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Uwagi wstępne

Reklama kosmiczna jako konsekwencja 
poszukiwania nowych „nośników” reklamy

Reklama kosmiczna nie jest zagadnieniem 
(tylko) z zakresu fantastyki naukowej

Należy spodziewad się wzrostu liczby 
„kosmicznych kampanii reklamowych” w 
najbliższych latach



Pojęcie „reklamy kosmicznej 
(space advertising)”

Pojęcie „reklamy kosmicznej (space advertising)” 
– reklama, której transmiterem (nośnikiem) jest  
przestrzeo kosmiczna (w tym ciała niebieskie) lub 
znajdujące się w niej obiekty kosmiczne; czy 
pojęcie „reklamy kosmicznej” (szersze ujęcie) 
powinno też obejmowad przedsięwzięcia 
realizowane poniżej tzw. dolnej granicy kosmosu

W przedstawionym (wąskim) ujęciu reklama 
kosmiczna jest (przynajmniej częściowo) 
realizowana w kosmosie; na jakiej wysokości nad 
poziomem morza zaczyna się przestrzeo 
kosmiczna (tzw. dolna granica kosmosu)



Przykłady realizacji i porób realizacji 
reklamy kosmicznej 

ZSRR jako pionier reklamy kosmicznej

1990 r.; Mir; reklama: TBS, SONY, UNICHARM, 
POCARI SWEAT, MINOLTA, PAX CORPORATION

1997 r.; Mir; reklama TNUVA

2001 r.; ISS; reklama PIZZA HUT

2018 r.; kosmos; reklama TESLA



Przykłady realizacji i porób realizacji 
reklamy kosmicznej – 2 

1993 r.; koncepcja „kosmicznego bilbordu”   
wykonanego z Mylaru; 1 km2 powierzchni; jego 
rozmiar i jasnośd miały odpowiadad rozmiarowi i 
jasności Księżyca w pełni; projekt nie został 
zrealizowany

1999 r. i 2009 r.; koncepcja Moonvertising; 1) 
wyświetlenie znaku towarowego na powierzchni 
Księżyca za pomocą laserów; 2) wyrycie w 
regolicie księżycowym znaku towarowego na wzór 
malowideł z Nazca (łaziki księżycowe); projekty 
nie zostały zrealizowane



Pojęcie „natarczywej reklamy kosmicznej  
(obtrusive space advertising)” 

Pojęcie „natarczywej reklamy kosmicznej 
(obtrusive space advertising)” – reklama w 
przestrzeni kosmicznej, którą można dostrzec z 
powierzchni Ziemi okiem nieuzbrojonym 

Natarczywośd reklamy kosmicznej jest 
stopniowalna; trzy kryteria: jasnośd reklamy 
kosmicznej oceniana z powierzchni Ziemi, częśd 
doby, w trakcie której reklama kosmiczna jest 
widoczna z określonego punktu na powierzchni 
Ziemi, kontrola nad powierzchnią oraz 
położeniem geograficznym oświetlonego reklamą 
kosmiczną obszaru Ziemi



Problem natarczywej reklamy kosmicznej

Natarczywa reklama kosmiczna generuje 
zanieczyszczenie świetlne i radiowe (light and 
radio pollution); utrudnia (uniemożliwia) to 
m.in. prowadzenie badao astronomicznych, co 
do zasady człowiek nie może również podjąd 
decyzji o niezapoznaniu się z natarczywą 
reklamą kosmiczną



Reklama kosmiczna w ujęciu 
międzynarodowego prawa kosmicznego

Należy przyjąd, że reklama kosmiczna, która nie jest  
natarczywa, nie jest sprzeczna z międzynarodowym 
prawem kosmicznym

Należy przyjąd, że natarczywa reklama kosmiczna 
stanowi  nadużycie wolności „używania 
(wykorzystywania)” przestrzeni kosmicznej, wyrażonej 
w art. 1 ust. 2 Układu  o zasadach działalności paostw 
w zakresie badao i użytkowania przestrzeni kosmicznej 
łącznie z Księżycem i  innymi ciałami niebieskimi 
z dnia 27 stycznia 1967 r.; wolnośd ta nie ma charakteru 
absolutnego, jej granice wyznacza m.in. treśd art. IX 
Układu z 1967 r. 



Reklama kosmiczna w ujęciu 
prawa krajowego

Regulacja reklamy kosmicznej w federalnym 
prawie USA; regulacje o charakterze 
pionierskim

§50902 (12) tytułu 51 Kodeksu USA

§50911 tytułu 51 Kodeksu USA
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