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Uwagi ogólne 

→W ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii trwają prace nad projektem ustawy o 
działalności kosmicznej; powołana została grupa robocza ds. opracowania projektu ustawy o 
działalności kosmicznej (pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 31 stycznia 2022 r.), a w jej 
ramach utworzono podgrupę ds. działalności suborbitalnej; jest to kolejna próba opracowania i 
uchwalania tej ustaw; prace legislacyjne w omawianym zakresie trwają w zasadzie od 2013 r. 
(por. projekt założeń do projektu ustawy – Prawo kosmiczne z dnia 20 kwietnia 2014 r. itd.) 

→Art. VI zd. 2 Traktatu o przestrzeni kosmicznej z 1967 r.; działalność pozarządowych osób 
prawnych (jednostek nierządowych – A. Górbiel) w przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem 
i innymi ciałami niebieskimi, wymaga (wymagać będzie – A. Górbiel) upoważnienia i stałego 
nadzoru ze strony danego (właściwego – A. Górbiel) Państwa Strony Układu (Traktatu – A. 
Górbiel) 

→Projekt ustawy o działalności kosmicznej według stanu na styczeń/luty 2022 r. (dalej „projekt 
ustawy”)



Reglamentacja działalności kosmicznej
w ujęciu przedmiotowym 

→Art. 1 pkt 2 projektu ustawy – Ustawa określa warunki i tryb 
wydawania zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej

→Art. 3 pkt 1 projektu ustawy – Użyte w ustawie określenia 
oznaczają: działalność kosmiczna – wypuszczenie obiektu 
kosmicznego w przestrzeń kosmiczną, eksploatacja i kontrola nad 
obiektem kosmicznym w przestrzeni kosmicznej oraz działania 
mające na celu wprowadzanie obiektu kosmicznego w atmosferę 
ziemską, w tym jego deorbitację



Reglamentacja działalności kosmicznej
w ujęciu przedmiotowym – 2 

→Uwagi szczegółowe dotyczące projektowanej definicji „działalności kosmicznej”:

–obejmuje ona zarówno działalność o charakterze orbitalnym, jak i suborbitalnym (in. żaden z 
wymienionych rodzajów działalności per se nie pozostaje poza zakresem projektowanej definicji); 
niemniej, istnieje wola projektodawcy, aby stworzyć odrębne pojęcie – „działalność suborbitalna”/”lot 
suborbitalny”/in.  
–obejmuje ona nie tylko działania podejmowane już w samej przestrzeni kosmicznej, lecz także działania, 
które umożliwiające uzyskanie dostępu do przestrzeni kosmicznej, uzyskanie możliwości jej badania i 
wykorzystywania (scil. wynoszenie obiektów kosmicznych)
–obejmuje ona zarówno działalność kosmiczną o charakterze działalności gospodarczej i działalności 
niegospodarczej
–nie określa ona, na jakiej/powyżej jakiej wysokości nad poziomem morza rozpoczyna się przestrzeń 
kosmiczna (nieokreślenie tzw. dolnej granicy przestrzeni kosmicznej); zgodnie z treścią załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na 
obrót którym jest wymagane zezwolenie , „klasa kosmiczna” dotyczy projektowania, wytwarzania i 
kwalifikowania za pomocą pomyślnie zaliczonych testów w taki sposób, aby produkty mogły działać na 
dużych wysokościach, powyżej 100 km od powierzchni Ziemi
–nie obejmuje ona działalności związanej z wytwarzaniem technik kosmicznych (upstream) oraz z 
wykorzystywaniem danych satelitarnych (downstream)



Reglamentacja działalności kosmicznej 
w ujęciu podmiotowym

→Zgodnie z projektem ustawy, działalność kosmiczną prowadzi „operator” – osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej

→Lege non distinguente, w ujęciu zaproponowanej definicji „operatora” w grę wchodzą 
zarówno tzw. osoby prawne publiczne i ułomne osoby publiczne oraz osoby prawne prywatne i 
ułomne osoby prawne prywatne

→Przykłady: Instytut Lotnictwa w Warszawie jako osoba prawna publiczna; sp. z o.o. niebędąca 
sp. z o.o. z udziałem j.s.t. w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej oraz niebędąca państwową osobą prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym jako osoba prawna prywatna

→Operator musi mieć siedzibę na terytorium Polski



Reglamentacja działalności kosmicznej 
w ujęciu podmiotowym – 2 

Działalność kosmiczna

Osoby prawne publiczne 
i prywatne 
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Reglamentacja działalności kosmicznej 
w ujęciu podmiotowym – 3 

→Art. 17 projektu ustawy – Zezwolenie wydaje albo odmawia wydania, Prezes Polskiej Agencji 
Kosmicznej, w drodze decyzji; regulacja ta powiązana jest (na zasadzie wynikania) z 
projektowaną nowelizacją art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji 
Kosmicznej (zgodnie z art. 59 projektu ustawy, w ustawie o PAK, w art. 7 ust. 2 pkt 8 kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 9–13 w brzmieniu: 9) wydawanie, zmiana lub 
uchylenie zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej)

→Agencje wykonawcze, do których zalicza się Polska Agencja Kosmiczna, współtworzą szeroko 
rozumiany aparat administracyjny państwa i mogą wykorzystywać w swej działalności zarówno 
„instrumenty” prawa prywatnego (zawieranie umów), jak i prawa administracyjnego 
(wydawanie decyzji administracyjnych; decyzje administracyjne wydaje np. Prezes ARiMR)

→Pytanie o trafność koncepcji wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności kosmicznej 
przez Prezesa PAK



Reżim prawny reglamentacji działalności kosmicznej 
o charakterze działalności gospodarczej 

i działalności niegospodarczej
→Działalność kosmiczna może mieć charakter działalności gospodarczej i działalności 
niegospodarczej (przy braku zarobkowego charakteru działalności) 

→Podstawowe zasady reglamentacji działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z
dnia 6 marca 2018 r. dnia  – Prawo przedsiębiorców (głównie art. 37–44); przepisy te i inne 
przepisy przywołanej ustawy znajdą zastosowanie do działalności kosmicznej o charakterze 
działalności gospodarczej w zakresie nieuregulowanym w ustawie o działalności kosmicznej 

→Powyższe wnioskowanie nie można odnieść do działalności kosmicznej o charakterze 
działalności niegospodarczej; rozwiązania – regulacja reglamentacji działalności kosmicznej w 
ustawy powinna być w najwyższym stopniu kompleksowa/wprowadzenie do ustawy o 
działalności kosmicznej zasady, że do działalności kosmicznej o charakterze działalności 
niegospodarczej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, znajdują zastosowanie odpowiednio 
przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców o reglamentacji działalności gospodarczej 



Sposób reglamentacji działalności kosmicznej

→Projektodawca uznał, że zezwolenie jest właściwą prawną formą reglamentacji 
działalności kosmicznej

→Projekt ustawy stanowi ogólnie o „zezwoleniu na wykonywanie działalności 
kosmicznej”; w tym kontekście pojawia się pytanie, co dokładnie jest przedmiotem 
takiego zezwolenia; trzeba mieć bowiem  na uwadze, że projektowane pojęcie 
„działalności kosmicznej” obejmuje różne działania: wyniesienie obiektu 
kosmicznego w przestrzeń kosmiczną, eksploatację i kontrolę nad nim w przestrzeni 
kosmicznej, a także działania zmierzające do zakończenia funkcjonowania obiektu 
kosmicznego w przestrzeni kosmicznej 

→Możliwe rozwiązanie – uregulowanie w ustawie o działalności kosmicznej różnych 
rodzajów zezwoleń na wykonywanie działalności kosmicznej, wydawanych w 
oparciu o zróżnicowane, w pewnym zakresie, przesłanki (tak, aby przesłanki te 
uwzględniały specyfikę danego rodzaju działań) 



Sposób reglamentacji działalności kosmicznej – 2 

→To mogą być np. 3 rodzaje zezwoleń; 1) na wyniesienie obiektu 
kosmicznego w przestrzeń kosmiczną, 2) na eksploatację i kontrolę nad 
obiektem kosmicznym w przestrzeni kosmicznej, 3) na działania mające 
doprowadzić do zakończenia funkcjonowania obiektu kosmicznego w 
przestrzeni kosmicznej 

→Zgodnie z projektem ustawy, zezwolenie na wykonywanie działalności 
kosmicznej może objąć jeden albo większą liczbę obiektów kosmicznych (art. 
12 ust. 1 projektu ustawy); w domyśle konstelacje satelitarne 

→Zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej będzie udzielone na 
czas określony albo nieokreślony (art. 12 ust. 2 projektu ustawy), w zależności 
od charakterystyki działalności kosmicznej



Sposób reglamentacji działalności kosmicznej – 3

→Zgodnie z projektem ustawy, zezwolenie na wykonywanie 
działalności kosmicznej jest udzielane na wniosek, który podlega 
opłacie (stanowi ona przychód PAK); minister właściwy ds. gospodarki 
może określić, w drodze rozporządzenia, wzór takiego wniosku 
(projekt rozporządzenia został już jakiś czas temu opracowany przez 
PAK – nie został opublikowany) 

→Postępowanie o udzielenie zezwolenia na wykonywanie 
działalności kosmicznej jest postępowaniem administracyjnym, 
podlegającym, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o działalności 
kosmicznej, przepisom ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego (art. 6 ust. 1 projektu ustawy)


