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Rok 2012 by rokiem zmian dla Agencji, która 1 września przeniosła swoja siedzibę z 

Brukseli do Pragi. Udało się to zrealizować zgodnie z planem czasowym i budżetowym, co 

pomogło w utrzymaniu minimalnej straty zasobów i kadry.  Nie mogłoby by się to udać 

bez wsparcia dedykowanego temu celowi zespołowi oraz aktywnej pomocy czeskiego 

rządu.  

Zespół Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Galileo (GSMC) pracuje wciąż w biurze w 

Brukseli, co jest uzasadnione jego rozwojem oraz planowanymi przenosinami do Francji. 

To również pozwala nam na gromadzenie istniejącego know-how oraz oferowanie nowym 

pracownikom korzystnego środowiska do rozwijania ich umiejętności.   

W 2012 roku przygotowaliśmy fazę eksploatacji Europejskiego Programu GNSS poprzez 

porozumienie miedzy Komisja Europejska oraz Agencja Europejskiego GNSS (GSA), 

która m.in. deleguje GSA zadanie przeprowadzenia przetargu na operatora systemu 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) oraz przygotowania 

wczesnych serwisów Galileo. Porozumienie było kluczowym wydarzeniem dla Agencji i 

rozpoczęło nowy etap współpracy GSA z Komisja Europejska. Nowa regulacja UE 

dotycząca GNSS, przedstawiona Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu pod 

koniec roku, odzwierciedla to porozumienie.  

Na skutek tego Komisja Akredytacyjna ds. Bezpieczeństwa (SAB), która straciła 

najwięcej zasobów przez przenosiny Agencji, mogła sprawnie funkcjonować i wysiłki 

wszystkich pracowników pozwoliły na zmniejszenie skutków do minimum. To 

doprowadziło do udanej autoryzacji satelity przed drugim wyniesieniem i dopełniło fazę 

testów na orbicie (IOV), dostarczając pierwszych pozytywnych wyników działania 

systemu.  

Segment użytkowników serwisu publicznego o regulowanym dostępie (PRS) osiągnął 

ważne rezultaty w 2012 roku, w pierwszej kolejności przez rozpoczęcie kompleksowego 

procesu przetargowego na pierwszy zintegrowany odbiornik PRS oraz dokończenie 

przetargu na rozwój prototypu łączącego profesjonalne mobilne radio z PRS. Razem te 

osiągnięcia są kluczowym krokiem w rozwoju rynku PRS.   

Zespół Rozwoju Rynku działający w Agencji osiągnął również znaczące rezultaty, nie 

tylko poprzez zarzadzanie około osiemdziesięcioma projektami 7. Programu Ramowego, 

ale również poprzez nieustanne śledzenie rynku: 

- Obecnie zostało wdrożonych ponad 130 instrumentalnych procedur podejścia 

do lądowania opartych o nawigację satelitarną i bazujących na EGNOS. To 

obejmuje razem podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym LPV 



(Localiser Performance with Vertical Guidance) i podejścia APV (Approach 

Procedures with Vertical Guidance), wykorzystujące wysokościomierz 

barometryczny;  

- W sektorach rolnictwa precyzyjnego oraz geodezyjnym/mapowym system 

SBAS (satellite-based augmentation system) ma dużą penetrację; 

- Dzielimy się planami, jak tez mamy wspólne cele razem z organizacjami 

odpowiedzialnymi za opłaty na drogach; 

- Już ponad 70% modeli odbiorników jest przystosowanych do korzystania z 

EGNOS, a około 35% z systemu Galileo.  

Podsumowując, rok 2012 dał dobre fundamenty pod ‘nową’ Agencję GSA i jej 

oczekiwany rozwój, który prowadzi nas do zdobycia certyfikatu ISO 9001 w najbliższej 

przyszłości.  

Mamy przed sobą wiele wyzwań. Kluczowe etapy, jak przenosiny działu eksploatacji 

programu EGNOS oraz dostępność wczesnych serwisów Galileo, szybko się zbliżają. 

Dzięki zaangażowanemu i szybko rozwijającemu się zespołowi, Agencja jest w pełni 

oddana zapewnieniu systemom EGNOS i Galileo sukcesu.   

 

 


