
European Space Expo
Odkryj kosmiczne 
technologie!

UE ustanawia europejską politykę kosmiczną i przygo-
towuje silny europejski program kosmiczny. Inicjatywy te są 
kluczowe dla wzrostu i rozwoju społeczeństwa i będą miały 
bezpośredni pozytywny wpływ na nasze życie.

Utworzenie ogólnoeuropejskiej polityki kosmicznej poka-
zuje zdolność UE do przywództwa w dziedzinach o stra-
tegicznym znaczeniu, łączących różne obszary polityki, od 
telekomunikacji po pomoc humanitarną.

Europa realizuje dwa sztandarowe programy kosmiczne: 
Galileo (globalny system nawigacji satelitarnej) i Coper-
nicus (globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa), 
dodatkowo zwiększa swoje możliwości w zakresie moni-
torowania mórz, nadzoru granicznego i badania kosmosu 
oraz zapewnia wszystkim krajom UE dostęp do przestrzeni 
kosmicznej.

Europejska polityka kosmiczna zapewni Europie czołową i 
znaczącą rolę w kosmosie oraz sprawi, że kosmiczne tech-
nologie przyniosą maksymalne korzyści jej obywatelom i 
zwiększą konkurencyjność, promując wzrost gospodarczy i 
tworząc nowe miejsca pracy.

Badania kosmiczne – nowe pomysły na lepszą przyszłość
Prowadzone przez Komisję Europejską prace badawczo-ro-
zwojowe w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej 
odgrywają ważną rolę w europejskiej polityce kosmicznej i 
dopełniają przedsięwzięcia państw członkowskich oraz in-
nych kluczowych podmiotów, w tym Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA).

Europa od dziesiątków lat odgrywa aktywną rolę w sektorze 
kosmicznym. Jej działalność obejmuje zarówno wystrzeli-
wanie rakiet, eksplorację przestrzeni kosmicznej, jak i 
świadczenie satelitarnych usług dla społeczeństwa.

Badania kosmiczne przyczyniają się do realizacji ważnych 
celów w takich dziedzinach, jak transport, rolnictwo, 
rybołówstwo, zarządzanie kryzysowe, pomoc humanitarna i 
inne. Usługi oparte na badaniach kosmicznych umożliwiają 
sprawne funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa. 
Przykładowo, satelity transmitują na żywo wiadomości, 
umożliwiają funkcjonowanie nowoczesnych systemów 
nawigacyjnych i dostarczają prognozy pogody.

Europejska polityka kosmicznaPrzestrzeń kosmiczna w służbie obywateli
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GALILEO i EGNOS 

Globalna dokładność, niezawodność i niezależność CopernicusBaczna obserwacja planety

Dzięki tej wyjątkowej wystawie objazdowej, wiedza o 
korzyściach, jakie daje Europie eksploracja przestrzeni kos-
micznej jest dosłownie na wyciągnięcie ręki! Tutaj zobaczysz, 
poczujesz i weźmiesz udział w działaniach Europy w kosmosie 
oraz dowiesz się, jak te przedsięwzięcia już teraz podnoszą 
jakość Twojego życia.

Dzięki inwestycji Unii Europejskiej w 
najnowocześniejsze usługi nawigacji 
satelitarnej (Galileo i EGNOS) i ob-
serwacji Ziemi (Copernicus) życie 
obywateli na terenie całej Europy 
będzie bezpieczniejsze, wyda-
jniejsze i bardziej przyjazne dla 
środowiska. Co więcej, przewidu-
je się, że usługi i zastosowania 
powstałe w związku z programem 
kosmicznym UE stworzą globalne 
możliwości rynkowe i pomogą w tworzeniu 
miejsc pracy i długofalowego wzrostu gospodarczego.

Do końca obecnej dekady rynek zastosowań globalnej 
nawigacji satelitarnej osiągnie wartość 240 mld euro, a ok. 
7% produktu krajowego brutto, tj. 800 mld euro w skali Eu-
ropy, będzie zależne od usług nawigacji satelitarnej. Badania 
pokazują, że w ciągu pierwszych 20 lat wkład systemu Galileo 
do gospodarki europejskiej może wynieść do 90 mld euro.

System Copernicus, działający równolegle z systemem Gali-
leo, wykorzystuje dane  uzyskiwane w przestrzeni kosmicznej 
oraz na Ziemi w celu pogłębienia naszej wiedzy o zmianach 
klimatycznych i zagadnieniach ochrony środowiska pop-
rzez obserwację np. stanu naszych oceanów lub składu at-
mosfery. Copernicus będzie również stosowany w sektorze 
bezpieczeństwa, np. do nadzoru granicznego. Oczekuje się, 
że Copernicus przyniesie korzyści nawet dziesięciokrotnie 
przewyższające koszt inwestycji. Według OECD, do roku 2017 
globalny rynek danych obserwacyjnych Ziemi może osiągnąć 
wartość 3 mld dolarów.

Co więcej, europejski przemysł wytwórczy jest obecnie 
wart 5,4 mld euro rocznie i zatrudnia ponad 31 tys. wysoko 
wykwalifikowanych pracowników.

Komisja Europejska i jej lokalni partnerzy zapraszają do 
odwiedzenia European Space Expo, gdzie doświadczysz lep-
szego życia na Ziemi… dzięki eksploracji kosmosu!

Galileo, europejski globalny system nawigacji 
satelitarnej, zaoferuje niezależne usługi 
pozycjonowania, nawigacji i pomiaru 
czasu oraz  będzie współpracował 
z amerykańskim systemem GPS i 
rosyjskim systemem Glonass, oferując 
polepszenie parametrów nawigacyjnych.  
W skład systemu Galileo wejdzie 30 
satelitów krążących na wysokości ok. 
23 tys. km nad Ziemią. System będzie 
oferować 5 serwisów:
1. Serwis Otwarty będzie serwisem darmowym i 
    powszechnie dostępnym;  
2.  Regulowany Serwis Publiczny odpowiadający na potrzeby instytucji 

rządowych zostanie zabezpieczony za pomocą szyfrowania sygnałów;
3.  Serwis Poszukiwania i Ratownictwa ma stanowić europejski wkład do 

międzynarodowego systemu poszukiwawczo-ratowniczego Cospas-
Sarsat; 

4.  Serwis Bezpieczeństwa Życia zwiększy dodatkowo możliwości obecnej 
usługi stosowanej przez lotnictwo w ramach systemu EGNOS;

5.  Serwis Komercyjny zaoferuje bardzo dokładne i wiarygodne dane dla 
użytkowników profesjonalnych.

EGNOS – pierwsze europejskie przedsięwzięcie w dziedzinie nawigacji 
satelitarnej
Europejski System Wspomagania Satelitarnego (EGNOS) zwiększa 
dokładność systemu GPS nad Europą, co sprawia że wspomaga on zas-
tosowania istotne dla bezpieczeństwa, takie jak pilotowanie samolotów 
czy nawigowanie statkami przez wąskie kanały.
EGNOS przesyła poprawki do danych GPS, oferując Europejczykom 
dokładniejsze dane dla poprawy lub rozwoju nowych usług. EGNOS wery-
fikuje również wiarygodność systemu, sprawdzając, które informacje są 
poprawne i godne zaufania.
EGNOS składa się z 3 satelitów i sieci stacji naziemnych. System oferuje 
3 serwisy:
1.  Serwis Otwarty jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich posiadaczy 

odbiorników GPS z obsługą systemu EGNOS;
2.  Serwis Bezpieczeństwa Życia posiada funkcję wiarygodności, 

ostrzegającą użytkowników o wszelkich problemach z sygnałem GPS 
w ciągu 6 sekund. Ma to kluczowe znaczenie, gdy nawigacja sateli-
tarna jest wykorzystywana do zastosowań, w których zasadniczą rolę 
odgrywa bezpieczeństwo. W 2011 roku system EGNOS certyfikowano 
dla lotnictwa cywilnego;

3.  Serwis dostępu do danych EGNOS (EDAS) zapewnia dostęp do infor-
macji z systemu EGNOS w czasie rzeczywistym przez Internet.

Program Copernicus jest europejską inicjatywą budowy au-
tonomicznej zdolności do monitorowania Ziemi celem pop-
rawy jakości życia i bezpieczeństwa obywateli Europy.
 
Stoimy w obliczu wielu zasadniczych zmian w naszym stylu 
życia. Dobrobyt przyszłych pokoleń zależy od skutecznej 
polityki środowiskowej i natychmiastowych działań dla 
zapewnienia naszego bezpieczeństwa. Aby sprostać 
obecnym wyzwaniom, decydenci potrzebują 
wiarygodnych informacji o tym, w jaki 
sposób i dlaczego zmienia się nasza 
planeta i jej klimat. Copernicus 
stanowi odpowiedź Europy na pilne 
zapotrzebowanie na dokładne, 
wiarygodne i aktualne informacje o 
środowisku. 
 
Jak działa Copernicus 
Program Copernicus dostarcza kluczowe 
informacje o środowisku w formie m. in. map, 
zbiorów danych, raportów i ukierunkowanych powiadomień 
w oparciu o dane z satelitów obserwacji Ziemi, naziemnych 
czujników, urządzeń monitorujących atmosferę i boi ocean-
icznych.

Ukierunkowane usługi systemu Copernicus obejmują sz-
ereg kluczowych obszarów. Usługi monitorowania lądu, 
środowiska morskiego i atmosfery wspierają tworzenie prz-
episów dotyczących ochrony środowiska i czuwają nad ich 
realizacją i skutecznością. Usługi te pomagają nam również 
w lepszym zrozumieniu zmian klimatycznych i opracowaniu 
skuteczniejszych strategii łagodzenia ich skutków i dosto-
sowywania się do nich.

Dzięki zdolności do szybkiego monitoringu i mapowania, 
usługa zarządzania kryzysowego programu Copernicus ws-
pomaga na całym świecie akcje niesienia pomocy podczas 
klęsk żywiołowych, wypadków przemysłowych i kryzysów 
humanitarnych.
  
Dlaczego Copernicus?

Zunifikowany system obserwacji i monitorowania Ziemi 
dostarcza lepsze, szybsze i efektywniejsze kosztowo infor-
macje. Program wspomaga gospodarkę europejską poprzez 
tworzenie nowych rynków i miejsc pracy.
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E u r o p e a n  S p a c e  E x p o
Odkryj kosmiczne technologie!

U c z e s t n i c z
�•  Uczestnicz w historycznym starcie pierwszych dwóch 

satelitów Galileo z europejskiego kosmodromu w 
Gujanie Francuskiej.

Z o b a c z
�• Zobacz, jak Copernicus obserwuje naszą atmosferę 
i pomaga nam każdego dnia, np. ostrzegając w czasie 
rzeczywistym o pogorszeniu jakości powietrza i 
prognozując stężenia promieni UV, byśmy bezpiecznie 
korzystali ze słońca.

D ow i e d z  s i ę
�•  Dowiedz się, jak dzięki EGNOS tysiąchektarowe 

gospodarstwo może zaoszczędzić 12 tys. euro rocznie 
na paliwie, zarazem znacznie zmniejszając emisję 
spalin.

P o s ł u c h a j
�•  Posłuchaj ekspertów, którzy powiedzą, jak kosmiczne 

technologie już teraz podnoszą jakość naszego życia.

E k s p l o r u j
�•  Eksploruj lądy, oceany, góry i rzeki i zobacz je takimi, 

jakich jeszcze nigdy nie widziałeś.

O d k r y j
•  Odkryj, jak działająca nieprzerwanie usługa zarządzania 

kryzysowego ratuje życie tysięcy ludzi podczas 
kryzysów humanitarnych, klęsk żywiołowych i innych 
sytuacji wyjątkowych powstałych z winy człowieka.

O b s e r w u j
�•  Obserwuj budowę całej konstelacji Galileo i zobacz, 

jak satelity będą krążyć wokół Ziemi.
�•  Obserwuj piękno i kruchość naszej planety oraz 

zaburzenie jej delikatnej równowagi przez różne formy 
ludzkiej działalności.

P o z n a j
�•  Poznaj pilotów linii lotniczych, kierowców ciężarówek, 

rolników i geodetów i dowiedz się, jak kosmos 
pomaga im w codziennej pracy.

P r z e ko n a j  s i ę
�•  Przekonaj się, jak w niedalekiej przyszłości Copernicus 

zapewni działającą niemal w czasie rzeczywistym usługę 
wykrywania wycieków ropy z możliwością prześledzenia ich 
drogi do źródła.
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P o z n a j  w s z y s t k i e  a t r a k c j e  E u r o p e a n  S p a c e  E x p o
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Poznaj liczne metody 
wspomagania skutecznego 

zarządzania oraz planowania 
naszych miast, parków i 

zasobów leśnych za pomocą 
nawigacji satelitarnej.
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ym

Przekonaj się, jak 
nawigacja satelitarna 

zwiększa bezpieczeństwo 
na drogach oraz sprawia, 

że jazda samochodem jest 
wydajniejsza i przyjaźniejsza 

dla środowiska.

Obecnie w Europie 
wykonuje się ponad 10 

mln lotów rocznie, a szacuje 
się, że do roku 2030 ich liczba 
wzrośnie do 20,4 mln. Dowiedz 
się, jak nawigacja satelitarna 
zmniejsza zanieczyszczenia, 
hałas i zużycie paliwa oraz 

podnosi bezpieczeństwo 
podróży lotniczych.

Zobacz, jak nawigacja 
satelitarna pomaga rolnikom 
w podnoszeniu wydajności 

pracy i ochronie środowiska, 
zapewniając  dostęp do dużej 

ilości tanich produktów 
spożywczych o wysokiej 

jakości.
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eń
 kosmiczna: polityka i badania

Zobacz, 
jak ważną rolę 

odgrywa europejska 
polityka kosmiczna, 

począwszy od telekomunikacji, 
a skończywszy na pomocy 

humanitarnej. Dowiedz się, jak 
badania kosmiczne poszerzają 
horyzonty wiedzy, umożliwiając 

opracowanie nowych metod 
wspierania życia na Ziemi 

poprzez poznanie 
tajemnic kosmosu.

Copern icus

‘Copernicus’ to 
Europejski Program 

Monitorowania Ziemi. 
Program ten ma na celu 
dostarczać wiarygodne 

informacje, które pomogą 
nam lepiej zrozumieć naszą 
planetę i lepiej zarządzać 
środowiskiem, w którym 

żyjemy.

Zr
ów

no

ważony rozwój i energetyka

Zarządzanie naszymi 
obecnymi zasobami 

energii jest równie istotne, 
jak zrównoważony rozwój jej 
nowych źródeł. Dowiedz się, 
jak Copernicus przygotowuje 

energetyczną przyszłość 
poprzez lepsze zrozumienie 

teraźniejszości.

Ro

ln
ictwo i  rybołówstw

oChcemy dalej 
łowić ryby. Chcemy 

mieć wystarczającą ilość 
żywności dla wszystkich ludzi 
na świecie. Chcemy zapewnić 

wydajne i zrównoważone 
rolnictwo. Zobacz, jak 

Copernicus pomaga Europie 
i jej obywatelom w 

osiąganiu tych celów.

Z a
r z

ą d z a n i e  k r y z y s ow
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Każdego 
roku wiele osób 

ginie w trzęsieniach 
ziemi, huraganach 

i pożarach. Szybkość 
i dokładność informacji 

dostarczanych do ratowników 
może zadecydowac o życiu bądź 
śmierci. Zobacz, jak Copernicus 

zapewnia przekazywanie 
niezbędnych informacji 

dla zespołów 
ratowniczych.

Nasz 
klimat się 

zmienia, w miarę 
działalności człowieka 

zaburzającej równowagę 
naszego środowiska. Dowiedz 
się, jak Copernicus pomaga 
nam w zrozumieniu wpływu 

zmian klimatycznych i w 
przygotowaniu strategii 

ich łagodzenia oraz 
dostosowania się 

do nich.

Powietrze, którym 
oddychamy, pobliski 

ocean, ląd i właściwie całe 
środowisko ma ogromny 

wpływ na nasze samopoczucie. 
Dowiedz się, jak Copernicus 

dostarcza informacji pomocnych 
do zapewnienia naszego 
zdrowia, bezpieczeństwa 
oraz ochrony naszego 

środowiska.

G
a l i l e o  i  E G N O

S

Poznaj europejskie 
programy Galileo i EGNOS. 

Dowiedz się dlaczego 
ich potrzebujemy, jak są 

zbudowane, co będą robić, kto 
bierze w nich udział i wiele 

więcej!
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Aula Ziemi 
Zobacz naszą rodzimą 

planetę z zupełnie innej 
perspektywy, począwszy 
od zmian temperatury 

oceanów i poziomów CO2 w 
atmosferze, poprzez stan 

pokryw lodowej, aż po 
długość wybrzeży.


