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AGENDA

1. Wprowadzenie

2. Drony w lotnictwie i kosmosie

3. Nowoczesne technologie i rozwój bezzałogowych statków kosmicznych i 
dronów kosmicznych

4. Podstawy prawa kosmicznego

5. Podsumowanie



WPROWADZENIE

• Rozwój technologii kosmicznych

• Drony w prawie lotniczym i kosmicznym

• Definicja „obiektu kosmicznego”

• Bezzałogowe statki kosmiczne a drony kosmiczne 

• Wyzwania dla prawa kosmicznego



DRONY W LOTNICTWIE I KOSMOSIE

• Koncepcja U-Space

• Reżimy prawa lotniczego

• Wyzwania dla prawa kosmicznego

• Rola międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń lotniczych

• Dron stratosferyczny (HAPS, np. „ULEP-1” Cloudless, „Zephyr” Airbus) jako statek powietrzny 
czy rodzaj drona kosmicznego (zagadnienie reżimu prawnego Near Space  Outer Space 
and High-altitude Activities Act 2017 [New Zealand], UK Space Industry Act 2018, Federal 
Law of 2019 on the Regulation of the Space Sector [UAE])



NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ROZWÓJ 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW KOSMICZNYCH I 

DRONÓW KOSMICZNYCH
• Eksploracja kosmosu - kierunki

• Problem z definiowaniem „obiektu kosmicznego”

• Bezzałogowe statki kosmiczne a drony kosmiczne

• Lista bezzałogowych statków kosmicznych NASA 2019

• Kazus „Ingenuity („Pomysłowość”) na Marsie w ujęciu obowiązków rejestracyjnych 

• Ewolucja dronów w przemyśle kosmicznym - plany wyniesienia przez NASA (USA) 
„Dragonfly” („Ważki”) na Tytana



PODSTAWY PRAWA KOSMICZNEGO

• Konserwatywna i zachowawcza natura prawa kosmicznego

• 5 traktatów kosmicznych + rezolucje

• Aktualne trendy rozwoju prawa kosmicznego

• Prawo kosmiczne a współczesne wyzwania dla przemysłu kosmicznego

• Brak spójnego rozwoju prawa kosmicznego (inaczej niż prawo lotnicze)

• Rola UNCOPUOS & UNOOSA



PODSUMOWANIE

• Organizacje kosmiczne jako siła napędowa dla rozwoju prawa kosmicznego

• Prawo kosmiczne dostosowane do rozwoju przemysłu i technologii (jak prawo 
lotnicze) - potrzebna definicja dronów kosmicznych

• Prawo kosmiczne jako skuteczny regulator do zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju kosmosu

• Holistyczna koncepcja użytkowania wszystkich typów obiektów kosmicznych 
na niskiej orbicie okołoziemskiej
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