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My!lenie o przestrzeni kosmicznej w kategoriach zrównowa"onego rozwoju 
(ZR) nie jest tak popularne ani w nauce, ani w edukacji, ani te" w debacie 

publicznej, jak np. o obszarach morskich i oceanicznych, obszarach podbieguno-
wych czy cho#by powietrzu jako gazowej przestrzeni, której do "ycia potrzebuj$ 
cz%owiek, fauna i flora Ziemi. Tymczasem w%a!nie przestrze& kosmiczna okazu-
je si' tym miejscem, które, po pierwsze, ludzko!# jeszcze ma szans' uratowa# 
przed dewastacj$, stosuj$c w jej eksploatacji i eksploracji zasady ZR. Po drugie: 
wykorzysta# j$ mo"na do walki z negatywnymi skutkami zmiany klimatu, cho#by 
z globalnym ociepleniem, nag%ymi zjawiskami pogodowymi. Po trzecie za!, brak 
zrównowa"onych dzia%a& w przestrzeni kosmicznej mo"e docelowo zagrozi# 
egzystencji ludzko!ci. I wreszcie, po czwarte, bior$c pod uwag' katastroficzne 
scenariusze przysz%o!ci "ycia na Ziemi, zmiana miejsca "ycia gatunku ludzkie-
go i przeniesienie go w Kosmos, cho# dzi! jeszcze ci$gle ma%o prawdopodobne 
w przewidywalnej perspektywie czasowej, okaza# si' mo"e jedynym rozwi$za-
niem dla przetrwania gatunku ludzkiego i niektórych innych gatunków "ywych 
zamieszkuj$cych planet'.
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Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej przez cz%owieka by%o przez wieki nieosi$-
galnym marzeniem. Zmiana nast$pi%a wraz z przyspieszaj$c$ rewolucj$ technolo-
giczn$, po cz'!ci powi$zan$ w wy!cigiem zbroje& mi'dzy Stanami Zjednoczonymi 
a Zwi$zkiem Radzieckim w okresie zimnej wojny, chocia" ju" w latach 20. XX w. 
w Niemczech realizowany by% tzw. program Opel-RAK, którego celem by%y roz-
wój, produkcja i testy pierwszych pojazdów nap'dzanych silnikami rakietowy-
mi. Przywódcy mocarstw kieruj$cych Blokami Zachodnim i Wschodnim po II 
wojnie !wiatowej, pod wp%ywem my!li i dzia%a& !rodowisk naukowych, szybko 
nabrali pewno!ci, "e ten, kto jako pierwszy opanuje kosmos, zdob'dzie strate-
giczn$ przewag' o znaczeniu dotychczas nieznanym. Programy kosmiczne re-
alizowane by%y najpierw wy%$cznie przez dwa wspomniane pa&stwa. (wiat 4 
pa)dziernika 1957 r. ujrza% pierwsz$ udan$ prób' wystrzelenia na nisk$ orbit' 
oko%oziemsk$ pierwszego sztucznego satelity Ziemi – Sputnika 1, przez ZSRR. 
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Po wykonaniu 1440 okr$"e& planety Sputnik 1 sp%on$% w ziemskiej atmosferze 4 
stycznia 1958 r. Wystrzelenie satelity przez Rosj' Radzieck$ sta%o si' pocz$tkiem 
wy!cigu kosmicznego, w którym bardzo d%ugo dominowa%y tylko dwa wspomnia-
ne mocarstwa (Federacja Rosyjska jako pa&stwo-sukcesor ZSRR), a bez czego do 
dzi! eksploatacja i eksploracja przestrzeni kosmicznej nie by%yby mo"liwe.

Dalsze osi$gni'cia cz%owieka w dominacji nad wcze!niej nieosi$galn$ natu-
r$ ponad 100 km nad naszymi g%owami by%y nie mniej spektakularne, ale te" 
kosztowa%y "ycie wielu i zwi$zane by%y z ogromnym wysi%kiem finansowym 

Uk!ad normuj"cy dzia!alno#$ pa%stw na Ksi&'ycu i innych cia!ach niebieskich

Uk!ad normuj"cy dzia!alno#$ pa%stw na Ksi&'ycu i innych cia!ach niebieskich* (tzw. Porozumienie 
o Ksi&'ycu) zosta! podpisany 18 grudnia 1979 r. Dotychczas stronami tej umowy jest jedynie 18 pa%stw, 
tj. Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Chile, Filipiny, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Mek-
syk, Maroko, Holandia, Pakistan, Peru, Turcja, Urugwaj, Wenezuela. Tym samym 'adne pa%stwo maj"-
ce realne mo'liwo#ci samodzielnej eksploracji i eksploatacji Ksi&'yca nie jest zwi"zane umow"**, co 
powoduje, 'e jej znaczenie prawne staje si& nik!e. Zgodnie z Porozumieniem z 1979 r., które wesz!o 
w 'ycie dopiero w roku 1984, Ksi&'yc jest wspólnym dziedzictwem ludzko#ci, obowi"zuje zakaz jego 
militaryzacji, w tym umieszczania na nim i jego orbicie broni masowego ra'enia. W uk!adzie podkre-
#lono równie' zobowi"zanie pa%stw do dbania o #rodowisko naturalne Ksi&'yca. Potwierdzono prawo 
prowadzenia bada% naukowych przez wszystkie pa%stwa.

Z jednej strony najbardziej kontrowersyjne, a z drugiej wskazuj"ce na potencjaln" mo'liwo#$ 
ochrony tego satelity Ziemi, s" przepisy stanowi"ce o zakazie gospodarczego wykorzystywania zaso-
bów Ksi&'yca, dopóki nie zostanie ustanowiony mi&dzynarodowy re'im reguluj"cy tak" eksploatacj&, 
a ten powinien powsta$, gdy pojawi" si& technologiczne mo'liwo#ci (pami&ta$ nale'y, 'e traktat pod-
pisany zosta! w 1979 r.; obecnie te technologiczne mo'liwo#ci ju' istniej"). Wraz z rozwojem planów 
górnictwa kosmicznego niepokoj"ce wydaj" si& sygna!y o planowaniu pa%stwowego i prywatnego 
(b"d( w publiczno-prywatnym partnerstwie) wydobycia, na które niektóre pa%stwa ju' wydaj" konce-
sje (np. na wydobycie regolitu na Ksi&'ycu, w którego sk!adzie znajduj" si& takie pierwiastki takie jak: 
krzem, 'elazo, wap%, tytan, glin, magnez; pozwolenia zosta!y wydane przez administracj& ameryka%-
sk" czterem firmom prywatnym, które swoje dzia!ania podj"$ maj" ju' w 2024 r.***). Jak dotychczas 
nie stworzono 'adnych ram prawnych re'imu eksploatacji nie tylko Ksi&'yca, ale równie' asteroid czy 
innych cia! niebieskich, w tym planet (Mars).

Obok braku realizacji zobowi"zania do dzia!ania na rzecz ca!ej ludzko#ci w Kosmosie i do równo-
miernego podzia!u korzy#ci z jego badania i eksploatacji dzia!alno#$ wydobywcza w oczywisty spo-
sób wi"za$ si& b&dzie z w"tpliwo#ciami odno#nie do zrównowa'onego charakteru takiej aktywno#ci. 
Pojawiaj" si& nawet pytania, czy dzia!alno#$ cz!owieka na Ksi&'ycu mo'e na jakimkolwiek jej etapie 
by$ zrównowa'ona. Patrz"c na przyk!ad wykorzystania gospodarczego Svalbardu (por. rozdzia! 26. 
Studium przypadku – Arktyka), wydaje si&, i' b&dzie to trudne. Osady ludzkie na Ksi&'ycu nigdy bowiem 
nie b&d" samowystarczalne i nie wype!ni" zasad tzw. rozwoju samopodtrzymuj"cego si&. Oczywi-
#cie by$ mo'e nowoczesne technologie pozwol" na unikni&cie b!&dów pope!nionych przez ludzko#$ 
wzgl&dem #rodowiska naturalnego Ziemi, jednak'e przy aktualnym braku prawno-instytucjonalnej 
architektury pozwalaj"cej na skuteczny nadzór nad aktywno#ci" cz!owieka w"tpliwo#ci w tej mierze 
wydaj" si& bardziej ni' uzasadnione.

 * Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, General Assembly, 
34. Session, United Nations, 1979, https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1979/general_assem-
bly_34th_session/res_3468.html [dost&p: 7.03.2022].
 ** Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space, United Nations, https://www.unoosa.
org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html [dost&p: 10.04.2022].
*** A. Gilbert, Mining in Space Is Coming, Milken Institute Review, https://www.milkenreview.org/articles/mining-in-
space-is-coming [dost&p: 10.04.2022].
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i logistycznym. W 1957 r. "ycie na pok%adzie radzieckiego Sputnika 2 z prze-
grzania i stresu zako&czy%a suka *ajka, a po niej dziesi$tki wykorzystywanych 
w tym celu ssaków i innych kr'gowców. W 1961 r. Jurij Gagarin jako pierwszy 
cz%owiek w historii ludzko!ci wykona% lot w przestrzeni kosmicznej. Po jego suk-
cesie oraz kolejnych lotach za%ogowych i bezza%ogowych w przestrze& kosmiczn$ 
ameryka&ski program za%ogowych lotów kosmicznych wszed% w now$, bardzo 
dynamiczn$ faz', której ukoronowaniem by%o l!dowanie cz"owieka na Ksi#$ycu 
20 lipca 1969 r. i nadanie na ca%y !wiat s%ów Neila Armstronga po tym, jak sta-
n$% na powierzchni Ksi'"yca: „To jest ma%y krok dla cz%owieka, ale wielki skok 
dla ludzko!ci”. W roku 1983 rozpocz$% si' kolejny etap odysei kosmicznej, której 
pok%adem mia%a przez kolejne dekady by# Mi#dzynarodowa Stacja Kosmiczna 
(International Space Station, ISS) – najwi'kszy mi'dzynarodowy projekt badaw-
czy z udzia%em 244 astronautów z 19 pa&stw (stan na kwiecie& 2021 r.)1, którzy 
sp'dzaj$ ok. 6 miesi'cy na orbicie Ziemi. Dotychczas najd%u"szy pobyt na ISS 
odbyli Amerykanin – Scott J. Kelly, oraz Rosjanin – Michai% Kornijenko, którzy 
przebywali na pok%adzie stacji a" 340 dni, a poza Ziemi$ w sumie 383 dni2.

W roku 2022 jedynie 13 pa&stw na !wiecie oficjalnie prowadzi%o swoje pro-
gramy eksploatacji i eksploracji kosmicznej; by%y to: USA, Rosja, Chiny, Francja, 
Indie, Wielka Brytania, Japonia, Republika Korei, Iran, Izrael, Kanada, Niemcy, 
Luksemburg3. W 1975 r. utworzona zosta%a Europejska Agencja Kosmiczna 
(European Space Agency, ESA), której cz%onkami s$ 22 pa&stwa europejskie: 
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, 
W'gry, Irlandia, W%ochy, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, 
Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz Wielka Brytania. Dzi'ki funkcjo-
nowaniu ESA równie" te pa&stwa w Europie, które samodzielnie nie maj$ mo"-
liwo!ci korzystania z przestrzeni kosmicznej, mog$ bra# udzia% we wspólnych 
projektach. ESA posiada na terenie Gujany Francuskiej Centrum Kosmiczne, 
z którego wystrzeliwane s$ bezza%ogowe obiekty kosmiczne4.
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Dynamiczny rozwój dzia%alno!ci cz%owieka w Kosmosie doprowadzi% do przyj'-
cia w latach 1967–1979 pi#ciu umów mi#dzynarodowych, które sta%y si' pod-
staw$ prawnomi'dzynarodowego re"imu okre!laj$cego status przestrzeni ko-
smicznej i znajduj$cych si' w niej cia% niebieskich. S$ to:

1 E. Howell, International Space Station: Facts, History and Tracking, Space.com, 13.10. 
2021, https://www.space.com/16748-international-space-station.html [dost'p: 1.03.2022].

2 Obszerny opis udzia%u Scotta J. Kelly’ego w 43., 44., 45. i 46. ekspedycji na ISS znajduje 
si' w jego autobiografii pt. Nieziemskie wyzwanie. Rok w kosmosie, !ycie pe"ne odkry#, Wydaw-
nictwo Post Factum, Katowice 2018.

3 Por. Countries with Space Programs 2022, World Population Review, https://worldpopu-
lationreview.com/country-rankings/countries-with-space-programs [dost'p: 7.03.2022].

4 Wi'cej nt. ESA zob. The European Space Agency, https://www.esa.int [dost'p: 6.07.2022].
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• Uk%ad o zasadach dzia%alno!ci pa&stw w zakresie bada& i u"ytkowania prze-
strzeni kosmicznej %$cznie z Ksi'"ycem i innymi cia%ami niebieskimi z 27 stycz-
nia 1967 r. (tzw. Uk%ad kosmiczny);

• Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiek-
tów wypuszczonych w przestrze& kosmiczn$ z 22 kwietnia 1968 r.;

• Konwencja o mi'dzynarodowej odpowiedzialno!ci za szkody wyrz$dzone 
przez obiekty kosmiczne z 29 marca 1972 r.;

• Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrze& kosmiczn$ 
z 14 stycznia 1975 r.;

• Uk%ad normuj$cy dzia%alno!# pa&stw na Ksi'"ycu i innych cia%ach niebieskich 
z 18 grudnia 1979 r. (tzw. Porozumienie o Ksi'"ycu).
Na podstawie tych traktatów wykszta%ci%y si' najwa"niejsze zasady odnosz$-

ce si' do Kosmosu, których opracowaniem i rozwijaniem zajmuje si' Komitet 
ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (Committee of the 
Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS), powo%any do "ycia w 1959 r. w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Zgodnie z nimi:
• eksploracja i u"ytkowanie przestrzeni kosmicznej musz$ by# realizowane w in-

teresie ca%ej ludzko!ci;
• Kosmos posiada status Wspólnego Dziedzictwa Ludzko!ci (Common Heritage 

of Mankind);
• wszystkie pa&stwa maj$ prawo bada# i wykorzystywa# przestrze& kosmiczn$;
• przestrze& kosmiczna nie podlega zaw%aszczeniu poprzez okupacj' czy inne 

dzia%ania;
• przestrze& kosmiczna mo"e by# wykorzystywana jedynie w celach pokojo-

wych;
• w przestrzeni kosmicznej ani na cia%ach niebieskich nie wolno umieszcza# bro-

ni j$drowej i innej broni masowego ra"enia;
• w przestrzeni kosmicznej obowi$zuje zasada wolno!ci prowadzenia bada& na-

ukowych;
• kosmonauci posiadaj$ status wys%anników ca%ej ludzko!ci;
• odpowiedzialno!# za szkody powsta%e w wyniku prowadzonej dzia%alno!ci ko-

smicznej, niezale"nie od tego, czy przez pa&stwo czy te" przez podmiot pry-
watny, spoczywa na pa&stwie wystrzelenia obiektu kosmicznego;

• w razie powstania szkód zwi$zanych z prowadzon$ dzia%alno!ci$ kosmiczn$ 
pa&stwo musi ponie!# koszt ich naprawienia;

• pa&stwa s$ zobowi$zane do podj'cia wszelkich wysi%ków zmierzaj$cych do 
ochrony !rodowiska naturalnego przestrzeni kosmicznej i do niezanieczysz-
czania zarówno jej, jak i znajduj$cych si' w niej cia% niebieskich5.

5 Na podstawie: Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration 
and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, UNOOSA, https://
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html [dost'p: 
1.03.2022].
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Sk"d bior" si& kosmiczne #mieci?

Indyjski pocisk ASAT wystrzelony 27 marca 2019 r. z indyjskiej wyspy Abdul Kalam w celu realizacji 
misji Shakti

)ród!o: Mission Shakti, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Mission_Shakti#/media/File:Launch_of_DRDO’s_Balli-
stic_Missile_Defence_interceptor_missile_for_an_ASAT_test_on_27_March_2019.jpg [dost&p: 5.03.2022].

Celem indyjskiej misji Shakti* by!o przeprowadzenie testu broni antysatelitarnej poprzez zestrzelenie 
w!asnego satelity, prawdopodobnie Microsat-R. Jej sukces potwierdzi! zdolno#$ Indii do posiadania 
i wykorzystywania mi&dzykontynentalnych rakiet balistycznych, które maj" w arsenale indyjskim pe!-
ni$ funkcj& odstraszaj"c". Prace nad testami ASAT w Indiach zosta!y rozwini&te po tym, jak podobne 
próby przeprowadzi!y Chiny w 2007 r., powoduj"c powstanie masy kosmicznych #mieci, powi&kszonej 
nast&pnie przez dzia!ania indyjskie. Zdaniem przedstawicieli w!adz krajowych test zosta! przeprowa-
dzony w taki sposób, by powsta!e #mieci nie pozosta!y w Kosmosie, ale by wesz!y w ziemsk" atmosfer& 
i w wi&kszo#ci uleg!y spaleniu. Takiego przebiegu zdarze%, zaraz po zniszczeniu satelity, nie potwierdzili 
eksperci innych pa%stw prowadz"cych programy kosmiczne, w marcu 2022 r. jedynie jeden fragment 
zniszczonego obiektu pozostawa! skatalogowany.

* What Is Mission Shakti – ASAT?, Indian Express, 27.03.2019, https://indianexpress.com/article/what-is/mission-shak-
ti-asat-missile-5645166/ [dost&p: 4.08.2022].
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Wraz z rozwojem dzia%alno!ci cz%o-
wieka w Kosmosie coraz wi'cej 
pa&stw, indywidualnie lub dzi'ki ko-
lektywnym wysi%kom, zacz'%o naby-
wa# zdolno!# wystrzeliwania obiektów 
kosmicznych, g%ównie sztucznych sa-
telitów Ziemi. W roku podj'cia decyzji 
o powo%aniu COPUOS zainteresowa-
nie nim wyra"a%o jedynie 18 pa&stw. 
W 1977 r. Komitet mia% ju" 47 cz%on-
ków, by w 2010 r. poszerzy# si' a" do 
70. Wzrastaj$ce zainteresowanie prze-
strzeni$ kosmiczn$ doprowadzi%o do 
tego, "e w roku 2021 w sk%ad COPUOS 
wchodzi a" 100 cz%onków. Poza pa&-
stwami, które historycznie by%y za-
anga"owane w tworzenie krajowych 
lub regionalnych (Europejska Agencja 
Kosmiczna) programów kosmicznych, 
w sk%ad Komitetu wchodz$ te" ta-
kie pa&stwa, jak Angola, Bangladesz, 
Malezja, Mauritius, Panama czy 
Rwanda6.

W ostatnich kilku dekadach dosz%o 
równie" do bezprecedensowego wzro-
stu obecno!ci podmiotów prywatnych 
w dzia%alno!ci kosmicznej, a post'p 
technologiczny doprowadzi% do pojawienia si' zupe%nie nowych mo"liwo!ci ba-
dania Kosmosu i jego eksploatacji. Za prywatnymi inicjatywami dzia%alno!ci ko-
smicznej stoj$ !rodki najbogatszych ludzi na !wiecie, cho#by Paula Allena, Elona 
Muska, Jeffa Bezosa czy Richarda Bransona, oraz kierowane przez nich firmy, 
takie jak Stratolaunch Systems, SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic.

Regulacje prawa mi'dzynarodowego przyjmowane w latach 60. i 70. XX w. 
przesta%y przystawa# do nowej rzeczywisto!ci, co jednak nie doprowadzi%o do 
przyj'cia nowych traktatów; pa&stwa zdecydowanie opowiadaj$ si' za rozwojem 

6 Cz%onkostwo COPOUS zob. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: Membership 
Evolution, UNOOSA, https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/members/evolu-
tion.html [dost'p: 1.03.2022].

Kilka ciekawostek dotycz"cych 
wykorzystania przestrzeni kosmicznej 
przez cz!owieka

Warto przywo!a$ w rozwa'aniach nad specyfik" 
przestrzeni kosmicznej i udzia!u w niej cz!owie-
ka kilka ciekawostek*:
1. Pocz"wszy od 1957 r., wystrzelono w Kosmos 

ok. 6 180 rakiet kosmicznych, z wy!"czeniem 
tych, które w wyniku uszkodzenia nie uko%-
czy!y lotów.

2. Liczba wszystkich sztucznych satelitów Zie-
mi umieszczonych na orbicie oko!oziemskiej 
przez rakiety wystrzelone po 1957 r. wynosi 
ok. 12 720.

3. Liczba sztucznych satelitów Ziemi wci"' 
znajduj"cych si& w przestrzeni kosmicznej to 
ok. 7 810.

4. Liczba sztucznych satelitów Ziemi wci"' dzia-
!aj"cych plasuje si& na poziomie ok. 5300.

5. Liczba #mieci kosmicznych, które s" regular-
nie monitorowane i katalogowane, wynosi 
ok. 29 860.

6. Liczba awarii, kolizji, wybuchów lub innych 
nieprzewidzianych zdarze% zwi"zanych 
z obiektami kosmicznymi, które doprowadzi-
!y do ich fragmentacji, to ponad 630.

7. Waga wszystkich obiektów kosmicznych na 
orbicie oko!oziemskiej wynosi 9 800 t.

8. Liczba #mieci kosmicznych szacowana na 
podstawie modeli statystycznych to:
– 36 500 – wi&ksze ni' 10 cm,
– 1 mln – wielko#$ mi&dzy 1 cm a 10 cm,
– 130 mln – wielko#$ mi&dzy 1 mm a 1 cm.

* Dane na podstawie: Space Debris by the Numbers, 
European Space Agency, https://www.esa.int/Safety_
Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_num-
bers [dost&p: 20.02.2022].
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niewi$"$cych zasad, kodeksów i standardów post'powania ani"eli za otwarciem 
negocjacji nad nowymi normami reguluj$cymi status Kosmosu. Do jednych 
z charakterystycznych wyzwa& nale"y chocia"by kwestia przysz%o!ci Ksi'"yca 
Ziemi (zob. ramka Uk"ad normuj$cy dzia"alno%# pa&stw na Ksi'!ycu i innych 
cia"ach niebieskich).

Do najwa"niejszych niewi!$!cych zasad post#powania pa%stw w Kosmosie 
nale"$ m.in:
• Deklaracja zasad prawnych rz$dz$cych dzia%alno!ci$ pa&stw w zakresie bada-

nia i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
z 13 grudnia 1963 r.;

• Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 1721 z 20 grudnia 1961 r. doty-
cz$ca mi'dzynarodowej wspó%pracy w zakresie pokojowego wykorzystywania 
przestrzeni kosmicznej;

• Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 51/122 z 13 grudnia 1996 r. w spra-
wie mi'dzynarodowej wspó%pracy w badaniu i wykorzystaniu przestrzeni ko-
smicznej, ukierunkowanej na korzy!ci i interesy wszystkich pa&stw, a w szcze-
gólno!ci potrzeby pa&stw rozwijaj$cych si'.

�������������������������������������������������
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Wraz z przyj'ciem Agendy 2030, której centralnym punktem s$ Cele 
Zrównowa"onego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), pa&stwa 
nale"$ce do COPUOS podj'%y wyzwanie dyskusji odnosz$cej si' do wk%adu 
Komitetu w realizacj' SDGs oraz do wyzwa& zwi$zanych ze zrównowa"onym 
wykorzystywaniem Kosmosu i cia% niebieskich. W odniesieniu do pierwszego 
zadania COPUOS stworzy% w%asn$ agend' nazwan$ Space4SDGs. Jej celem 
jest wykorzystanie dzia%alno!ci pa&stw i podmiotów prywatnych oraz wspó%-
pracy mi'dzynarodowej w przestrzeni kosmicznej na rzecz realizacji Celów 
Zrównowa"onego Rozwoju7. Szczególne znaczenie ma wykorzystywanie sztucz-
nych satelitów do monitorowania zjawisk pogodowych i kl'sk "ywio%owych, ale 
równie" potencjalne mo"liwo!ci górnictwa kosmicznego (oczywi!cie przy za%o-
"eniu, "e taka dzia%alno!# by%aby zrównowa"ona; zob. ramka Uk"ad normuj$cy 
dzia"alno%# pa&stw na Ksi'!ycu i innych cia"ach niebieskich), które odci$"y%oby 
zasoby Ziemi wykorzystywane do produkcji energii oraz innej dzia%alno!ci prze-
mys%owej i gospodarczej. Ju" obecnie technologie kosmiczne wykorzystuje si' 
w celu wzmacniania zdolno!ci produkcji "ywno!ci na Ziemi, a potencja% dostrze-
ga si' równie" w mo"liwo!ci produkcji "ywno!ci w Kosmosie w osadach ludz-
kich i na stacjach kosmicznych. W zasadzie ka"dy z SDGs mo"e by# skuteczniej 

7 Zob. Space Supporting the Sustainable Development Goals, COPUOS, https://www.
unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/index.html [dost'p: 7.02.2022].
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i pe%niej realizowany przy wykorzystaniu technologii kosmicznych oraz mo"liwo-
!ci, które oferuje przestrze& kosmiczna8. W zwi$zku z podejmowanymi wysi%ka-

8 Por. Ibidem. Zob. równie": The “Space2030” Agenda: Space as a Driver of Sustainable 
Development, Draft Resolution, A/RES/76/3, Austria, France, Hungary, Israel, Italy, Japan, 
Malta, Republic of Moldova, Romania, Slovakia, General Assembly.

Przyrost skatalogowanych obiektów kosmicznych w latach 1955–2022
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Historyczny wzrost skatalogowanych obiektów na podstawie danych dost&pnych na dzie% 1 marca 2022 r. Trzy sko-
ki w gór& w szcz"tkach fragmentacji odpowiadaj" (1) testowi ASAT przeprowadzonemu przez Chiny w 2007 roku, 
(2) przypadkowemu zderzeniu Iridium 33 z Cosmos 2251 w 2009 r. oraz (3) testowi ASAT, przeprowadzonemu przez 
Federacj& Rosyjsk" w listopadzie 2021 r. Oczekuje si&, 'e w najbli'szych tygodniach i miesi"cach do skatalogowanych 
danych do!"cz" kolejne fragmenty Cosmos 1408.

)ród!o: The Intentional Destruction of Cosmos 1408, “Orbital Debris. Quarterly News” 2022, Vol. 26, Iss. 1, NASA, s. 2, 
https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/quarterly-news/pdfs/odqnv26i1.pdf [dost&p: 20.02.2022].

Wykres w niniejszej ramce obrazuje przyrost obiektów znajduj"cych si& w przestrzeni kosmicznej 
w uj&ciu historycznym, na podstawie danych na dzie% 1 marca 2022 r. oraz symulacji opartej na do-
st&pnych informacji. Wzrosty na krzywej w kolorze ró'owym, oznaczone cyframi 1, 2, 3, pokazuj" od-
powiednio skutki testów broni ASAT przez Chiny w 2007 r., kolizj& satelitów Kosmos 2251 i Iridion 33 
oraz test broni ASAT przez Rosj& w listopadzie 2021 r. Na wykresie widoczne jest (kropkowana krzy-
wa w kolorze niebieskim), jak niewiele, w porównaniu do innych obiektów, w Kosmosie znajduje si& 
statków kosmicznych. Ka'da misja kosmiczna, ka'dy test broni typy ASAT czy przypadkowe kolizje 
przyczynia$ si& b&d" do dalszego za#miecania Kosmosu, co stanowi potencjalne zagro'enie nie tyl-
ko dla komercyjnych czy badawczych podró'y w tej przestrzeni, ale równie', potencjalnie, dla Ziemi 
i jej mieszka%ców. Wykorzystanie energii nuklearnej w dzia!alno#ci kosmicznej w celach pokojowych, 
w po!"czeniu z zagro'eniem kolizj" i wybuchem, mo'e by$ szczególnie niebezpieczne. Z przesz!o#ci 
znana jest sprawa satelity radzieckiego Kosmos 954; równie' np. plany rozgrzania powierzchni Marsa 
przy u'yciu energii j"drowej mog" budzi$ obawy.
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mi na rzecz realizacji Agendy 2030 COPUOS w 2019 r. przyj$% przez konsensus 
21 Zasad dot. d"ugoterminowego zrównowa$onego rozwoju dzia"a% w prze-
strzeni kosmicznej (Guidelines for the Long-Term Sustainability of Outer 
Space Activities, LTS)9. Zasady te maj$ charakter dobrowolny i s$ podzielone na 
cztery kategorie:
• polityki i regulacje prawne odnosz$ce si' do dzia%alno!ci w Kosmosie;
• bezpiecze&stwo operacji kosmicznych;
• wspó%praca mi'dzynarodowa, zwi'kszanie kompetencji i !wiadomo!ci;
• badania naukowe i technologiczne oraz rozwój.

LTS s$ skierowane nie tylko do 100 cz%onków COPUOS, ale równie" do 
mi'dzynarodowych organizacji zaanga"owanych w badanie i wykorzystywanie 
Kosmosu, tak by ich dzia%ania pozbawione by%y zb'dnego ryzyka oraz by zapew-
nia%y zrównowa"ony rozwój przestrzeni kosmicznej. Ich implementacja ma by# 
na bie"$co monitorowana, a kolejne decyzje w sprawie ew. modyfikacji doku-
mentu spodziewane s$ periodycznie.

Wyzwaniem pozostaj$ kontrola i nadzór nad dzia%ania podmiotów prywat-
nych w Kosmosie. Cho# wci$" to pa&stwa, które wydaj$ koncesje na aktywno!# 
kosmiczn$, odpowiedzialne s$ za przebieg operacji kosmicznych i ich skutki, to 
pojawia si' nacisk na firmy, by te przyjmowa%y na siebie ograniczenia i wprowa-
dza%y efektywne mechanizmy kontroli swojej dzia%alno!ci.

W ameryka&skiej Narodowej Strategii Bezpiecze&stwa Kosmicznego z 2011 r. 
stwierdzono, i" wspó%czesn$ przestrze& kosmiczn$ charakteryzuj$ trzy przy-
miotniki: kontestowana, konkurencyjna, ale równie" bardzo zat%oczona (conge-
sted, contested and competitive)10. W Kosmosie dzi! znajduje si' ponad 1 mln 
obiektów, których wielko!# wynosi ponad 1 cm. S$ to tzw. !mieci kosmiczne, 
cho# zwróci# uwag' nale"y równie" na fakt, i" na geostacjonarnej i niskiej orbicie 
oko%oziemskiej obecnie kr$"y ok. 4,5 tys. sztucznych satelitów. Ogromna cz'!# 
kosmicznych !mieci jest skutkiem kolizji pomi'dzy obiektami kosmicznymi, jak 
równie" testów tzw. broni antysatelitarnej (anti-satellite weapon, ASAT). Broni$ 
tak$ dysponuj$ i testuj$ j$ w przestrzeni kosmicznej cztery pa&stwa, tj. USA, 
Rosja, Chiny i Indie. Szacuje si', i" test broni ASAT produkcji chi&skiej w 2007 r. 
przyczyni%y si' do powstania ok. 25% (ok. 3 tys.) kosmicznych !mieci kr$"$cych 
wokó% Ziemi. W ramach dzia%a& na rzecz zrównowa"onego rozwoju Kosmosu 
cz'!# pa&stw i organizacji mi'dzynarodowych podejmuje obecnie dzia%ania na 
rzecz oczyszczenia przestrzeni kosmicznej. Nale"$ do nich np. misje Europejskiej 
Agencji Kosmicznej11.

    9 Guidelines for the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities, Report of the 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 12–21.06.2019, A/74/20, Par. 163, Annex II.

10 National Security Space Strategy, Unclassified Summary, US Department of Defence, 
US Office of the Director of National Intelligence, 01.2011, s. 1, https://www.hsdl.org/?view&-
did=10828 [dost'p: 7.02.2022].

11 Zob. ESA’s e.Deorbit Debris Removal Mission Reborn as Servicing Vehicle, European 
Space Agency, https://www.esa.int/Safety_Security/ESA_s_e.Deorbit_debris_removal_mis-
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Obecno!# dzia%aj$cych satelitów, sta-
cji kosmicznych, promów kosmicznych, 
kapsu% oraz !mieci kosmicznych przyczy-
nia si' do zat%oczenia Kosmosu, w którym 
i tak znajduj$ si' mniejsze i wi'ksze cia%a 
niebieskie, stanowi$ce zagro"enie dla re-
alizacji dzia%alno!ci kosmicznej. W 2009 r. 
dosz%o do zderzenia rosyjskiego satelity 
Kosmos 2251 z ameryka%skim prywat-
nym satelit! Iridium 33, w wyniku któ-
rego pojawi%o si' ok. 1,5 tys. kolejnych 
kosmicznych !mieci12. Mi'dzynarodowa 
Stacja Kosmiczna w latach 1999–2020 
zmuszona by%a wykona# 26 manewrów, 
których celem by%o unikni'cie kolizji 
z wi'kszymi lub male&kimi odpadka-
mi z niedzia%aj$cych ju" obiektów ko-
smicznych13. Zrozumienie niebezpie-
cze&stwa zderzenia u%atwi# mo"e fakt, 
i" w 2016 r. kawa%ek metalu o wielko!ci 
ok. kilku tysi'cznych milimetra zderzy% si' 
z ISS, kr$"$c$ wokó% Ziemi z pr'dko!ci$ 
28 tys. km/h, i uszkodzi% okno stacji14.

Pami'ta# warto równie" o zdarzeniu, 
które mia%o miejsce w 1978 r., kiedy to 
radziecki satelita o nap'dzie nuklearnym 
Kosmos 954 24 stycznia tego roku, po 
trudno!ciach z utrzymaniem si' na orbi-
cie oko%oziemskiej (eksperci ZSRR twierdzili, "e problemy satelity wynikn'%y 
ze zderzenia z innym obiektem w przestrzeni kosmicznej), wszed% w atmosfer' 
planety i rozpad% si' w przestrzeni powietrznej Kanady, siej$c zniszczenie ma-
teria%em radioaktywnym i odpadkami maszyny15. Ci$gle wzrastaj$ca obecno!# 

sion_reborn_as_servicing_vehicle [dost'p: 6.07.2022]. Por. równie": Posprz$ta# kosmos, Cen-
trum Wspó%pracy i Dialigu, Uniwersytet Warszawski, https://cwid.uw.edu.pl/posprzatac-ko-
smos/ [dost'p: 15.02.2022].

12 K. Pollpeter, China’s Role in Making Outer Space More Congested, Contested, and 
Competitive, China Aerospace Studies Institute, https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/
CASI/documents/Research/CASI%20Articles/2021-09-27%20Congested%20Contested.
pdf?ver=-AfhmnFJ0XDNnLxxG626bw%3d%3d [dost'p: 15.02.2022].

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Wi'cej nt. tego zdarzenia i jego konsekwencji zob. A.F.+ Cohen, Cosmos 954 and the 

International Law of Satellite Accidents, “Yale Journal of International Law” 1984, Vol. 10, 
No. 1, s. 78–91.

Film For All Mankind, re!. Al Reinert, 
USA 1989

Kosmos by!, jest i pozostanie tematem 
wielu ksi"'ek beletrystycznych czy filmów 
fabularnych. Trudno zliczy$, ile z nich po-
kazuje dystopijn", przera'aj"c" przysz!o#$ 
naszego Uk!adu S!onecznego, w którym 
dochodzi do katastrof, inwazji, zag!ady. 
Wyobra'enie ton kr"'"cych w Kosmosie 
#mieci i tzw. gruzu kosmicznego sprawi-
!o, 'e niejeden re'yser u'y! tego moty-
wu w swojej produkcji, niejeden autor 
ksi"'ki go w swojej fabule wykorzysta!. 
Jednak warto poleci$ nieco inny obraz – 
dokumentalny film For All Mankind (re'. Al 
Reinert). Dokument oparty jest na orygi-
nalnych materia!ach NASA przedstawiaj"-
cych przebieg misji za!ogowych na Ksi&-
'yc w latach 1968–1972. Ogl"daj"c obraz, 
mamy mo'liwo#$ pos!ucha$ fragmentów 
wywiadów z 13 uczestnikami misji Apollo, 
której miejscem docelowym by! Ksi&'yc. 
Si&gni&cie po obraz z roku 1989, prezen-
tuj"cy pocz"tek eksploracji Kosmosu, 
pozwala zobaczy$, jak dziewicz" by! on 
przestrzeni" na prze!omie lat 60. i 70. 
XX w. W zderzeniu z danymi i obrazkami 
pokazuj"cymi za#miecanie przestrzeni 
kosmicznej w ci"gu zaledwie 50 lat mo'e, 
a nawet powinno budzi$ groz& i zmusza$ 
do zastanowienia si& nad tym, co mo'na 
zrobi$, by wykorzystywa$ Kosmos w spo-
sób zrównowa'ony.
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nowych obiektów w Kosmosie niemal na pewno doprowadzi do wi'kszej liczby 
takich kolizji i zdarze& w przysz%o!ci – symulacje wskazuj$, "e na niskiej orbicie 
oko%oziemskiej statystycznie zdarzenia podobne do kolizji Kosmosu z Iridionem 
b'd$ mia%y miejsce co 5–9 lat16. Zat%oczenie przestrzeni kosmicznej z ca%$ pew-
no!ci$ zwi'kszy si' równie" przez rozwój tzw. turystyki kosmicznej, który praw-
dopodobnie w przysz%o!ci b'dzie bardzo dynamiczny. Bezpiecze&stwo turystów 
w kosmosie i mieszka&ców Ziemi, których dotkn$# mog$ skutki kolizji i znisz-
cze&, jest jednym z wielu wa"nych wyzwa& zrównowa"onej dzia%alno!ci ludzkiej 
w przestrzeni kosmicznej.

To, czy Kosmos stanie si' dla ludzko!ci nadziej$ i przysz%o!ci$, czy te" jesz-
cze jednym dowodem, i" cz%owiek wykorzystuje naturalne zasoby ponad mia-
r' i bez my!lenia o konsekwencjach swoich dzia%a&, pozostaje dzi! niepewne. 
Zgodnie z definicj$ d%ugoterminowych zrównowa"onych dzia%a& w tej przestrze-
ni celem ludzko!ci jest osi$gni'cie zdolno!ci do prowadzenia takiej aktywno!ci 
w Kosmosie obecnie i w przysz%o!ci, która b'dzie wyrazem realizacji równego 
dost'pu do korzy!ci z jego pokojowego badania i wykorzystywania tak, by wype%-
nia# potrzeby obecnych pokole&, jednocze!nie zachowuj$c !rodowisko naturalne 
Kosmosu dla pokole& przysz%ych. Przestrze& kosmiczna mo"e sta# si' swoistym 
testem dla pa&stw, podmiotów prywatnych, zwyk%ych ludzi, czy jeste!my zdolni 
do takiego dzia%ania.

�����������

1951 – pierwszy sztuczny satelita Ziemi – Sputnik 1 – wystrzelony przez ZSRR.
1961 – pierwszy cz%owiek w Kosmosie – Jurij Gagarin.
1967 – przyj'cie tzw. Uk%adu Kosmicznego.
1969 – pierwsza za%ogowa misja na Ksi'"yc.
1998 – pocz$tek konstrukcji Mi'dzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbicie oko%oziem-

skiej.
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Committee of the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) – Komitet ds. Pokojowego 
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej utworzony w 1959 r. w ramach ONZ. Zajmuje 
si' zarz$dzaniem wykorzystywaniem przestrzeni kosmicznej zgodnie z zasadami 
wynikaj$cymi z jej specjalnego statusu. Rol' Sekretariatu COPOUS pe%ni inne cia%o 
ONZ – United Nations Office for the Outer Space Affairs (UNOOSA), tj. Biuro 
Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Obiekt kosmiczny – ka"dy wytworzony przez cz%owieka i wystrzelony w przestrze& ko-
smiczn$ obiekt (niezale"nie, czy jego celem jest orbita Ziemi czy te" cia%o niebieskie).

16 K. Pollpeter, op. cit.
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Przestrze% kosmiczna – przestrze& rozpoczynaj$ca si' od umownej granicy 80–100 km 
od powierzchni Ziemi. Graniczy z przestrzeni$ powietrzn$, która podlega wy%$cznej 
jurysdykcji pa&stw terytorialnych. Przestrze& kosmiczna za! ma status Wspólnego 
Dziedzictwa Ludzko!ci i nie podlega zaw%aszczeniu.

&mieci kosmiczne – resztki pozosta%e po realizowanej dzia%alno!ci kosmicznej, które 
znajduj$ si' w przestrzeni kosmicznej w wyniku ich wyrzucenia w przestrze&, kolizji 
pomi'dzy obiektami kosmicznymi lub zniszczenia obiektów kosmicznych z u"yciem 
broni antysatelitarnej.

��������������������

1. Jakie s$ najwi'ksze zagro"enia dla przestrzeni kosmicznej wynikaj$ce z dzia%alno!ci 
cz%owieka?

2. Jakie s$ podstawy prawne uznania przestrzeni kosmicznej za Wspólne Dziedzictwo 
Ludzko!ci i czy taki status Kosmosu mo"e przyczynia# si' do jego ochrony w ramach 
realizacji SDGs?

3. Czy planowane podró"e za%ogowe na inne planety naszego Uk%adu S%onecznego mog$ 
sta# si' ratunkiem dla ludzko!ci, gdyby Ziemia nie przetrwa%a gro"$cych jej skutków 
zmian klimatycznych i sta%a si' miejscem, gdzie cz%owiek nie b'dzie móg% "y#?
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Kosmiczne %mieci i %mieciarki – AstroFon, Astrofaza, 17.02.2016, https://youtu.
be/0tH9cqYNRVc [dost'p: 6.07.2022].

Krótki materia% filmowy w interesuj$cy sposób przedstawia przyczyny powstawania ko-
smicznych !mieci, ich szacowan$ liczb', ale tak"e dlaczego s$ one tak gro)ne z punktu 
widzenia zrównowa"onego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Szczególnie ciekawe 
wydaj$ si' zaprezentowane sposoby na uprz$tni'cie kosmosu. Niektóre wydaj$ si' jakby 
pochodzi# wprost z filmów science fiction, ale czy na pewno s$ nierealne? Na pocz$tku 
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XX w. podbój kosmosu wydawa% si' jedynie mrzonk$, a obecnie ludzko!# jest o krok od 
pierwszego lotu za%ogowego na Marsa.


