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Warszawa, 10.05.2017 r. 

 

Wyciąg z zestawienia uwag do projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz 

Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych 

 

 
 

Kamil Muzyka 

 

Odpowiedź Ministerstwa 

18 

W razie prowadzenia działalności kosmicznej 

niezgodnie z zezwoleniem, Prezes PAK może 

takie zezwolenie wycofać, równocześnie 

nakazując zakończenie pracy obiektu 

kosmicznego w sposób bezpieczny (np. 

deorbitacja), oraz wydać zakaz wydawania 

zezwoleń operatorowi na okres od roku do lat 

5ciu. Wniosek podlega opłacie, a jej nieziszczenie 

skutkuje pozostawianiem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

 

Sugerować można tutaj rozwiązanie 

amerykańskie, to jest uwierzytelnienie sterowania 

odpowiedniej jednostce administracji, w 

przypadku kiedy taki satelita zagraża 

bezpieczeństwu narodowemu, tudzież 

gospodarczemu, jest wykorzystywany do 

popełnienia przestępstwa. 

Uwaga uwzględniona.  
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Artykuł 13 ust 3. przywołuje przeniesienie 

jurysdykcji państwa rejestracji na obiekt 

kosmiczny, oraz znajdującą się w jego wnętrzu 

załogę. W przyszłości należałoby uściślić na 

gruncie prawa krajowego ewentualne 

rozróżnienie, pomiędzy państwowym astronautą, 

załogą pojazdu kosmicznego, oraz turystami i 

pasażerami pojazdu kosmicznego. Jest to ważne, 

ze względu iż na gruncie prawa 

międzynarodowego turyści kosmiczni i piloci 

prywatnych jednostek nie posiadają 

dyplomatycznego statusu astronauty. 

W razie potrzeby w przyszłości 

kwestie te zostaną uregulowane. 
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Należałoby w tym punkcie dodać implementację, 

zaczerpniętą z Umowy o ratowaniu astronautów i 

zwrocie obiektów kosmicznych z 1967 roku, 

mianowicie zapisy artykułu 4 i 5 tej umowy. 

Należy wprowadzić do systemu krajowego 

system i procedurę podejmowania wraku obiektu 

kosmicznego i ratowania astronautów/załóg, tak 

Uwaga nieuwzględniona. Nie ma 

potrzeby powtarzać zapisów 

ratyfikowanej przez Polskę Umowy 

o ratowaniu kosmonautów, powrocie 

kosmonautów i zwrocie obiektów 

wypuszczonych w przestrzeń 

kosmiczną. 
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by w razie jakiś problemów nie doszło do tragedii 

w wyniku braku działania, z powodu braku 

procedur. Przykładem takiego zdarzenia może 

być upadek rakiety badawczej 25 listopada 2015 

w Mrzezinie. 
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W tym punkcie należałoby poszerzyć katalog 

karny o: 

- przywłaszczenie pojazdu kosmicznego lub jego 

elementu; 

- celowe zniszczenie lub uszkodzenie obiektu na 

polu startowym, w trakcie wynoszenia w 

przestrzeń kosmiczną, oraz w przestrzeni 

kosmicznej; 

- uniemożliwianie prawidłowego działania 

obiektu kosmicznego; 

- bezprawne przejęcie kontroli nad obiektem (bez 

względu na to, czy wykorzystanie było formą 

hakerskiego popisu, czy służyło wywołaniu 

kolizji bądź kradzieży/pirackiej transmisji 

danych); 

- spowodowanie zagrożenia skażenia Ziemi. 

Uwaga nieuwzględniona. 
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Ustawa też odwołuje się do ustawy dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(dział. gosp.) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 oraz z 

2017 r. poz. 460). Należy nadmienić, iż 

przywoływana ustawa, do której rozdziale 10 

odwołuje się ustawa o działalności kosmicznej i 

KROK w art. 47: 

Art. 47. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829 oraz z 2017 r. poz. 460), w art. 

75 ust. 2 pkt. 31 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się punkt 32 w brzmieniu: „32) ustawy z 

dnia …….. 2017 r. o działalności kosmicznej i 

Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. ….). 

W obecnym brzmieniu z dziennika ustaw zawiera 

zapis: 

<32) ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie 

hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 

kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 

819).> 

Uwaga uwzględniona. 


