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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 spodziewać się wzrostu liczby 
„kosmicznych kampanii reklamowych” w 
najbliższych latach



Pojęcie „reklamy kosmicznej 
(space advertising)”

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

W przedstawionym (wąskim) ujęciu reklama 
kosmiczna jest (przynajmniej częściowo) 
realizowana w kosmosie



Przykłady realizacji i porób realizacji 
reklamy kosmicznej 

ZSRR jako pionier reklamy kosmicznej

1990 r.; Mir; reklama: m.in. 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 jasność miały odpowiadać 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 

Natarczywość reklamy kosmicznej jest 
stopniowalna; trzy kryteria: jasność reklamy 
kosmicznej oceniana z powierzchni Ziemi, część 
doby, w trakcie której reklama kosmiczna jest 
widoczna z określonego punktu na powierzchni 
Ziemi, kontrola nad powierzchnią oraz 
położeniem geograficznym obszaru Ziemi, który 
jest „oświetlony” reklamą kosmiczną 



Problem natarczywej reklamy kosmicznej

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



Reklama kosmiczna w ujęciu 
międzynarodowego prawa kosmicznego

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

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



Reklama kosmiczna w ujęciu 
prawa krajowego – 2

§50902 tytułu 51 Kodeksu USA
(12)"obtrusive space advertising" means advertising in outer space 

that is capable ofbeing recognized by a human being on the 
surface of the Earth without the aid of a telescope or other 
technological device.

§50911. Space advertising
(c)Commercial Space Advertising.-Nothing in this section shall apply 

to nonobtrusive commercial space advertising, including 
advertising on-
(1)commercial space transportation vehicles;
(2)space infrastructure payloads;
(3) space launch facilities; and
(4)launch support facilities.



Reklama kosmiczna w ujęciu 
prawa krajowego – 3 

§50911. Space advertising
(a)Licensing.-Notwithstanding the provisions of this 

chapter or any other provision of law, the Secretary 
may not, for the launch of a payload containing any 
material to be used for the purposes of obtrusive 
space advertising-
(1)issue or transfer a license under this chapter; or
(2)waive the license requirements of this chapter.

(b)Launching.-No holder of a license under this chapter 
may launch a payload containing any material to be 
used for purposes of obtrusive space advertising.



Reklama kosmiczna w ujęciu 
prawa krajowego – 4 

 Pub. L. 106–391, title III, §322(c), Oct. 30, 2000, 114 Stat. 1598 , 
provided that:
"(1) The President is requested to negotiate with foreign launching 
nations for the purpose of reaching one or more agreements that 
prohibit the use of outer space for obtrusive space advertising 
purposes.
"(2) It is the sense of the Congress that the President should take 
such action as is appropriate and feasible to enforce the terms of 
any agreement to prohibit the use of outer space for obtrusive 
space advertising purposes.
"(3) As used in this subsection, the term 'foreign launching nation' 
means a nation-
"(A) that launches, or procures the launching of, a payload into 
outer space; or
"(B) from the territory or facility of which a payload is launched into 
outer space."
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