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PUŁKOWNIK MARCIN GÓRKA SZEFEM
DEPARTAMENTU INNOWACJI MON
Decyzją Ministra Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka, dotychczasowy resortowy Pełnomocnik ds.
przestrzeni kosmicznej, płk Marcin Górka obejmie stanowisko Dyrektora Departamentu Innowacji w
MON. "Departament będzie odpowiedzialny m.in. za zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału
polskich ośrodków badawczych" - wskazano w komunikacie ministerstwa podanym za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
Nominację na stanowisko Dyrektora Departamentu Innowacji w MON wręczył płk. Marcinowi Górce
sekretarz stanu w MON, wiceminister obrony Marcin Ociepa. Mianowany piastował wcześniej
stanowisko Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Obronnych, a 20 maja tego roku został
wyznaczony do pełnienia funkcji Pełnomocnika MON ds. Przestrzeni kosmicznej.
Utworzenie Departamentu Innowacji MON zapowiedziano w lipcu br. jako jedno z głównych założeń
Nowej Polityki Innowacyjności resortu obrony, zakładającej znaczące zwiększenie udziału sektora
badań i rozwoju oraz zaawansowanych technologii inżynieryjnych w realizacji zamówień na rzecz
bezpieczeństwa i obronności. „Chciałbym podkreślić, że w ramach struktury ministerstwa powstanie
Departament Innowacji, który będzie odpowiedzialny właśnie za takie działania. Te działania, których
celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału polskich ośrodków badawczych” –
zaznaczył szef MON podczas uroczystej zapowiedzi NPI w piątek 31 lipca 2020 roku. „Chcemy także
powołać do życia (…) forum na rzecz innowacyjności. Chcemy stworzyć jak najwięcej mechanizmów,
które pozwolą wykorzystać potencjał badawczy” - wskazywał wówczas.
Czytaj też: Znamy nazwisko Pełnomocnika MON ds. przestrzeni kosmicznej
Wiceminister Ociepa podkreślał przy tamtej okazji, że rozwój innowacji nie jest możliwy bez
współpracy ośrodków naukowych, przemysłu i sił zbrojnych. „Sięgamy do potencjału polskich uczelni
wyższych i polskiego przemysłu. Robimy wszystko, aby zbliżyć te światy - polskiej armii, coraz
liczniejszej i coraz nowocześniejszej, polskiej nauki i polskiego przemysłu” - deklarował. „Bez tej
współpracy nie ma innowacji. Innowacji nie da się zamknąć czy wytworzyć w jakimś wąskim kręgu, to
wymaga wymiany informacji i wymiany doświadczeń” – argumentował dalej wiceminister.
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— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 27, 2020
Płk Marcin Górka jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i
Fizyki Technicznej kierunku Geodezja Wojskowa, którą ukończył w 1996 roku, specjalizując się w
nawigacji satelitarnej. W latach 2003-2007 pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,
gdzie zajmował stanowiska specjalisty, starszego specjalisty oraz pełnił obowiązki szefa Oddziału,
odpowiadając za budowę zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze satelitarnego rozpoznania
obrazowego.
Od połowy 2007 roku do lipca 2010 roku płk Górka realizował zadania w Sojuszniczym Dowództwie ds.
Transformacji (ACT) w Norfolk (USA), gdzie zajmował stanowisko eksperta ds. satelitarnego
rozpoznania obrazowego. W 2010 roku po powrocie z ACT, objął ponownie stanowisko w Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego i był jednym z inicjatorów i głównych twórców koncepcji wykorzystania
technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP.
Czytaj też: Nowy pełnomocnik MON przygotuje resortową strategię kosmiczną
W latach 2010-2012 odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie programu operacyjnego dotyczącego
budowy satelitarnego rozpoznania obrazowego w Wojsku Polskim, a od roku 2013 uczestniczy we
wdrażaniu jego zapisów. W wyniku tych działań Siły Zbrojne RP realizują skoordynowany wieloletni
program budowy zdolności satelitarnych, którego elementami są: zaangażowanie MON w
międzynarodowych programach kosmicznych takich jak COSMO SkyMed, OPTSAT-3000 oraz COSMO
Seconda Generazione, sformowanie Ośrodka Rozpoznania Obrazowego oraz inicjatywa budowy
zdolności narodowych w tym obszarze.
W 2014 roku po ukończeniu studiów w NATO Defense College został pierwszym Dowódcą Ośrodka
Rozpoznania Obrazowego (ORO w Białobrzegach) – wskazywanej jako najnowsza i najnowocześniejsza
jednostka rozpoznawczej SZ RP. "To pierwsza w historii Sił Zbrojnych RP jednostka wojskowa
posiadająca zdolności operacyjne w zakresie rozpoznania satelitarnego i operującej naziemnym
segmentem użytkownika wojskowego (P-DUGS – Polish Defence User Ground Segment),
umożliwiającym zadaniowanie segmentu kosmicznego kilku konstelacji satelitarnych" - wskazano w
odpowiedzi przekazanej Space24.pl przez MON.
Jak podkreślono dalej, w trakcie wieloletniej służby płk Górka "wielokrotnie reprezentował SZ RP w
projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych w tym w ramach Grup Standaryzacyjnych NATO,
współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, współpracy w zakresie satelitarnej obserwacji
Ziemi z Republiką Włoch, Francją, Izraelem oraz USA". W 2019 roku w maju został, w trybie konkursu
otwartego, powołany na Wiceprezesa ds. Obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej.
Czytaj też: Wiceprezesem PAK ds. Obronnych został płk Marcin Górka

