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Uwagi ogólne

→Nowoczesne państwo powinno mieć własną astropolitykę, która zakłada realizację celów o 
różnym charakterze (niegospodarczym i gospodarczym); przestrzeń kosmiczna już od dawna nie jest 
przestrzenią, w której realizowane są tylko cele niegospodarcze (naukowe)

→Art. 9 ust. 2 pkt 14 u.d.a.r. (ustawa o działach administracji rządowej), Do ministra właściwego do 
spraw gospodarki należą w szczególności sprawy 14) kształtowania i prowadzenia polityki 
kosmicznej, w tym na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach współpracy z Unią 
Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną; przepis ten został dodany do u.d.a.r. a mocy ustawy z 
dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach 
administracji rządowej, wcześniej u.d.a.r. nie przewidywała takiej kategorii sprawy w zakresie 
jakiegokolwiek działu administracji rządowej

→Państwo realizuje swoją astropolitykę m.in. przez udział w różnych organizacjach 
międzynarodowych oraz przez kształtowanie swego prawa kosmicznego

→Przedsiębiorcy mogą być bezpośrednimi albo pośrednimi beneficjentami powyższy działań 



Udział Polski w „kosmicznych” rządowych i pozarządowych 
organizacjach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym 
i regionalnym, na tle aktywności w tych organizacjach innych 

państw europejskich 
→Organizacje o charakterze uniwersalnym; Polska podobnie jak wiele państw europejskich jest członkiem m.in.: 

–Organizacji Narodów Zjednoczonych – w tym zakresie m.in. Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej 
(COPUOS), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)

–Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) – scil. przestrzeń kosmiczna jako jedna z domen operacyjnych NATO

–Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) – szerzej zob. slajd nr 5

–Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) – szerzej zob. slajd nr 6

–Komitetu ds. Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR)

–Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF)

–Komitetu ds. Satelitów Obserwacyjnych Ziemi (CEOS)

–Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO) 

–Międzynarodowej Grupy Koordynującej Eksplorację Kosmosu (ISECG) 

→Polska nie jest członkiem np. Międzyrządowego Komitetu Koordynacyjnego ds. Śmieci Kosmicznych (IADC), w przeciwieństwie do 
m.in. Włoch, Francji, Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii



Udział Polski w „kosmicznych” rządowych i pozarządowych 
organizacjach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym 
i regionalnym, na tle aktywności w tych organizacjach innych 

państw europejskich – 2
→Polska (PKN) podobnie jak wiele państw europejskich jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO)

→Ważnym z punktu widzenia omawianej problematyki jest komitet techniczny ISO/TC 20 Aircraft and space vehicles
(„Standardization of materials, components and equipment for construction and operation of aircraft and space vehicles as well as 
equipment used in the servicing and maintenance of these vehicles”, https://www.iso.org/committee/46484.html, dostęp 20.6.2022 
r.) oraz jego podkomitety i grupy robocze, m.in.: 

–ISO/TC 20/SC 1 Aerospace electrical requirements

–ISO/TC 20/SC 4 Aerospace fastener systems

–ISO/TC 20/SC 6 Standard atmosphere

–ISO/TC 20/SC 8 Aerospace terminology

–ISO/TC 20/SC 10 Aerospace fluid systems and components

–ISO/TC 20/SC 13 Space data and information transfer systems

–ISO/TC 20/SC 14 Space systems and operations

–ISO/TC 20/SC 18 Materials

–ISO/TC 20/AHG 1 Artificial intelligence for aerospace

–ISO/TC 20/AHG 2 Alternative propulsion

→W zakresie ISO/TC 20 Aircraft and space vehicles Polska ma status „Observing Member”



Udział Polski w „kosmicznych” rządowych i pozarządowych 
organizacjach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym 
i regionalnym, na tle aktywności w tych organizacjach innych 

państw europejskich – 3

→Polska (PKN) jak wiele państw europejskich jest członkiem 
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (International 
Electrotechnical Commission – IEC) 

→Polska ma status „Observing Memeber” m.in. w IEC/TC 119 Printed 
Electronics oraz ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and Digital Twin; 
z tymi komitetami współpracuje przywołany wcześniej komitet 
techniczny ISO/TC 20 Aircraft and space vehicles



Udział Polski w „kosmicznych” rządowych i pozarządowych 
organizacjach międzynarodowych o charakterze uniwersalnym 
i regionalnym, na tle aktywności w tych organizacjach innych 

państw europejskich – 4
→Organizacje o charakterze regionalnym (europejskim); Polska podobnie jak 
wiele państw europejskich jest członkiem m.in.: 
–Unii Europejskiej (EU) – art. 189 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (europejska polityka kosmiczna); instytucjonalnie – przede 
wszystkim Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)
–Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
–Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych 
(EUMETSAT)
–Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) 
→Polska nie jest członkiem np. European Cooperation for Space 
Standardization (ECSS), w przeciwieństwie m.in. do Włoch, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Niemiec, Holandii i Norwegii 



Polskie ustawodawstwo kosmiczne na tle 
ustawodawstw kosmicznych innych 

państw europejskich

→Można powiedzieć, że prawo, które obowiązuje w Polsce, które ma moc 
powszechnie obowiązującą i które można określić jako „prawo kosmiczne” 
sensu largo to przede wszystkim prawo zawarte:
–w aktach prawa międzynarodowego publicznego (m.in. tzw. traktaty 
kosmiczne) oraz 
–w aktach wtórnego prawa unijnego (np. rozporządzenie PE i Rady (UE) 
2021/696 ustanawiające Unijny program kosmiczny i Agencję Unii 
Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (…), a także rozporządzenie PE i Rady 
(UE) 2021/821 ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, 
pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego 
zastosowania (produkty podwójnego zastosowania – załącznik nr I do tego 
rozporządzenia zawiera część dotyczącą kosmonautyki, aeronautyki itd., zob. 
Część XI - Kategoria 9 Kosmonautyka, aeronautyka, napęd) 



Polskie ustawodawstwo kosmiczne na tle 
ustawodawstw kosmicznych innych 

państw europejskich – 2 
→Przykłady innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, których normy mogą znaleźć zastosowanie do prowadzenia 
działalności w polskim sektorze kosmicznym:

–ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w 
sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (m.in. spadochrony wojskowe do odzyskiwania 
pojazdów kosmicznych + wyroby specjalnie zaprojektowane do systemów broni o ukierunkowanej energii (w tym zakresie: części 
składowe akceleratorów, mających zastosowanie w technikach kosmicznych oraz folie do neutralizacji strumieni ujemnych izotopów 
wodoru, mające zastosowanie w technikach kosmicznych)

–ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 
w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (uzbrojenie – m.in. „statki kosmiczne” specjalnie 
zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych oraz elementy składowe „statków kosmicznych” specjalnie zaprojektowane 
do celów wojskowych + elementy składowe „klasy kosmicznej” do akceleratorów oraz folie „klasy kosmicznej” do neutralizacji wiązek 
ujemnych izotopów wodoru, w przypadku gdy zostały one specjalnie zaprojektowane dla wykorzystania w systemach broni o 
ukierunkowanej energii) 

–ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa – Prawo własności przemysłowej

–ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa – Kodeks spółek handlowych

–ustawy podatkowe (PIT, CIT, inne)

–rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – szerzej zob. slajd nr 10



Polskie ustawodawstwo kosmiczne na tle 
ustawodawstw kosmicznych innych 

państw europejskich – 3 



Polskie ustawodawstwo kosmiczne na tle 
ustawodawstw kosmicznych innych 

państw europejskich – 4 

→W Polsce trwają prace nad ustawą o działalności kosmicznej (według 
aktualnych założeń – regulacja tylko segmentu midstream, przedmiotem 
regulacji ustawy nie będą segmenty upstream i downstream; ustawa utworzy 
również krajowy rejestr obiektów kosmicznych)

→ustawa regulująca analogiczną materię została ostatnio przyjęta w  
Słowenii (Space Activities Act z marca 2022 r.)

→ustawy normujące materię działalności w przestrzeni kosmicznej 
obowiązują m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Królestwie 
Niderlandów, Luksemburgu, Norwegii, Szwecji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, 
Portugalii


