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Pojęcie „górnictwa kosmicznego”

– „Górnictwo kosmiczne” (space mining) nie jest pojęciem 
prawnym; w projektach aktów prawnych oraz w aktach 
prawnych co do zasady unika się pojęcia „górnictwa 
kosmicznego” (m.in. dlatego, że sugeruje ono istnienie 
określone władztwa nad terenem, w ramach którego ma byd 
prowadzona albo jest prowadzona działalnośd górnicza); 
– USA: „recovery”, „obtained”; WKL: „exploration”, 
„utilization” (fr. „l’exploration”, „l’utilisation”), ZEA: 
„exploration”, „extraction”, „exploitation”, „use”; Ukraina: 
„використання”;
– Międzynarodowa Haska Grupa Robocza ds. Zarządu 
Zasobami Kosmicznymi (The Hague International Space 
Resources Governance Working Group):„activity”, „searching”,
„utilization”,„recovery”, „extraction”;
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Pojęcie „górnictwa kosmicznego” – 2 

– Propozycja definicji: górnictwo kosmiczne –
działalnośd kosmiczna w zakresie poszukiwania, 
pozyskiwania i wykorzystywania zasobów 
kosmicznych; 

– Zarzut zbyt szerokiego zakresu znaczeniowego 
pojęcia „górnictwa kosmicznego” (scil. Ziemia 
jako częśd kosmosu); 
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Pojęcie „zasobu kosmicznego”

– W przeciwieostwie do pojęcia „górnictwa kosmicznego”, pojęcie 
„zasobu kosmicznego (space resource)” jest pojęciem prawnym;
– Prawo federalne USA (§ 51301 ust. 2 tytułu 51 Kodeksu Stanów 
Zjednoczonych): „zasób kosmiczny” – abiotyczny zasób in situ w 
przestrzeni kosmicznej, w tym woda i minerały; 
– Prawo federalne ZEA: zasób kosmiczny – każdy nieożywiony zasób 
obecny w przestrzeni kosmicznej, w tym minerały i woda (art. 1 ustawy 
federalnej nr (12) z 2019 o regulacji sektora kosmicznego); 
– Prawo luksemburskie: brak definicji pojęcia „zasobu kosmicznego” w 
ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o poszukiwaniu i wykorzystywaniu 
zasobów kosmicznych, wyraźnie jednak wskazano, że ustawa ta nie 
znajduje zastosowania do pozycji orbitalnych oraz do wykorzystywania 
pasm częstotliwości (art. 2 ust. 4 ustawy z 2017r.); 
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Pojęcie „zasobu kosmicznego” – 2

– Międzynarodowa Haska Grupa Robocza ds. Zarządu Zasobami Kosmicznymi: 
zasób kosmiczny – możliwy do wydobycia i/lub możliwy do pozyskania 
abiotyczny zasób in situ w przestrzeni kosmicznej (The Hague International 
Space Resources Governance Working Group, Building Blocks for the 
Development of an International Framework on Space Resource Activities
2019,https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleer
dheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/bb-
thissrwg--cover.pdf, dostęp 20.3.2021 r.); 
– Koniecznośd zwrócenia uwagi na to czy o zasobie kosmicznym mówi się w 
kontekście już pozyskanego, czy jeszcze niepozyskanego zasobu kosmicznego; 
– Pojęcie „zasobu kosmicznego” a inne pojęcia, np. „zasób asteroidalny”, 
„zasób planetarny” etc.; 
– Prawo federalne USA (§ 51301 ust. 1 tytułu 51 Kodeksu Stanów 
Zjednoczonych): „zasób asteroidalny (asteroid resource)” – zasób kosmiczny 
odnaleziony na lub w obrębie pojedynczej asteroidy; każdy zasób asteroidalny 
jest zasobem kosmicznym; 
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Pojęcie „zasobu kosmicznego” – 3

– Przyjmuje się, że podstawowym zasobem kosmicznym jest 
(będzie) woda, szczególnie jeśli chodzi o początkowy okres 
prowadzenia działalności kosmicznej w zakresie poszukiwania, 
pozyskiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych; 
– Regolit; 
– Metale: metale syderofilne (m.in.: nikiel, platyna, pallad, 
złoto, żelazo) oraz metale chalkofilne (m.in.: cynk, miedź, 
srebro), odwołując się do geochemicznej klasyfikacji 
pierwiastków;
– Szerzej por. np. publikacje „wrocławskiej szkoły górnictwa 
kosmicznego” (Politechnika Wrocławska): prof. Tadeusz A. 
Przylibski i dr Katarzyna Łuszczek; 
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Pojęcie „zasobu kosmicznego” – 4

European Space Agency, ESA Space Resources Strategy, s. 5, 
https://sci.esa.int/documents/34161/35992/1567260390250-
ESA_Space_Resources_Strategy.pdf  (dostęp 20.3.2021 r.)

9Górnictwo kosmiczne jako
zagadnienie prawne – M. T. Kłoda



Górnictwo kosmiczne 
jako zagadnienie prawne 

– Podstawowe zagadnienie prawne: czy de lege lata 
dopuszczalne jest nabycie własności zasobu 
kosmicznego pozyskanego w celu innym niż w celu 
naukowym, przede wszystkim w celu gospodarczym 
(komercyjnym);

– Dalsze zagadnienia prawne: kto może nabyd 
własnośd zasobu kosmicznego pozyskanego w celu 
nienaukowym; z jaką chwilą następuje nabycie jego 
własności; czy dopuszczalne jest jego „wwiezienie” 
na terytorium danego paostwa etc.; 
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Górnictwo kosmiczne 
jako zagadnienie ekonomiczne

– Przewidywania co do gospodarczego znaczenia 
górnictwa kosmicznego są do co do zasady 
optymistyczne (zob. poniżej); 
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Górnictwo kosmiczne 
jako zagadnienie ekonomiczne – 2

– European Space Agency, ESA Space Resources 
Strategy, s. 5; m.in.: wartośd przewidywanych 
przychodów z wykorzystania zasobów kosmicznych 
w latach 2018-2045 – 73-170 miliardów euro 
(według cen z 2018 r.) + „korzyści (benefits)”, jakie 
można odnieśd z transferu technologii opracowanej 
w związku z górnictwem kosmicznym – ok. 2,5 
miliarda euro w ciągu pięddziesięciu lat (według cen 
z 2018 r.) + pozytywny wpływ wykorzystywania 
zasobów kosmicznych na rynek pracy; 
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Górnictwo kosmiczne jako źródło 
„wyzwao” o charakterze technicznym

– Podział zagadnieo technicznych związanych z górnictwem 
kosmicznym zaproponowany przez M.E Wachowicz, 
Zarządzanie transferem technologii kosmicznych, Warszawa 
2020, s. 189–192 (zob. poniżej); 
– „Robotyka kosmiczna, w tym szczególnie manipulatory, 
systemy sterowania, manewry dokowania, rozpoznanie 
obiektów”; „systemy wiercenia, systemy pobierania i 
transportu próbek, penetrometria, instrumenty działające w 
warunkach mikrograwitacji”; „analizy materiałów sypkich i 
regolitu, prace nad analogami gruntów planetarnych, 
modelowanie planetarnych zjawisk podpowierzchniowych, 
astrosejsmologia, geologia kosmiczna”; „habitaty i tworzenie 
struktur z materiałów regolitycznych”;
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Górnictwo kosmiczne jako źródło 
„wyzwao” o charakterze technicznym – 2 

L. Andreescu, C. Baboschi, K. Cuhls et. al., 100 Radical Innovation Breakthroughs 
for the future, Luksemburg 2019, s. 218, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_p
ublications_tools_and_data/documents/ec_rtd_radical-innovation-
breakthrough_052019.pdf#page=221 (dostęp 20.3.2021 r.)
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Górnictwo kosmiczne jako środek 
realizacji różnych celów 

cele naukowe cele nienaukowe

podział podstawowy

cele gospodarcze 
(komercyjne)

inne cele nienaukowe

cele związane z trwaniem 
ludzkości na Ziemi – pro terra
space resources utilization, in. 
górnictwo kosmiczne sensu stricto

cele związane z eksploracją 
przestrzeni kosmicznej przez 
ludzkośd – pro toto orbe terra
exclusa space resources utilization, 
in. in situ resources utilization –
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Górnictwo kosmiczne jako środek 
realizacji różnych celów – 2 

– Na znaczenie ISRU dla eksploracji przestrzeni kosmicznej przez 
ludzkośd zwrócił uwagę m.in. Konstanty Ciołkowski, jeden z ojców 
kosmonautyki polskiego pochodzenia; w publikacji z 1926 r. pt. 
„Исследование мировых пространств реактивными приборами. 
Переиздание работ 1903 и 1911 г. с некоторыми изменениями 
и дополнениями” („Badanie przestrzeni świata przy pomocy urządzeo 
odrzutowych. Przedruk prac z 1903 i 1911 r. z pewnymi zmianami 
i uzupełnieniami”) określił on w szesnastu punktach działania, których 
podjęcie umożliwi ludzkości „podbój (завоевaние)” Układu 
Słonecznego, a ostatecznie jego opuszczenie. 
– Do chwili obecnej zrealizowano założenia ujęte w dziewięciu 
punktach „planu Ciołkowskiego”; punkt dwunasty dotyczy kolonizacji 
ciał niebieskich w pasie planetoid (asteroid) oraz kolonizacji innych 
małych ciał Układu Słonecznego; taka kolonizacja nie jest możliwa bez 
wykorzystania zasobów kosmicznych w przestrzeni;

Górnictwo kosmiczne jako 
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Górnictwo kosmiczne
w fantastyce naukowej

https://james-camerons-
avatar.fandom.com/wiki/Unobtanium 
(dostęp 8.2.2021 r.)

„Avatar”,  reż. J. Cameron 

https://www.cbr.com/dune-importance-of-
spice/ (dostęp 8.2.2021 r.)

„Diuna”, reż. D. Lynch
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Zagadnienia szczegółowe

II Zagadnienia szczegółowe
1 Problem zgodności górnictwa kosmicznego z międzynarodowym 
prawem kosmicznym

A Dopuszczalności nabycia własności zasobu kosmicznego 
pozyskanego w celu naukowym
B Dopuszczalności nabycia własności zasobu kosmicznego 
pozyskanego w celu nienaukowym 

2 Problem zgodności górnictwa kosmicznego z prawem unijnym 
3 Regulacja górnictwa kosmicznego w prawie krajowym

A Stany Zjednoczone
B  Wielkie Księstwo Luksemburga
C Zjednoczone Emiraty Arabskie 
D Ukraina
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – A

– Międzynarodowe prawo kosmiczne nie uniemożliwia nabycia własności 
zasobu kosmicznego pozyskanego w celu naukowym; 
– Art. I ust. 2–3 Układu o zasadach działalności paostw w zakresie badao i 
użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami 
niebieskimi, otwartego do podpisu w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 
27 stycznia 1967 r. (Dz. U. 1968 Nr 14, poz. 82);
– Art. I ust. 2–3 Traktatu z 1967 r. 
Przestrzeo kosmiczna, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, jest 
wolna dla badao i użytkowania przez wszystkie paostwa bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji, na zasadzie równości i zgodnie z prawem międzynarodowym; 
dostęp do wszystkich obszarów ciał niebieskich jest wolny.
Zapewnia się wolnośd badao naukowych w przestrzeni kosmicznej, łącznie z 
Księżycem i innymi ciałami niebieskimi; paostwa ułatwiają i popierają 
współpracę międzynarodową w zakresie takich badao.
– Art. I ust. 2–3 Traktatu z 1967 r. ustanawia zasadę wolności kosmosu, która 
obejmuje m.in. swobodę badania kosmosu; 
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – A – 2

– Przykład Stanów Zjednoczonych, które nabyły własnośd skał 
księżycowych pozyskanych w ramach realizacji programu Apollo;
– Prace legislacyjne nad amerykaoską ustawą o potwierdzeniu pełnego 
prawa własności niektórych amerykaoskich astronautów do artefaktów 
pochodzących z załogowych misji kosmicznych, którą Prezydent 
Stanów Zjednoczonych podpisał dnia 5 października 2012 r. (zob. 
poniżej);
– „This bill will protect those astronauts from any claims made by the
Federal Government regarding any of these artifacts. Further, the bill 
protects our national interest by ensuring that any lunar rocks or other 
lunar material remain property of the United States”; tak E. B. Johnson 
[w:] Confirming Full Ownership Rights To Artifacts From Astronauts’ 
Space Missions, Congressional Record. Proceedings and Debates of the 
112th Congress, Second Session. House of Representatives 2012, nr 
127, s. H6087; 
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – B

– Przepisy czterech z pięciu umów międzynarodowych składających się na 
kanon międzynarodowego prawa kosmicznego (corpus iuris spatialis) nie 
odnoszą się wprost do zagadnienia nabycia własności zasobu kosmicznego 
pozyskanego w celu nienaukowym;
– Traktat z 1967 r., Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie 
kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeo kosmiczną, 
otwarta do podpisu w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 
1968 r. (Dz. U. 1969 Nr 15, poz. 110), Konwencja o międzynarodowej 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, otwarta do 
podpisu w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. (Dz. U. 
1973 Nr 27, poz. 154) oraz Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w 
przestrzeo kosmiczną, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 
1975 r. (Dz.U. 1979 Nr 5, poz. 22); 
– Wymienione umowy międzynarodowe współtworzą systemy prawa 
wewnętrznego m.in.: Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, Polski i Ukrainy; Wielkie Księstwo Luksemburga nie ratyfikowało 
jeszcze Umowy z 1968 r.; 
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – B – 2

– W ocenie niektórych przedstawicieli doktryny treśd m.in. art. II Traktatu z 
1967 r. umożliwia udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie o 
dopuszczalnośd nabycia własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu 
nienaukowym;
– Art. II Traktatu z 1967 r. 
Przestrzeo kosmiczna, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, nie 
podlega zawłaszczeniu przez paostwa ani poprzez ogłoszenie suwerenności, 
ani w drodze użytkowania lub okupacji, ani w jakikolwiek inny sposób;
– Przepis ten formułuje tak zwaną zasadę niezawłaszczalności 
(niezawłaszczania) kosmosu; 
– Art. II Traktatu z 1967 r., według tego stanowiska, ustanawia zatem zakaz 
nabycia własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu nienaukowym, a 
jego obowiązywanie nie jest uzależnione od „kategorii” potencjalnego 
nabywcy (jako argument m.in. treśd art. VI Traktatu z 1967 r.); 
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – B – 3

– Art.  VI Traktatu z 1967 r. 
Paostwa Strony Układu ponoszą odpowiedzialnośd międzynarodową za 
swoją działalnośd w przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i 
innymi ciałami niebieskimi, niezależnie od tego, czy jest ona 
prowadzona przez instytucje rządowe lub pozarządowe, osoby prawne, 
jak również za zapewnienie zgodności tej działalności z 
postanowieniami niniejszego Układu. Działalnośd pozarządowych osób 
prawnych w przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi 
ciałami niebieskimi, wymaga upoważnienia i stałego nadzoru ze strony 
danego Paostwa Strony Układu. Jeżeli działalnośd w przestrzeni 
kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, prowadzi 
organizacja międzynarodowa, odpowiedzialnośd za przestrzeganie 
niniejszego Układu ponosi zarówno organizacja międzynarodowa, jak i 
Paostwa Strony niniejszego Układu, uczestniczące w takiej organizacji.
– zasada niezawłaszczalności (niezawłaszczania) kosmosu jako norma 
zwyczajowa prawa międzynarodowego (zwyczaj międzynarodowy);
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – B – 4

– Przeciwnicy przedstawionego poglądu wskazują, że stanowi 
on wyraz nietrafnej interpretacji treści art. II Traktatu z 1967 r.;
– Za ścisłą wykładnią art. II Traktatu z 1967 r. przemawia m.in. 
to, że zasada niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej 
stanowi wyjątek od zasady wolności kosmosu, na którą składa 
się swoboda wykorzystywania przestrzeni kosmicznej (art. I 
ust. 2–3 Traktatu z 1967 r.); zasada ta stanowią naczelną 
zasadę międzynarodowego prawa kosmicznego;
– Traktat z 1967 r., według tego stanowiska, nie ustanawia 
zakazu nabycia własności zasobu kosmicznego w celu 
nienaukowym i aktualnośd tego wniosku nie jest uzależniona 
od „kategorii” potencjalnego nabywcy;
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – B – 5

– Układ normujący działalnośd paostw na Księżycu i innych ciałach niebieskich, otwarty 
do podpisu w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r. (tłumaczenie P. Durys, F. Jasioski, 
Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, 
Warszawa 1999, s. 305 in.);
– Art. 11 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i 3, ust. 5 Układu z 1979 r.
„1. Księżyc i jego zasoby naturalne stanowią wspólne dziedzictwo ludzkości, które 
znajduje wyraz w postanowieniach niniejszego Układu, a w szczególności w ustępie 5 
niniejszego Artykułu”.
„3. Ani powierzchnia, ani podziemie Księżyca, ani jakakolwiek jego częśd bądź 
znajdujące się tam zasoby naturalne nie mogą stad się własnością Paostw, 
międzynarodowych organizacji międzyrządowych lub nierządowych, organizacji 
krajowych lub jednostek nierządowych bądź osób fizycznych. Powyższe postanowienia 
nie naruszają międzynarodowego reżimu, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego 
artykułu”. 
„5. Paostwa Strony niniejszego Układu zobowiązują się ustanowid międzynarodowy 
reżim, łącznie z odpowiednimi zasadami postępowania, normujący eksploatację 
zasobów naturalnych Księżyca, gdy ta eksploatacja stanie się możliwa. To 
postanowienie będzie stosowane zgodnie z artykułem 18 niniejszego Układu” (rewizja 
Układu – dop. M. T. Kłoda).
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – B – 6

– Art. 11 ust. 6–8 Układu z 1979 r. 
„6. W celu ułatwienia międzynarodowego reżimu, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu, 
Paostwa Strony informowad będą Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, jak również 
publicznośd i międzynarodową społecznośd naukową, w możliwie najszerszym i praktycznie wykonalnym 
zakresie o wszystkich zasobach naturalnych, jakie odkryją na Księżycu”.
„7. Główne cele międzynarodowego reżimu, który ma byd ustanowiony, obejmowad będą:
a) uporządkowanie i bezpieczne zapewnienie wydajności naturalnych zasobów Księżyca,
b) racjonalne zarządzanie tymi zasobami,
c) rozwijanie możliwości wykorzystywania tych zasobów,
d) Sprawiedliwe rozdzielenie pomiędzy wszystkie Paostwa Strony Układu, korzyści, jakie przynosid będą 
te zasoby, ze szczególnym uwzględnieniem interesów i potrzeb krajów rozwijających się, jak również 
wysiłków krajów, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do eksploracji Księżyca”.
„8. Wszelka działalnośd dotycząca naturalnych zasobów Księżyca prowadzona będzie w sposób zgodny z 
celami wymienionymi w ustępie 7 niniejszego artykułu oraz z postanowieniami ustępu 2 artykułu 6 
niniejszego Układu” (pozyskiwanie zasobów kosmicznych w celach naukowych – dop. M. T. Kłoda).
– Art. 1 ust. 1 Układu z 1979 r. 
„1. Postanowienia niniejszego Układu dotyczące Księżyca będą się stosowad również do innych ciał 
niebieskich wewnątrz systemu słonecznego, z wyłączeniem Ziemi, chyba że specjalne normy prawne 
wejdą w życie w odniesieniu do któregoś z tych ciał niebieskich”.
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Problem zgodności górnictwa kosmicznego z 
międzynarodowym prawem kosmicznym – B – 7

– Układ normujący działalnośd paostw na Księżycu i innych ciałach 
niebieskich ustanawia zakaz nabycia własności zasobu naturalnego 
Księżyca w celu nienaukowym i aktualnośd tego wniosku nie jest 
uzależniona od „kategorii” potencjalnego nabywcy; 
– Mała liczba ratyfikacji (przystąpieo do) Układu z 1979 r.; decyzję w 
tym zakresie podjęło osiemnaście paostw według stanu na dzieo 1 
stycznia 2020 r. (m.in.: Arabia Saudyjska, Australia, Kazachstan i Turcja); 
– Na ratyfikację (przystąpienie do) Układu z 1979 r. nie zdecydowały się 
m.in.: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy, 
Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielkie Księstwo Luksemburga, 
Izrael, Japonia, Ukraina i Polska; 
– Nieukształtowanie się zwyczaju (zwyczajów) międzynarodowych 
odpowiadających treścią przywołanym normom Układu z 1979 r.; 
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Problem zgodności górnictwa 
kosmicznego z prawem unijnym

– Górnictwo kosmiczne nie stanowi przedmiotu odrębnej regulacji na gruncie prawa 
Unii Europejskiej,  w szczególności prawo unijne nie ustanawia zakazu nabycia 
własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu nienaukowym; 
– W ocenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unia Europejska 
powinna wypełnid luki prawne związane z górnictwem kosmicznym i określid uznane 
na szczeblu międzynarodowym ramy prawne zapewniających m.in. sprawiedliwe i 
zrównoważone wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej (opinia Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Cyfrowe górnictwo w Europie: nowe rozwiązania 
na rzecz zrównoważonej produkcji surowców" z dnia 18 września 2020 r.); 
– Art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  wyłącza możliwośd 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych paostw – członków Unii 
Europejskiej w zakresie opracowywania europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej; 
– Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleo i stosowanych 
ograniczeo w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (…); 
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Regulacja górnictwa kosmicznego w 
prawie krajowym – Stany Zjednoczone

– Ustawa o zapewnieniu konkurencji w zakresie komercyjnych 
wynoszeo w przestrzeo kosmiczną podpisana przez Prezydenta 
Stanów Zjednoczonych dnia 25 listopada 2015 r.; 
– Zgodnie z § 51303 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych 
obywatel Stanów Zjednoczonych pozyskujący zasób 
asteroidalny lub zasób kosmiczny w celu komercyjnym na 
zasadach określonych w niniejszym rozdziale (rozdział 513 
podtytułu V tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych – dop. 
M. T. Kłoda) jest uprawniony do każdego uzyskanego zasobu 
asteroidalnego lub zasobu kosmicznego, w tym do posiadania, 
własności, transportu, wykorzystania i sprzedaży zasobu 
asteroidalnego lub zasobu kosmicznego uzyskanego zgodnie 
z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z zobowiązaniami 
międzynarodowymi Stanów Zjednoczonych; 

29
Górnictwo kosmiczne jako 

zagadnienie prawne – M. T. Kłoda



Regulacja górnictwa kosmicznego w prawie 
krajowym – Stany Zjednoczone – 2 

– Obywatelem Stanów Zjednoczonych w rozumieniu § 51303 tytułu 51 
Kodeksu Stanów Zjednoczonych jest nie tylko osoba fizyczna (§ 51303 ust. 3 
tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych); 
– Zgodnie z § 51301 ust. 2 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, zasób 
kosmiczny to abiotyczny zasób in situ w przestrzeni kosmicznej, w tym woda i 
minerały; 
– Zgodnie z § 51301 ust. 1 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, zasób 
asteroidalny to zasób kosmiczny odnaleziony na lub w obrębie pojedynczej 
asteroidy; 
– W intencji Kongresu poprzez uchwalenie niniejszej ustawy (ustawy
o zapewnieniu konkurencji w zakresie komercyjnych wynoszeo w przestrzeo 
kosmiczną – dop. M. T. Kłoda), Stany Zjednoczone nie roszczą sobie 
suwerenności albo suwerennych lub wyłącznych praw albo jurysdykcji nad, 
lub prawa własności do, jakiegokolwiek ciała niebieskiego (sek. 403 ustawy 
o zapewnieniu konkurencji w zakresie komercyjnych wynoszeo w przestrzeo 
kosmiczną ); 
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Regulacja górnictwa kosmicznego w prawie 
krajowym – Wielkie Księstwo Luksemburga

– ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o poszukiwaniu i wykorzystywaniu 
zasobów kosmicznych;
– Zgodnie z art. 1 ustawy z 2017 r.,  zasoby kosmiczne mogą byd 
przedmiotem prawa własności;
– Zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 2017 r.  
1. Żadna osoba nie może poszukiwad lub wykorzystywad zasobów 
kosmicznych bez pisemnego zezwolenia na misję udzielonego przez 
ministra lub ministrów właściwych do spraw gospodarki i działalności 
kosmicznej (zwanych dalej „ministrami”). 
3. Operator, któremu udzielono zezwolenia może prowadzid 
działalnośd, o której mowa w ustępie 1 tylko w zgodzie z warunkami 
zezwolenia i międzynarodowymi zobowiązaniami Luksemburga. 
4. Niniejsza ustawa nie znajduje zastosowania do komunikacji 
satelitarnej, pozycji orbitalnych lub do wykorzystywania pasm 
częstotliwości.
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Regulacja górnictwa kosmicznego w prawie 
krajowym – Wielkie Księstwo Luksemburga – 2

– Zgodnie z art. 3 ustawy z 2017 r. zezwolenie na misję poszukiwania i 
wykorzystywania zasobów kosmicznych w celach komercyjnych jest udzielane 
operatorowi na podstawie pisemnego wniosku złożonego do ministrów; 
– Zezwolenie na misję jest udzielane tylko wtedy, gdy wnioskodawca jest 
spółką akcyjną (société anonyme) lub spółką komandytowo-akcyjną (société
en commandite par actions) lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
(société à responsabilité limitée) prawa luksemburskiego lub spółką 
europejską (société européenne) z siedzibą w Luksemburgu (art. 4 ustawy z 
2017 r.);
– Zezwolenie jest imienne i nie podlega przeniesieniu (art. 5 ustawy z 2017 r.); 
– Za każdy wniosek o udzielenie zezwolenia, ministrowie ustalają opłatę w 
celu pokrycia kosztów administracyjnych poniesionych w związku z 
rozpatrzeniem wniosku. Taka opłata wynosi od 5 000 do 500 000 euro, w 
zależności od złożoności wniosku i nakładu pracy (art. 13 zd. 1–2 ustawy z 
2017 r.); 
– Zezwolenie zostaje cofnięte, jeżeli jego warunki nie są już spełniane (art. 14 
ust. 1 ustawy z 2017 r.); 
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Regulacja górnictwa kosmicznego w prawie 
krajowym – Wielkie Księstwo Luksemburga – 3

– Ministrowie są odpowiedzialni za stały nadzór nad misjami, na które zostało 
udzielone zezwolenie (art. 15 ustawy z 2017 r.);
– Operator, któremu udzielono zezwolenia na misję, ponosi pełną odpowiedzialnośd za 
wszelkie szkody wyrządzone w związku z misją, w tym w związku z pracami i 
obowiązkami przygotowawczymi (art. 16 ustawy z 2017 r.); 
– Art. 18 ustawy z 2017 r. 
1. Każda osoba, która narusza lub usiłuje naruszyd postanowienia art. 2, podlega karze 
pozbawienia wolności od ośmiu dni do pięciu lat oraz grzywny od 5.000 do 1.250.000 
euro lub jednej z tych kar.
2. Każda osoba, która narusza lub usiłuje naruszyd postanowienia art. 5, art. 9 ust. 3 
zdanie pierwsze, art. 11 ust. 1 lub 2 lub która narusza warunki zezwolenia, podlega 
karze pozbawienia wolności od ośmiu dni do jednego roku oraz karze grzywny od          
1 250 do 500 000 euro lub jednej z tych kar.
3. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2, sąd rozpoznający sprawę, może orzec o zaprzestaniu 
działalności naruszającej przepisy niniejszej ustawy, pod karą, której maksymalna 
wysokośd nie może przekroczyd 1.000.000 euro za każdy dzieo stwierdzonego 
naruszenia. 
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Regulacja górnictwa kosmicznego w prawie 
krajowym – Zjednoczone Emiraty Arabskie

– Ustawa federalna nr (12) z 2019 o regulacji sektora kosmicznego 
nadana dnia 19 grudnia 2019 r. przez Prezydenta Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich;
– Ustawa reguluje działalnośd w zakresie poszukiwania i wydobywania 
zasobów kosmicznych oraz działalnośd w zakresie eksploatowania i 
wykorzystywania zasobów kosmicznych w celach naukowych, 
komercyjnych lub w innych celach (art. 4 ust. 1 lit. i–j ustawy federalnej 
nr (12) z 2019 r.); 
– Z zastrzeżeniem postanowieo artykułu (14) niniejszej ustawy, warunki 
i kontrole dotyczące zezwoleo na poszukiwanie, eksploatowanie i 
wykorzystywanie zasobów kosmicznych, w tym na ich nabywanie, 
zakup, sprzedaż, handel, transport, przechowywanie oraz wszelkie 
działania kosmiczne mające na celu świadczenie usług logistycznych w 
tym zakresie określa decyzja wydana przez Radę Ministrów lub osobę 
przez nią upoważnioną (art. 18 ust. 1 ustawy federalnej nr (12) z 2019 
r.); 

34
Górnictwo kosmiczne jako

zagadnienie prawne – M. T. Kłoda



Regulacja górnictwa kosmicznego w 
prawie krajowym – Ukraina

– Ustawa z dnia 15 listopada 1996 r. o działalności 
kosmicznej; 

– Do głównych zasad działalności kosmicznej na Ukrainie 
należy m.in. otwarcie kosmosu dla obywateli i osób 
prawnych oraz umożliwienie swobodnego badania 
i wykorzystywania kosmosu, w tym wykorzystywania 
przestrzeni kosmicznej i znajdujących się w niej zasobów, 
z ograniczeniami tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu 
zapewnienia zgodności z interesami bezpieczeostwa 
narodowego paostwa Ukrainy (art. 4 ustawy z 1996 r.);
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