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Wstęp
Zasady korzystania z przestrzeni kosmicznej ze względu na coraz więk-

szą jej eksplorację ulegały stopniowym zmianom. Przestrzeń kosmiczna 
nie jest już traktowana jako odrębne od Ziemi dobro wolne, które można 
w nieograniczony sposób wykorzystywać. Atrakcyjność, szczególnie prze-
strzeni suborbitalnej, i gospodarcze działania człowieka w jej obrębie przy-
czyniły się do kształtowania coraz bardziej rozbudowanego międzynarodo-
wego systemu prawa kosmicznego oraz licznych programów dotyczących 
użytkowania przestrzeni. Ponadto, mając na uwadze również negatywne 
aspekty działalności człowieka w przestrzeni pozaziemskiej (generowanie 
odpadów, niebezpieczeństwa z nimi związane, wzrastająca ich popula-
cja na orbitach), wymuszają wdrażanie nowych wymogów dotyczących 
korzystania z przestrzeni. Jeśli przyjąć, że przestrzeń kosmiczna to także 
komponent środowiska – również podczas jej użytkowania powinny obo-
wiązywać powszechne w gospodarowaniu zasady zrównoważonego roz-
woju stosowane do komponentów środowiska na Ziemi.

W pracy przeanalizowano zakres i skutki działalności człowieka w prze-
strzeni orbitalnej Ziemi, w szczególności negatywne, dotyczące genero-
wania ilości odpadów kosmicznych pochodzenia antropogenicznego. 
Ponadto prześledzono stosowane regulacje międzynarodowe oraz metody 
mające na celu oczyszczanie przestrzeni kosmicznej, jak również środki 
zapobiegawcze jej zanieczyszczaniu w przyszłości. Analiza oparta została 
głównie na źródłach zagranicznych, niewiele jest bowiem w polskiej litera-
turze publikacji dotyczących odpowiedzialnego korzystania z przestrzeni 
kosmicznej. W przyszłości badania w tym obszarze mogą być istotne dla 
Polski, ze względu na jej członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(European Space Agency – ESA) oraz rozwój działalności przedsiębiorstw 
działających w sektorze kosmicznym.

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Zarządzania 
AGH w Krakowie, przeznaczonych na badania statutowe, w ramach 
tematu badawczego nr 11/11.200.348.
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1. Definiowanie przestrzeni kosmicznej
Przestrzeń kosmiczną można różnie definiować. W ujęciu astrono-

micznym pod nazwą przestrzeni kosmicznej rozumie się obszary, do 
których docierać mogą aparaty wykonane przez człowieka. Początkowo 
były to górne warstwy atmosfery, następnie do tej przestrzeni zaliczono 
obszar między orbitami planet [Rybka, 1978, s. 112]. Obecnie za przestrzeń 
kosmiczną uważa się przestrzeń istniejącą poza ciałami niebieskimi. Przy-
jęło się, że rozpoczyna się ona od tzw. Linii Karmana – znajdującej się około 
100 km od powierzchni Ziemi.

Cechą przestrzeni kosmicznej jest tzw. wysoka próżnia, zawierająca czą-
steczki o niskiej gęstości, w szczególności plazmy wodoru i helu. Występuje 
w niej promieniowanie elektromagnetyczne, pole magnetyczne, neutriny, 
pył i promieniowanie kosmiczne [Chuss, 2008].

Przestrzeń kosmiczną w ujęciu prawnym określono na podstawie tezy 
A.G. Haleya. Przestrzeń kosmiczna to obszar zaczynający się tam, gdzie 
statek kosmiczny po wyjściu z obszaru oddziaływania oporu powietrza 
dostaje się w zasięg oddziaływania siły odśrodkowej – tzw. siły Keplera. 
T. von Karman ustalił, że następuje to w chwili, gdy statek ten, poruszając 
się z szybkością około 8 km/s (tzw. pierwszą prędkością kosmiczną), osiąga 
wysokość 83 km, czyli tzw. linię krytyczną [Górbiel, 1985, s. 160].

W prawie kosmicznym rozgranicza się przestrzeń powietrzną i prze-
strzeń kosmiczną, biorąc pod uwagę wysokość odpowiadającą najniższemu 
perygeum (czyli punktowi, kiedy satelita znajduje się najbliżej Ziemi) 
sztucznego satelity utrzymującego się na orbicie okołoziemskiej. Przestrzeń 
powietrzna to obszar znajdujący się nad terytorium lądowym i morskim 
danego państwa. Regulacje tego pojęcia znajdują się w Konwencji urzą-
dzającej żeglugę powietrzną [Konwencja, 1919].

W ujęciu ekonomicznym przestrzeń kosmiczna jest dobrem wolnym, 
wytworzonym przez naturę, do którego nie odnosi się pojęcie własności.

2. Używanie przestrzeni kosmicznej
Rozszerzenie działalności człowieka na dalsze obszary poza powierzch-

nię Ziemi i jej atmosferę wiązały się z postępem technicznym, ale także 
z aspektami politycznymi. Początki eksploracji kosmosu przypadają na czas 
zimnej wojny i rozpoczęcia wyścigu kosmicznego. Był to okres końca 
lat 50. XX wieku. Wówczas działania w kosmosie świadczyły o rozwoju, 
możliwościach danego państwa i służyły umocnieniu jego pozycji na are-
nie międzynarodowej. Państwami mającymi największe znaczenie w tej 
fazie badań przestrzeni kosmicznej były Stany Zjednoczone Ameryki oraz 
dawny Związek Radziecki. Stopniowo coraz więcej państw i organizacji 
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rządowych i pozarządowych zaczęło wykazywać działalność w przestrzeni 
kosmicznej. Polega ona na dwóch rodzajach aktywności:

– działalności badawczej (dotyczącej prowadzenia badań przestrzeni 
kosmicznej z Ziemi i przeprowadzaniu misji, umieszczaniu sztucz-
nych satelitów na orbitach okołoziemskich w celach badawczych),

– działalności gospodarczej (umieszczanie w przestrzeni suborbital-
nej satelitów telekomunikacyjnych, telefonicznych, telewizyjnych, 
meteorologicznych, teledetekcyjnych).

Najbardziej popularne w początkowej fazie eksploracji kosmosu było 
korzystanie z najniższej orbity okołoziemskiej tzw. LEO (low Earth orbit) 
Umieszczane są na niej sztuczne satelity, mające na celu prowadzenie badań 
oraz przekazywanie informacji. W aktualnych programach kosmicznych 
planowane są również inne cele zagospodarowania przestrzeni kosmicznej 
i korzystania z jej zasobów.

Cele badawcze oraz gospodarcze są często osiągane we wspólnym 
zaangażowaniu grup interesariuszy. Jest wiele przykładów organizacji 
rządowych i pozarządowych związanych z działalnością w tym obszarze, 
zrzeszających placówki badawcze oraz przedsiębiorstwa bezpośrednio 
i pośrednio związane z sektorem kosmicznym. Wynika to ze złożoności 
programów kosmicznych i bardzo dużych nakładów koniecznych do ich 
wdrażania oraz przeprowadzania misji. Współpraca ułatwia osiąganie 
wytyczonych celów.

3. Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania 
przestrzeni kosmicznej

Ze względu na wzrastającą aktywność w obszarze przestrzeni poza-
ziemskiej konieczne było określenie ram prawnych i ustalenie zasad jej 
wykorzystania. Początki regulacji związanych z użytkowaniem prze-
strzeni wokółziemskiej, a później również przestrzeni kosmicznej oparte 
były na prawie zwyczajowym. Międzynarodowe zasady określano jako 
zasadę wolności dostępu do kosmosu oraz zasadę niedopuszczalności 
jego zawłaszczenia. Z biegiem czasu i ze względu na coraz większe zaan-
gażowanie państw w eksplorację kosmosu prawo kosmiczne ulega prze-
obrażeniom. Pojawiają się nowe uregulowania rozwiązujące aktualnie 
pojawiające się oraz potencjalne problemy natury prawnej w tym obszarze. 
Do najbardziej znanych regulacji międzynarodowych zaliczają się:

– Deklaracja zasad prawnych rządzących działalnością państw 
w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ z dnia 13 grudnia 1963 r. [Deklaracja, 1963];

– Układ z dnia 5 sierpnia 1963 r. o zakazie prób broni nuklearnej 
w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą [Układ, 1963];
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– Traktat ONZ z dnia 27 stycznia 1967 r. o zasadach działalności 
państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącz-
nie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem 
o przestrzeni kosmicznej [Traktat, 1967];

– Konwencja z dnia 29 marca 1972 r. o międzynarodowej odpowiedzial-
ności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne [Konwencja, 
1972];

– Konwencja z dnia 14 stycznia 1975 r. o rejestracji obiektów wypusz-
czonych w przestrzeń kosmiczną [Konwencja, 1975];

– Układ z dnia 18 grudnia 1979 r. normujący działalność państw 
na Księżycu i innych ciałach niebieskich [Układ, 1979];

– Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 13 grudnia 1996 r. 
w sprawie międzynarodowej współpracy w badaniu i wykorzysta-
niu przestrzeni kosmicznej, ukierunkowanej na korzyści i interesy 
wszystkich państw, a w szczególności potrzeby państw rozwijających 
się [Rezolucja, 1996];

– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) 
[Traktat, 2012].

W początkowym okresie eksploracji kosmosu i rozpoczynającym się 
„wyścigu kosmicznym” nie brano pod uwagę skutków, jakie w przyszłości 
te działania mogą generować. Nie rozważono ich w długoterminowym 
aspekcie środowiskowym. Jedną z regulacji dotyczących odpowiedzialno-
ści i bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich był wspo-
minany wcześniej Traktat z dnia 27 stycznia 1967 r. o zasadach działalności 
państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie 
z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (ustanowiony w ramach nego-
cjacji ONZ i sygnowany przez przedstawicieli rządów: Stanów Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii i dawnego Związku Radzieckiego). Problem mię-
dzynarodowej odpowiedzialności za działalność w przestrzeni kosmicznej 
reguluje artykuł 6 Traktatu. W artykule 7 tej międzynarodowej regulacji 
jest określona odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone 
przez obiekt lub jego części innemu państwu w przestrzeni powietrznej 
i kosmicznej oraz na Ziemi [Traktat, 1967, art. 6–7].

Traktat ten określa także swobodę dostępu do przestrzeni kosmicz-
nej poza atmosferą oraz w obrębie ciał niebieskich. Swoboda ta dotyczy 
zarówno prowadzenia badań, jak i wykorzystywania przestrzeni kosmicz-
nej. Ze względu na doświadczenia skutków II wojny światowej w pierwszej 
kolejności regulacje prawne dotyczące korzystania z przestrzeni pozaziem-
skiej były związane z wyraźnym zakazem podejmowania celów militar-
nych z wykorzystaniem przestrzeni i użyciem broni masowego rażenia. 



 Odpowiedzialne i zrównoważone korzystanie z przestrzeni kosmicznej 253

Zatem przestrzeń kosmiczna może być tylko wykorzystywana w celach 
pokojowych.

W regulacjach prawnych podkreślono równy dostęp do przestrzeni 
kosmicznej. Zostało to zakomunikowane w Deklaracji Bogotańskiej [Dekla-
racja, 1976, pkt 3]. Jednak dopiero wraz z traktatem lizbońskim zaczęto 
podkreślać i tworzyć wspólną politykę kosmiczną Unii Europejskiej. Pręż-
nie zaczęła rozwijać się Europejska Agencja Kosmiczna.

Obecnie, jednym z podstawowych dokumentów regulujących działania 
UE w działalności dotyczącej przestrzeni kosmicznej i współpracy między 
państwami członkowskimi w tym obszarze jest Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

W art. 4 pkt 3 Traktatu wyszczególnione zostały kompetencje Unii 
Europejskiej w dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni 
kosmicznej. Unia może prowadzić działania, w szczególności do określania 
i realizacji programów, jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może 
doprowadzić do uniemożliwienia państwom członkowskim wykonywania 
ich kompetencji. Natomiast art. 189 jest wezwaniem państw członkowskich 
i organizacji UE do współpracy w sektorze kosmicznym. W celu wspie-
rania postępu naukowo-technicznego, konkurencyjności przemysłowej 
i realizacji swoich polityk Unia opracowuje europejską politykę przestrzeni 
kosmicznej. W tym celu Unia może promować wspólne inicjatywy, popie-
rać badania i rozwój technologiczny i koordynować wysiłki niezbędne 
dla badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W dokumencie tym 
zakomunikowane zostały również ustanowione odpowiednie stosunki 
Unii Europejskiej z Europejską Agencją Kosmiczną. Tytuł XIX Traktatu 
jest poświęcony badaniom i rozwojowi technologicznemu i zapowiedzią 
wspólnych inicjatyw dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej. 
Jest tu również zwrócenie uwagi na wzmacnianie bazy naukowej i tech-
nologicznej państw członkowskich [Traktat, 2012].

4. Odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni orbitalnej
Ponieważ działalność gospodarcza człowieka wkracza w obszar śro-

dowiska naturalnego, rozwój zrównoważony rozpatrywany jest nie tylko 
w kontekście wzrostu gospodarczego i społecznej sprawiedliwości, ale także 
szeroko zarysowanej problematyki środowiska naturalnego. Istotą tej idei 
jest odpowiedzialne korzystanie z komponentów środowiska, w tym także 
przestrzeni kosmicznej. Wykraczanie działalności gospodarczej poza obszar 
naszej planety i otaczającej jej atmosfery skłaniają do rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności i określeniu sposobów korzystania z przestrzeni kosmicz-
nej. Z jednej strony przestrzeń pozaziemska daje ogromne możliwości 
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rozwoju różnych aspektów działalności ludzkiej, z drugiej zaś – traktowana 
jako zasób wymaga racjonalności korzystania z jej dobrodziejstw.

Źródła oddziaływania na przestrzeń kosmiczną rozpoczynają się 
na Ziemi począwszy od różnych decyzji gospodarczych prowadzących do 
jej wykorzystania. Decyzje te wiążą się z alokacją zasobów, niezbędnych do 
wykorzystania w przestrzeni pozaziemskiej, projektowaniem, produkcją, 
konstruowaniem urządzeń i ich elementów mających służyć wykorzysta-
niu samej przestrzeni kosmicznej. Ludzkie decyzje w tym zakresie powinny 
być odpowiedzialne z uwagi na bardzo złożony problem odwracania nega-
tywnych efektów tej działalności. Szczególnie dotyczy to generowania 
odpadów pozostających w przestrzeni orbitalnej i niebezpieczeństw zwią-
zanych z ich oddziaływaniem na inne obiekty w przestrzeni pozaziemskiej 
oraz na życie i zdrowie ludzkie. Dlatego ważne jest stosowanie podejścia 
zintegrowanego w zarządzaniu przestrzenią kosmiczną. Rozwiązania 
prowadzone w myśl idei zrównoważonego rozwoju powinny być rozpa-
trywane zarówno w ujęciu krótkoterminowym, jak i długoterminowym. 
Niestety, jak pokazuje poniższa analiza, takie podejście nie było stosowane 
podczas eksploracji przestrzeni kosmicznej w ubiegłych dziesięcioleciach.

5. Problem odpadów kosmicznych
Jednym z kluczowych problemów nadmiernej eksploatacji prze-

strzeni orbitalnej są kosmiczne odpady pochodzenia antropogenicznego. 
Ze względu na umieszczanie na orbitach okołoziemskich coraz większej 
ilości sztucznych satelitów dochodzi do zwiększania populacji tej grupy 
odpadów. Satelity spełniające różne funkcje mają ograniczony czas dzia-
łania i są zastępowane innymi obiektami, które po określonym czasie 
również stają się odpadami. Niestety, nieczynne obiekty krążą nadal po 
orbitach i problematyczne jest pozbywanie się ich z przestrzeni orbitalnej.

Na rysunku 1 przedstawiono liczbę odpadów kosmicznych wraz z czę-
ściami rakiet oraz liczbę wszystkich obiektów na orbitach okołoziem-
skich wystrzelonych przez człowieka. Według danych skatalogowanych 
przez NASA (stan z 4 kwietnia 2017 r.) na orbitach znajduje się 13 913 
kosmicznych odpadów i części rakiet. Katalogowane odpady obejmują 
obiekty o wielkości co najmniej 10 cm [Orbital Debris, 2017, NASA]. Jednak 
w przestrzeni orbitalnej znajdują się także obiekty mniejsze, które również 
stanowią zagrożenie.

W roku 1998 skatalogowane odpady kosmiczne i części rakiet wynosiły 
6150 sztuk. Odpady w roku 2017 w porównaniu z rokiem 1998 wzrosły 
o 7763 czyli o 126%. Dane te pokazują, jak poważny problem stanowi 
wzrastająca ilość odpadów kosmicznych wytworzonych przez człowieka 
[Orbital Debris, 1998, NASA].
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Rysunek 1. Liczba odpadów kosmicznych oraz pozostałych obiektów 
na orbitach okołoziemskich w wybranych latach okresu 1998–2017

Źródło: [Muweis, 2017, s. 187].

Z upływem lat widoczna jest coraz większa aktywność państw rozwija-
jących sektor kosmiczny, działających w organizacjach astronautycznych 
lub indywidualnie. Tłumaczy to wypuszczanie w przestrzeń coraz większej 
liczby obiektów ogółem. Jednocześnie obiekty te wciąż zasilają populację 
odpadów kosmicznych.

Analizowane odpady generują zagrożenia, takie jak kolizje z innymi 
obiektami znajdującymi się na orbitach, rozpad odpadów na jeszcze mniej-
sze części, które potęgują możliwość kolejnych zderzeń. Ponadto odpady 
mogą być niebezpieczne ze względu na zanieczyszczenia emitowane 
przez radioizotopowe systemy zasilania wykorzystywane w konstrukcji 
obiektów wysyłanych na orbitę. Nie zawsze bowiem ulegają one spaleniu 
w atmosferze ziemskiej.

6. Kierunek działań na rzecz odpowiedzialnego korzystania 
z przestrzeni kosmicznej

Działalność związana z eksploracją kosmosu dotyczy różnych uczest-
ników sektora kosmicznego. Podmioty odnoszące korzyści z użytkowania 
przestrzeni kosmicznej można podzielić na kilka grup. Są to rządy państw, 
organizacje rządowe i pozarządowe działające w tym obszarze, przed-
siębiorcy sektora kosmicznego oraz obywatele. Obecnie ponosimy także 
negatywne skutki działań człowieka w przestrzeni kosmicznej, ale w szcze-
gólności dotyczy to przyszłych pokoleń, które bardziej dotkliwie mogą 
odczuwać efekty obecnej działalności. Dużą rolę w postępowaniu według 
zasad zrównoważonego rozwoju odgrywa przemysł kosmiczny, który 
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wraz z rozwojem technologicznym prężnie się rozwija. Dlatego kluczowe 
jest wdrażanie nowych programów uwzględniających te zasady. W naj-
bliższej przyszłości duży nacisk będzie kładziony na obszary dotyczące 
przeciwdziałaniu zagrożeniom, jakie niesie za sobą wzrastająca populacja 
odpadów pozostających na orbitach okołoziemskich. Stosowane metody 
manewrów w celu uniknięcia kolizji z odpadami w przestrzeni kosmicz-
nej są obecnie najczęstszymi rozwiązaniami dotyczącymi postępowania 
z odpadami pochodzenia antropogenicznego. Natomiast w podejściu do 
gospodarki odpadami konieczne jest (podobnie jak w przypadku odpadów 
powstających na Ziemi) zapobiegawcze podejście.

W międzynarodowych organizacjach astronautycznych skupiających 
państwa czy podmioty działające w sektorze kosmicznym akcentuje się 
takie działania dotyczące eksploracji kosmosu, które będą tworzyły czystą, 
zrównoważoną i odpowiedzialną przestrzeń. Dlatego ESA w najbliższej 
przyszłości będzie pracować nad wyznaczonymi trzema celami w dążeniu 
do czystej przestrzeni. Należą do nich: ochrona infrastruktury kosmicznej, 
ochrona środowiska i utrzymanie czystości przestrzeni kosmicznej. Wszyst-
kie nowe programy wdrażane przez ESA będą projektowane z zachowa-
niem tych celów.

Agenda 2015 zatwierdzona przez ESA wyraźnie podkreśla, że dalsza 
eksploracja kosmosu będzie oparta na współpracy z dbałością o czystość, 
odpowiedzialność w przestrzeni oraz korzystanie z niej w sposób zrów-
noważony. Agenda zapowiada promowanie m.in. różnorodności biolo-
gicznej i rozwoju zrównoważonego, a także wykorzystywanie czystych 
źródeł energii zdolnych do zaspokojenia potrzeb ludności na Ziemi oraz 
dążenie do pozostawienia przyszłym pokoleniom lepszej spuścizny niż ta, 
którą otrzymaliśmy (stan planety i warunki życia). Również w Agendzie 
jest mowa o dążeniu do pokojowego wykorzystania przestrzeni, dalszych 
badań na zasadzie współpracy z zachowaniem dostępu człowieka do natu-
ralnych zasobów Ziemi, ochronę jego zdrowia, możliwości rozwoju i edu-
kacji. Jest również wzmianka o zachowaniu bezpieczeństwa i zapobieganiu 
degradacji środowiska naturalnego, szczególnie jak chodzi o zniszcze-
nia mogące być spowodowane przez obiekty znajdujące się blisko Ziemi 
(NEOs – Near Earth Objects). Istotne są również nowoczesne technologie 
i czyste źródła energii wykorzystywane podczas lotów kosmicznych, jak 
i w celu utrzymania czystej i zrównoważonej przestrzeni [ESA, 2015].

Innym dokumentem będącym zapowiedzią zmian jest „Kosmiczna wizja 
2015–2025” będąca zbiorem wytycznych określonych przez ESA obejmu-
jących planowanie długoterminowe dla misji kosmicznych wraz z aspek-
tami ekonomicznymi, technologicznymi, biorąc pod uwagę możliwości 
i wyzwania, jakie daje przestrzeń kosmiczna [Cosmic Vision, 2015–2025].
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Programy Europejskiej Agencji Kosmicznej oparte na aspektach zrów-
noważonego rozwoju (ESA’s programmes specifically related to the 2015 
Sustainable Development Goals SDGs) zajmują ważne miejsce w strategii tej 
organizacji. Programy zostały podzielone na 17 różnorodnych tematycz-
nie sekcji. Analizując te programy, można zauważyć ich zintegrowany 
charakter. Część z nich jest związana stricte z działalnością w przestrzeni 
kosmicznej. Są także programy wykorzystujące przestrzeń do osiągania 
celów zrównoważonego rozwoju na Ziemi. Przykładowo [Esa’s space for 
Earth]:

– program obserwacji Ziemi dla międzynarodowego rozwoju (Earth 
Observation for International Development),

– program wykorzystujący satelity pomagające oszacować ryzyko 
epidemii (Satellites helping to assess the risk of epidemics),

– projekty edukacyjne (Educational Projects), np. e-learnig na obszarach 
wiejskich (E-learning in rural areas),

– programy pomagające w wykrywaniu nielegalnych działań, 
np. wykrywanie przemieszczania się statków (Detection of ship 
movements).

7. Przykłady działań na rzecz czystej przestrzeni kosmicznej
Działania na rzecz czystej przestrzeni obejmują szereg aktywności 

zarówno na poziomie legislacyjnym, administracyjnym, jak i technicz-
nym. Zmniejszenie zanieczyszczenia przestrzeni orbitalnej odnosi się do 
wszelkich polityk, działań lub technologii, które mają na celu zapobieganie 
tworzeniu się szczątków orbitalnych lub mają na celu zapobieganie uszko-
dzeniu statku kosmicznego przez szczątki [NSS, 2016, s. 4]. Zakres tych 
działań czy wymogów ma zasięg ogólnoświatowy, bądź dotyczy państw 
i organizacji zaangażowanych w inwestycje korzystające z przestrzeni 
orbitalnej w różnym zakresie. Poniżej zostaną przedstawione przykłady 
mające znaczenie dla zachowania czystej przestrzeni.

USA podejmuje różne aktywności na rzecz czystej przestrzeni kosmicz-
nej. Jedną z takich inicjatyw jest narodowy podmiot o nazwie Komitet 
Wykonawczy Zarządzania Ruchem w Przestrzeni Kosmicznej (Space 
Traffic Management Executive Committee), którego celem wraz z innymi 
państwami jest oczyszczanie z odpadów kosmicznych przestrzeni.

Jedną z ostatnich inicjatyw ze strony Stanów Zjednoczonych przedsta-
wiła amerykańska organizacja National Space Society w raporcie Orbital 
Debris: Overcomming Chalanges z 2016 r., uaktualnionym w 2017 r. Raport 
wskazuje na konieczność jak najszybszego zmniejszenia zanieczyszczenia 
przestrzeni orbitalnej w przyszłości oraz jej oczyszczenia ze śmieci, które 
aktualnie tam się znajdują. Europejska Agencja Kosmiczna, Rosja, Chiny, 
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ESA, Indie i Japonia zgadzają się na współpracę i przestrzeganie tych 
samych zasad. Ponadto Federalna Administracja Lotnictwa, w koordynacji 
z innymi agencjami rządu Stanów Zjednoczonych, postuluje wydawanie 
licencji na umieszczanie obiektów na niskiej orbicie wokół Ziemi. [NSS, 
2016, s. 5].

Analizując aspekty techniczne, można stwierdzić, że obecnie stosowane 
metody mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń polegają głównie 
na opuszczeniu statku kosmicznego pod koniec jego życia (End Of Life) 
w celu deorbitacji obiektu w ciągu 25 lat. Kolejnym sposobem jest przenie-
sienie satelity na tzw. orbitę cmentarną (graveyard orbit). Inną metodą jest 
osłona kosmicznych obiektów, aby nie dochodziło do kolizji z odpadami 
kosmicznymi.

Jednak nawet bez tysięcy planowanych startów nowych obiektów i przy 
założeniu 90% zgodności z 25-letnimi wytycznymi deorbitacji po użyciu, 
szczątki orbitalne, z powodu przyszłych kolizji, będą nadal wzrastać przez 
co najmniej następne 200 lat [Liou, 2011, s. 1–2]. Wynika z tego, że konieczne 
jest zastosowanie innych, bardziej zaawansowanych i kompleksowych 
rozwiązań, aby zminimalizować powiększającą się populację odpadów 
kosmicznych.

W praktyce jednym z ważniejszych aspektów jest określenie zasad egze-
kwowania spełniania określonych wymogów wypełnianych w przestrzeni 
orbitalnej przez operatorów urządzeń i obiektów. Już wcześniej pomysł 
ten był rozważany przez Federalną Administrację Lotnictwa USA, która 
zaproponowała, aby agencja regulacyjna zezwalała na transport na orbitę 
przez licencję. Agencja mogłaby dokonać ewaluacji i weryfikować plany 
operatora dotyczące zminimalizowania zagrożeń w trakcie prowadzonych 
działań. Agencja mogłaby także sprawdzić, czy manewry zostały przepro-
wadzone prawidłowo [Space Safety is No Accident, 2015, s. 401].

Kolejnym bardzo istotnym i kosztownym działaniem jest uregulowanie 
kwestii bezpieczeństwa podczas ponownego wejścia w atmosferę Ziemi 
(reentry) obiektów zaliczających się do kosmicznych odpadów. Regulacje 
te będą dotyczyły sektora kosmicznego i organizacji odpowiedzialnych za 
sprowadzenie takich obiektów z orbity. Istnieją różnorodne metody mające 
na celu zminimalizowanie potencjalnych zderzeń obiektów lub ich części 
z powierzchnią Ziemi.

Modele te biorą pod uwagę m.in. wykorzystanie procesu ablacji 
(tzn. usuwanie materiału powierzchniowego poprzez tarcie i siłę oporu 
atmosfery). Do przykładowych modeli mających zastosowanie w proce-
sie ponownego wejścia w atmosferę należy SCARAB. Natomiast dobór 
odpowiednich metod aerodynamicznych lub aerotermicznych zależy od 
kształtu i rozmiaru obiektu [Ziniu i inni, 2011, s. 389].
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Zakończenie
Atrakcyjność przestrzeni kosmicznej i jej wykorzystanie do różnych 

celów wymusiło na państwach i organizacjach odpowiednie postępowanie 
w działaniach podejmowanych w jej obrębie. W początkowym okresie 
eksploracji przestrzeni kosmicznej zwracano jedynie uwagę na aspekt 
wolności dostępu do jej zasobów, zachowaniu bezpieczeństwa i korzy-
staniu z niej w celach pokojowych. Nie poświęcano natomiast zbyt dużej 
uwagi innym negatywnym efektom działalności człowieka, w szczególno-
ści oddziaływaniu na przestrzeń suborbitalną i generowaniu kosmicznych 
odpadów. Odpady pochodzenia antropogenicznego są niezwykle trudne 
do usunięcia, ich liczba wraz z działalnością człowieka w kosmosie wzrasta. 
Zmiany w używaniu środowiska przestrzeni kosmicznej będą stanowiły 
duże wyzwanie dla państw, organizacji i podmiotów działających w tym 
obszarze. W szczególności ważne będzie stosowanie takich rozwiązań 
technicznych, które nie dość, że są kosztowne, to muszą spełnić nowe mię-
dzynarodowe wymogi prawno-administracyjne. W najbliższej przyszłości 
istotny będzie rozwój sektora kosmicznego i innowacyjne rozwiązania tech-
niczne, szczególnie mające wpływ na zminimalizowanie liczby odpadów 
kosmicznych w przyszłości. Rozwiązania te przy wsparciu finansowym 
organizacji astronautycznych, rządów oaz środków Unii Europejskiej będą 
miały szansę na wdrażanie. Zanieczyszczenie w obrębie przestrzeni orbital-
nej Ziemi wymaga bowiem zmian w kierunku podejścia odpowiedzialnego 
i zrównoważonego z dążeniem do zachowania jej czystości i bezpieczeń-
stwa. W Polsce sektor kosmiczny jest w początkowej fazie rozwoju, jednak 
są już widoczne aktywności w celu jego pobudzenia. Do takich inicjatyw 
można zaliczyć Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego, Związek 
Pracodawców Sektora Kosmicznego czy Polską Agencję Kosmiczną.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono problem użytkowania przestrzeni kosmicznej 

i zmiany podejścia do korzystania z jej zasobów. Zrównoważony rozwój i jego idea 
również wiąże się z działalnością człowieka w przestrzeni kosmicznej. Podejście 
zintegrowane obejmuje różne aspekty wykorzystania obszarów pozaziemskich – 
prawne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W pracy scharakteryzowano 
cele i użytkowanie przestrzeni kosmicznej w początkowej fazie jej eksploracji. 
Przeanalizowano regulacje dotyczące korzystania z przestrzeni oraz problemy, 
które wiążą się z eksploracją kosmosu, takie jak przykładowo odpady pochodzenia 
antropogenicznego. Następnie zostały przedstawione nowe kierunki w podejściu 
do użytkowania przestrzeni mające na celu odpowiedzialne i zrównoważone z niej 
korzystanie przy zachowaniu jej czystości.

Słowa kluczowe
czysta przestrzeń, odpady kosmiczne, programy kosmiczne

Responsible and sustainable use of space (Summary)
The paper presents the problem of using space and changing the approach 

to using its resources. Sustainable development and its ideas are also connected 
with human activity in space. The integrated approach includes various aspects 
of the use of extraterrestrial areas – legal, economic, environmental and social. 
The purposes and use of space were characterized in the work in the early stages 
of its exploration. The regulations on space usage and issues related to space 
exploration, such as space debris, have been analyzed. Then were presented 
the new directions in the approach to the use of space in order to responsible 
and sustainable use of it while preserving its cleanliness.
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clean space, space debris, space programs
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