

71%

8,8
mld
euro

Sektor publiczny
Sektor prywatny

2019

7,7
mld
euro
2020

29%

Najwięksi gracze europejskiego sektora publicznego:
1. European Space Agency
2. Centre Na�onal d’Études Spa�ales
3. Deutsches Zentrum für Lu�- und Raumfahrt German Aerospace Center
4. Agenzia Spaziale Italiana

Zatrudnienie w europejskiej “space economy”
(Full �me equivalent)
50,0

Struktura zatrudnienia w europejskiej “space
economy” wg wielkości przedsiębiorstwa
(2020 r.)

52 523

65%

51 122

Large Groups

48 712

2018

25%
2019

Midcaps
MSP

10%

2020

Struktura zatrudnienia w europejskiej “space
economy” wg największych graczy (2020 r.)
2% 2%
3%
8%
14%
22%

49%

Airbus

GMV

Thales Alenia Space

Telespazio

Ariane Group

Pozostali

Avio

Źródła danych: ASD Eurospace (The European space industry in 2019 / Eurospace facts & figures, 2020)
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firmy większe niż
MSP, ale mniejsze
niż 10 tys.
pracowników

Kilka wniosków
Chociaż celem raportu było wyłącznie pokazanie “ekonomicznej fotografii” sektora, a nie dokonywanie
jego pogłębionej diagnozy czy ewaluacji, zebrane dane zachęcają do nakreślenia kilku roboczych
obserwacji i wniosków, które zapewne będą skłaniały do podjęcia dalszych badań tego niezwykle
ciekawego sektora.
1. Polska gospodarka kosmiczna to sektor bardzo młody, dopiero budujący swój potencjał,
akumulujący zasoby kapitałowe, majątkowe i przede wszystkim ludzkie.
2. Rozmiary tego sektora są bardzo małe (liczba spółek) w relacji do innych tradycyjnych branż,
dlatego biorąc pod uwagę jego kluczowe znaczenie jako źródła innowacji i postępu
technologicznego konieczne jest bardzo intensywne wspieranie procesu startu nowych
przedsiębiorstw (specjalizacja rynku venture capital, dedykowane inkubatory). Bez zwiększenia
rozmiarów sektora nie będzie możliwe zrealizowanie niektórych niezwykle ambitnych celów
ilościowych Polskiej Strategii Kosmicznej (np. Zwiększenie udziału w programach opcjonalnych ESA
do 150-200% składki; wzrost udziału w obrotach rynku europejskiego do 3%).
3. Rozwój i innowacyjność polskiej gospodarki kosmicznej jest ściśle uzależniona od dostępu do
finansowania B+R oraz kapitału (właścicielskiego, dłużnego). Świadczą o tym dane, jakie
zaprezentowaliśmy na temat udziału dotacji (ESA, H2020, NCBR) w przychodach spółek czy
struktury finansowania. Dostęp do środków na badania z ESA powinien być zatem intensywnie
uzupełniany środkami krajowymi dystrybuowanymi np. przez NCBR, tak jak było to dotychczas
w tzw. Szybkiej Ścieżce - Technologie kosmiczne.
4. Konieczne jest dokładne diagnozowanie stanu sektora, gdyż funkcjonowanie w przestrzeni
publicznej przejaskrawionego obrazu sektora może prowadzić do błędów w formułowaniu różnych
programów i strategii. Jednocześnie konieczny jest znacznie intensywniejszy PR tego sektora, gdyż
jego niewielkie rozmiary mogą zniechęcać decydentów do poświęcania mu większej uwagi
i udzielania realnego wsparcia.
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Mini słowniczek
Downstream

usługi dla klientów/użytkowników końcowych, w tym głównie produkty
cyfrowe oparte na wykorzystaniu danych cyfrowych otrzymywanych
z infrastruktury satelitarnej (satelitów) - np. zdjęcia satelitarne (w różnych
pasmach światła), dane lokalizacyjne/nawigacyjne, dane meteo, usługi
telekomunikacyjne, itd.

Mikrosatelita

sztuczny satelita o wadze od 10 kg do 100 kg (wg niektórych źródeł jest to
przedział 10 kg – 120 kg).

Nanosatelita

sztuczny satelita o wadze od 1 kg do 10 kg.

Gospodarka
kosmiczna

według OECD jest to zbiór różnych aktywności oraz sposobów zaangażowania
zasobów tworzących i dostarczających wartości i korzyści dla człowieka
związanych z poznawaniem, eksploracją i użytkowaniem przestrzeni
kosmicznej.

(ang. “space economy”)

TRL
(ang. Technology
Readiness Level)

Upstream

18

poziom gotowości technologicznej; klasyfikacja systematyzująca (rosnący)
poziom dojrzałości technologii począwszy od badań podstawowych,
a skończywszy na technologii gotowej do wdrożenia/komercjalizacji; wyróżnia
się dziewięć poziomów gotowości. Szerzej patrz: h�ps://www.nasa.gov/
directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level
działalność wytwórcza i usługowa obejmująca budowę rakiet nośnych,
ich części, satelitów (i ich części), systemów sterowania, a także usługi
wynoszenia w przestrzeń kosmiczną i usługi operatorów.
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Nota metodologiczna
Badaniem objęto wyłącznie przedsiębiorców działających w formie spółki kapitałowej
(z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej).
Badanie objęło łącznie 73 spółek, w tym 41 spółek, których wyłącznym przedmiotem działalności
była gospodarka kosmiczna.
Identyfikacja analizowanych spółek została przeprowadzona na podstawie web research,
w tym m.in. przeglądu list podmiotów należących do Klastra Technologii Kosmicznych, Związku
Pracodawców Sektora Kosmicznego, ESA en��es directory, listy beneficjentów funduszy
strukturalnych (program badawczy Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne), komercyjnej bazy
przedsiębiorstw h�ps://rejestr.io/
Przyporządkowanie podmiotów do segmentu upstream, downstream i broad jakie zastosowano
w raporcie, zostało dokonane w oparciu o analizę zakresu prowadzonej działalności.
Wszystkie dane finansowe (przychody, zyski/straty), dane na temat udziałowców/akcjonariuszy,
struktury własności pochodzą ze źródeł pierwotnych (Krajowy Rejestr Sądowy).
Szczegółowe dane na temat analizowanych spółek pochodziły z następujących źródeł:
Krajowy Rejestr Sądowy (sprawozdania opisowe zarządów spółek z działalności w danym roku;
rachunki zysków i strat, bilanse, informacje na temat udziałowców/akcjonariuszy znajdujące
się w dokumentach rejestracyjnych spółek);
baza Komisji Europejskiej dotyczące partycypacji w programie Horyzont 2020 - Horizon 2020
Dashboard (stan na marzec 2022 r.) h�ps://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/
a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Country/Poland;
baza Komisji Europejskiej zawierająca dane o podmiotach uczestniczących w programie
Horyzont 2020: h�ps://cordis.europa.eu/;
baza REGON dostępna pod adresem: h�ps://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/
index.aspx;
baza UOKiK na temat pomocy publicznej dostępna pod adresem: h�ps://sudop.uokik.gov.pl/
search/aidBeneficiary;
Krajowy Program Kosmiczny na lata 2021-2026. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
Warszawa, lipiec 2021. Dostęp online: projekt v. 0.8 h�ps://www.gov.pl/a�achment/
935b6f52-92ed-41f4-9dc6-�502c609a84;
lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020 h�ps://
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/listaprojektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ wersja
z marca 2022 r.;
mapa dotacji: h�ps://mapadotacji.gov.pl/;
strony WWW analizowanych spółek.
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Nota metodologiczna
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