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P
rofesor dr Andrzej Kopff urodził się w Krakowie 9 marca 1922 roku jako syn 
Tadeusza i Janiny z Bidzińskich. Naukę licealną rozpoczynał w Liceum im. Ja
na Kochanowskiego w Krakowie. Z powodu wybuchu wojny maturę zdawał 
jako uczestnik tajnych kompletów w 1940 roku. 

W1939 roku podjął pracę w księgarni i tajnym wydawnictwie Stefana Kamińskie- 
go w Krakowie, gdzie pracował z krótką przerwą, związaną z aresztowaniem i wy
wozem do Rosji, do 1949 roku. W księgarni Stefana Kamińskiego, która w czasie 
okupacji stanowiła miejsce kontaktowe żołnierzy AK oraz gdzie drukowano m. in. 
„Kurier Powszechny”, pismo związane z krakowską placówką delegatury Rządu RP 
w Londynie, poza oficjalną pracą księgarza, wykonywał także liczne prace dla podzie
mia. Znał już wtedy dobrze język niemiecki, w związku z czym przygotowywał skró
ty informacji z nasłuchu radiowego oraz uczestniczył w negocjacjach o zwolnienie 
żołnierzy AK z gestapowskiego aresztu. Pracując u Stefana Kamińskiego, w 1942 roku, 
podjął studia prawnicze w tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra praw 
uzyskał w 1945 roku. Pomimo okresu wojny, studia prawnicze, jak sam wspomina 
w opracowaniu Ni? cedat Academia (Kraków 1975) dawały szansę istotnego poszerze
nia horyzontów, przede wszystkim przez osobiste kontakty z luminarzami polskiej 
nauki prawa. Rozbudzone już wówczas zainteresowania rodziły myśli o karierze na
ukowej. Jednak na osiągnięcie statusu pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiel
lońskiego rnusiał A. Kopff czekać aż do 1965 roku. Rozpoczęcie formalnej kariery 
naukowej już ze stopniem docenta habilitowanego jest drogą nietypową. 

Niewątpliwie na taką kolej wydarzeń złożyła się traktowana jako „niechlubna” 
w latach pięćdziesiątych przeszłość w AK oraz źle wówczas widziane związki rodzinne 
A. Kopffa. Z tytułu swoich działań w AK został on 6 lutego 1945 roku aresztowany 
w księgarni S. Kamińskiego przez NKWD. Początkowo został osadzony w więzieniu 
na Montelupich, gdzie wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy NKWD 
potrafił zachować w tajemnicy informacje dotyczące tajnej drukarni, pracującej 
w podziemiach kamienicy przy ul. Karmelickiej 29. Z więzienia na Montelupich został 
przewieziony wraz z innymi więźniami do obozu w Ałczewsku, położonego w Zagłębiu 
Donieckim. W połowie lipca 1945 roku władze NKWD zdecydowały się na 
odtransportowanie polskich więźniów na teren Polski. Nie będąc pewny, gdzie 
ostatecznie trafi z transportem więziennym, A. Kopff uciekł z Medyki prosto do 
Krakowa. 

Za walkę z okupantem otrzymał co prawda w 1946 roku Srebrny Krzyż Zasługi, 
ale właśnie ta walka stała się później jedną z przyczyn utrudniających mu dostęp do 
uniwersyteckiej kariery. Inna przyczyna, jak już wspomniano, leżała w koligacjach 
rodzinnych. W 1953 roku zawarł związek małżeński z Marią z Goetlów, później ku
stoszem w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ferdynand Goetel, teść A. Kopffa, 
uważany za wyjątkowo reakcyjnego autora, rnusiał wyjechać na stałe z Polski i za
mieszkał w Londynie. Takie powiązania rodzinne nie gwarantowały, że młody pra
cownik nauki wychowywać będzie młodzież akademicką w duchu materialistycznego 
światopoglądu i dążeń do budowy socjalistycznego ustroju. 

A. Kopff przygotował pracę doktorską poza Uniwersytetem, w czym pomagało 
mu niewątpliwie uczestnictwo od 1949 roku w zebraniach naukowych Katedry Pra
wa Cywilnego, prowadzonych wówczas przez profesora Stefana Grzybowskiego. Praca, 
na podstawie której w 1952 roku uzyskał stopień doktora praw, poświęcona była
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podstawowym konstrukcjom prawnym w prawie wynalazczym. Od czasu uzyskania 
doktoratu związki A. Kopffa z Katedrą Prawa Cywilnego stały się jeszcze silniejsze. 
Niewątpliwie wiele zawdzięczał profesorowi S. Grzybowskiemu, który na zawsze 
pozostał jego Nauczycielem i Mistrzem. 

W1963 roku uzyskał stopień docenta na podstawie rozprawy habilitacyjnej: „Dzieło 
sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego”. W 1965 
roku, już jako docent prawa, rozpoczął pracę w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
objął kierownictwo Pracowni Prawa Wynalazczego w Instytucie Prawa Cywilnego. 
W 1971 roku A. Kopff uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1977 
roku tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. 

Droga A. Kopffa do Uniwersytetu była także dlatego trudniejsza od przeciętnych 
karier akademickich, że do 1965 roku jednocześnie poświęcał się pracy muzealnej. 
Słowo „poświęcał” się nie jest tu użyte przypadkowo. A. Kopff był miłośnikiem hi
storii (ukończył po wojnie w trybie eksternistycznym studia historyczne, w 1955 
roku uzyskał dyplom magistra historii) i żył pracą dla Muzeum Historycznego. Pra
cował tu od 1949 roku, pełniąc różne funkcje, łącznie z funkcją zastępcy dyrektora do 
spraw administracyjnych. Do zakresu jego obowiązków należały m. in. sprawy inwe
stycyjne (na ten okres przypadła budowa dwóch nowych gmachów i przebudowa 
kilku innych), finansowe, wydawnicze oraz organizacja wystaw. 

Tej ostatniej działalności oddawał się z wielkim zapałem i rozmachem, pokazując 
zbiory Muzeum Narodowego m. in. w Belgii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, na Wę
grzech, Chinach, Korei, Mongolii i ówczesnym ZSRR. 

O prawdziwym zaangażowaniu w sprawy Muzeum Narodowego świadczy także 
jego działalność kronikarska i naukowa dotycząca tej placówki. Napisał m. in. mono
grafię: Muzęum Narodowe w Krakowie, historia - zbiory (Kraków 1962); opracowanie: 
Rola Matejki w dziejach Muzeum Narodowego w Krakowie (w: Stanisław Wyspiański, 
Kraków 1957, a także artykuł: Z plastyką, polską przez Daleki Wschód, „Muzealnictwo”, 
1961). Po uzyskaniu tytułu docenta dostał nominację na etat docenta w Muzeum 
Narodowym. Po dwóch latach od habilitacji udało się profesorowi S. Grzybowskie
mu uzyskać dla niego etat docenta w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Z przyjęciem A. Kopffa na Uniwersytet wiązał profesor S. Grzybowski plany roz
woju zaniedbanej dotąd gałęzi prawa cywilnego, tj. prawa własności intelektualnej. 

Lata 1972-1975 to bardzo szczególny okres w życiu profesora A. Kopffa. W 1972 
roku doszło do utworzenia przy Uniwersytecie Jagiellońskim, z inicjatywy S. Grzy
bowskiego i przy aktywnym już współudziale A. Kopffa, pierwszego w Polsce insty
tutu naukowo-badawczego, który miał rozwijać badania nad prawem własności inte
lektualnej. Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektu
alnej, którego A. Kopff został pierwszym dyrektorem, wyrósł na najsilniejszą tego 
rodzaju placówkę w kraju i pozostaje nią do dzisiaj. Bez przesady można stwierdzić, 
że rozmach nadany Instytutowi przez pierwszego dyrektora wywarł istotny wpływ na 
jego dalszy rozwój. Już w pierwszym roku działalności, niejako na „inaugurację” In
stytutu, zainicjował organizację międzynarodowej konferencji, w której uczestniczyło 
wielu znanych naukowców z zakresu własności intelektualnej. W ten sposób „wpro
wadzał” Instytut i jego młody zespół w świat. Szerokie horyzonty pierwszego dyrek
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tora doprowadziły do nawiązania trwałych kontaktów Instytutu z zagranicznyrńi pla
cówkami i z innymi uczelniami polskimi. Doceniając rolę rozpowszechniania wiedzy 
o własności intelektualnej, doprowadził do uruchomienia na stałe wykładów z prawa 
wynalazczego w Politechnice Krakowskiej, z prawa autorskiego na ASP oraz na kie
runkach bibliotekoznawstwa i kierunku dziennikarskim w Uniwersytecie Jagielloń
skim. Uruchomił także specjalne zeszyty naukowe, wydawane przez Instytut, poświę
cone zagadnieniom własności intelektualnej, które ukazują się do dnia dzisiejszego. 

Placówki naukowe opierają się jednak przede wszystkim na konkretnych ludziach. 
Niewątpliwie zasługą A. Kopffa pozostanie, iż jako jeden z nielicznych, idąc w ślady 
swojego Mistrza Stefana Grzybowskiego, potrafił skupić wokół siebie młodych ludzi, 
których na zawsze „zaraził” zainteresowaniami własnością intelektualną. Pod jego kie
runkiem 15 osób przygotowało i obroniło prace doktorskie, a niektórzy z jego „wy
chowanków” są dzisiaj znanymi profesorami, godnie kontynuującymi pracę naukową 
w dziedzinie własności intelektualnej. Nieprzypadkowo mówi się o „krakowskiej szkole 
własności intelektualnej”, do czego w ogromnym stopniu przyczyniła się wybitna 
umysłowość i szczególne cechy osobowości profesora A. Kopffa. 

Swoją działalność dla Instytutu zakończył A. Kopff formalnie z dniem 30 wrze
śnia 1975 roku. Dalszego powołania na okres jednego roku, jak proponował mu 
ówczesny rektor profesor Mieczysław Karaś, nie mógł z oczywistych względów przy
jąć. Propozycja ta uwłaczała jego godności osobistej i w związku z tym wołał powró
cić do Zakładu Prawa Wynalazczego i Autorskiego w Instytucie Prawa Cywilnego, 
którym kierował od 1973 roku. Mowa tu o „formalnym” zakończeniu pracy dla In
stytutu, gdyż nieformalnie pracował dla niego A. Kopff przez wszystkie następne lata 
nadal, recenzując prace doktorskie, pomagając w układaniu planów rozwoju Instytu
tu, pisząc listy rekomendujące młodych pracowników na stypendia zagraniczne, dys
kutując ze swoimi dawnymi uczniami założenia ich prac habilitacyjnych, wreszcie pi
sząc recenzje prac habilitacyjnych oraz recenzje do przewodów profesorskich. 

Następny bardzo istotny etap w życiu profesora A. Kopffa przypada na lata 1981- 
1987, kiedy przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcje prorektora Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Nie był to okres łatwy, ale od podejmowania także wówczas działalno
ści politycznej, na rzecz społeczności uniwersyteckiej, A. Kopff nie uciekał. Stan wo
jenny nie zastał go w Polsce, przebywał wówczas na przyznanym mu jeszcze przed 
wyborem na prorektora stypendium w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Zde
cydował się w tej trudnej chwili na powrót i służył swoją pomocą zarówno aresztowa
nym, jak i w inny sposób prześladowanym studentom i pracownikom naukowym; 
podpisywał poręczenia społeczne konieczne do uwolnienia z aresztu oraz współdzia
łał z komitetem pomagającym w spłaceniu za skazanych grzywien. 

Na niwie organizacyjnej zdziałał niezwykle wiele. W 1982 roku przewodniczył 
Senackiej Komisji Statutowej przygotowującej nowy statut Uniwersytetu, dostoso
wany do nowej rzeczywistości, był jednym z inicjatorów utworzenia nowego campu
su i rozbudowy Biblioteki Jagiellońskiej. Jego staraniom Uniwersytet zawdzięcza ure
gulowanie spraw własnościowych budynków przy ul. Gołębiej i Batorego. W czasie 
pełnienia funkcji rektorskich, nawiązał ścisłą współpracę z Uniwersytetem Ruhry w Bo
chum, dzięki czemu wielu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego mogło skorzy
stać ze stypendiów i kontaktów naukowych w RFN. 
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Należy wreszcie wspomnieć i o tym, iż bardzo aktywnie brał udział w przygoto
waniu tak wielkiego wydarzenia w życiu Uniwersytetu, jakim było nadanie doktoratu 
honoris causa Janowi Pawłowi II (22 czerwca 1983 przypadł mu zaszczyt odczytania 
w imieniu Senatu aktu promocyjnego). Po zakończeniu drugiej kadencji rektorskiej, 
ze względu na pogarszający się stan zdrowia, zmuszony był zrezygnować z bardziej 
aktywnej pracy na rzecz Uczelni i Wydziału. Zmarł po ciężkiej chorobie 5 września 
1992 roku. 

*

Począwszy od pracy doktorskiej, zainteresowania A. Kopffa koncentrowały się 
wokół zagadnień szeroko ujmowanej własności intelektualnej. W 1961 roku, kiedy 
ukazała się drukiem jego praca habilitacyjna: Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świe
tle przepisów prawa autorskiego, problematyka własności intelektualnej była w polskiej 
doktrynie bardzo mało rozpowszechniona. A. Kopff, niewątpliwie zafascynowany tą 
interesującą i mało w Polsce rozwiniętą dziedziną prawa, stał się z czasem wybitnym 
jej teoretykiem, znanym także na świecie. Dorobek naukowy A. Kopffa obejmuje 
150 publikacji, z dziedziny prawa cywilnego, wynalazczego, autorskiego, prasowego, 
ochrony dóbr osobistych (w tym 7 prac monograficznych). 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wprowadzał do polskiej doktryny często tema
tykę całkowicie nową, a o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiego prawa własności 
intelektualnej w kierunku zgodnym z europejską myślą prawniczą. 

Niektóre z jego teorii i koncepcji znalazły trwałe miejsce w polskiej nauce prawa, 
a jednocześnie stały się podstawą ważnych konstrukcji ustawowych. Wystarczy tu 
wspomnieć o koncepcji tzw. warstwowej budowy utworu, miejsc niedookreślonych 
w dziele autorskim, prawie do wynagrodzenia proporcjonalnego do zysków, oddziel
nych polach eksploatacji utworu, jako podstawie do oddzielnego wynagrodzenia, 
a przede wszystkim o powszechnie dzisiaj powoływanej koncepcji prawa do intym
ności i prywatności życia osobistego. 

Nie bez znaczenia dla wyników pracy naukowej A. Kopffa pozostaje także meto
dologia stosowana przez niego jako podstawa badań w dziedzinie własności intelek
tualnej. Reprezentował on pogląd, że należy zawsze wychodzić od problemów onto
logicznych danej dziedziny twórczości intelektualnej i dopiero na wynikach tych ba
dań budować konstrukcje prawne. Takie podejście metodologiczne znalazło wyraz 
w licznych jego pracach oraz pracach przedstawicieli „krakowskiej szkoły własności 
intelektualnej”, co zresztą szkołę tę charakteryzuje. A. Kopff w odniesieniu do badań 
ontologicznych pozostawał pod bardzo silnym wpływem jednego z najwybitniejszych 
polskich filozofów XX wieku, Romana Ingardena. Nic dziwnego, że jego pamięci 
poświęcił pracę zatytułowaną: Znaczenie koncepcji utworu w prawie autorskim, (w: Szkice 
filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, Warszawa-Kraków 1964). 

Bardzo silnie widoczny jest wpływ podejścia ontologicznego w pracach poświęco
nych dziełu plastycznemu, dziełu tzw. z drugiej ręki (opracowaniom), twórczości ar
tystów wykonawców. Przyjęcie koncepcji tzw. warstwowej budowy utworu (teoria 
zaprezentowana w pracy: Die abhängige Urheberrechte im Lichte einer Theorie über den 
Schichtenaufbau des Werkes w: Księga pamiątkowa prof. A. Troller a „Homo Creator’', 
Basel-Stuttgart 1976 oraz Autorskie prawa zależne w świetle teorii o warstwowej budowie 
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utworu, „Studia Cywilistyczne”, 1978), pozwoliło A. Kopffowi na jasne wytyczenie 
granic pomiędzy twórczością w pełni samoistną a tzw. twórczością zależną oraz na 
przeprowadzenie dogłębnej analizy zdatności do ochrony prawnoautorskiej poszcze
gólnych rodzajów dzieł, w tym przede wszystkim dzieła naukowego. Ontologiczne 
podejście do zagadnień twórczości doprowadziło A. Kopffa do koncepcji istnienia 
tzw. miejsc niedookreślonych w utworze, a to z kolei do stworzenia podbudowy pod 
ochronę prac o charakterze rekonstruktorskim i ochrony działalności artystów wyko
nawców. 

Trzeba tu zaznaczyć, że konstrukcje związane z tzw. prawami sąsiednimi stanowi
ły przedmiot szczególnych zainteresowań A. Kopffa. Tematyce powyższej poświęcił 
szereg opracowań i należał do gorących zwolenników wprowadzania do prawa pol
skiego ochrony artystów wykonawców. W 1969 roku wraz z profesorem S. Grzy
bowskim opracował projekt ustawy o ochronie artystów wykonawców (opublikowa
ny w „Studiach Cywilistycznych”, 1970, t. XVI). 

W dziedzinie prawa autorskiego znaczne zasługi położył także A. Kopff dla „nobi
litacji” dzieła architektonicznego i zapewnienia mu dostatecznej ochrony przed inge
rencją w integralność utworu (m. in. Utwór architektoniczny i jego autorstwo, Nowe Pra
wo, 1970, nr 9; Projekty przeznaczone dla przemysłu i budownictwa oraz ich ochrona praw
na, w: Problemy postępu technicznego, 1971). 

Na podkreślenie zasługuje także zainteresowanie A. Kopffa wzornictwem prze
mysłowym. Jako dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony 
Własności Intelektualnej nawiązał współpracę z Wydziałem Form Przemysłowych ASP 
w Krakowie. Współpraca powyższa zaowocowała pracami nad projektem nowocze
snej ustawy o wzornictwie przemysłowym. Niestety, projekt powyższy nigdy nie do
czekał się uchwalenia. 

Drugą bardzo istotną dziedziną badań naukowych A. Kopffa pozostało prawo 
wynalazcze, od którego rozpoczynał pracę naukową. Sporo miejsca w jego twórczo
ści naukowej zajmują zagadnienia konstrukcji umów licencyjnych i umów know-how. 
Zajmował się także kwestią ochrony odkryć naukowych i ich związkiem z wynalazka
mi, celowością ochrony wzorów użytkowych, zasadami konstrukcji i interpretacji za
strzeżeń patentowych. Dostrzegał palące problemy praktyczne związane z wynagro
dzeniami w zakresie wynalazczej twórczości pracowniczej. Jednak przedmiotem jego 
prawdziwych zainteresowań naukowych pozostały podstawowe problemy konstruk
cyjne. Na czoło wysuwają się tutaj zwłaszcza dwie niezmiernie interesujące prace: 
Objawy erozji sytemu patentowego (Zeszyty Naukowe UJ 1973) oraz obszerna mono
grafia: Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości (Warszawa 1978). 

W pierwszej z tych prac zwrócił uwagę na bardzo istotne zagadnienie istnienia 
pewnej konkurencji pomiędzy ochroną patentową a ochroną związaną z utrzymywa
niem rozwiązania technicznego w faktycznej tajemnicy, podkreślając konieczność do
strzegania tego problemu przez przyszłego ustawodawcę. W drugiej z wymienionych 
wyżej prac główne wywody poświęcił m. in. jednemu z najtrudniejszych problemów 
prawa cywilnego, tj. problemowi prawa podmiotowego, rozważając, czy w prawie 
polskim istnieją podstawy do budowania, przed opatentowaniem rozwiązania tech
nicznego, prawa podmiotowego wynalazcy. W 1985 roku A. Kopf opublikował w spe
cjalnym wydawnictwie Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze monografię 
dotyczącą wpływu postępu technicznego na rozwój własności intelektualnej (The In- 
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fluence of Technical Progress on Development of Creativity and the Law of Intellectual 
Property). W pracy tej przedstawił zasadnicze problemy legislacyjne wypływające z roz
woju nowych technik reprodukcji i nadawania utworów. 

Trzecią dziedziną zainteresowań A. Kopffa pozostawały zagadnienia związane 
z działalnością prasy. Począwszy od obszernej i zupełnie nowatorskiej w 1970 roku 
publikacji Szata graficzna gazety i ilustracje prasowe w świetle prawa, a kończąc na przy
gotowanym pod jego kierunkiem projekcie prawa prasowego, bez przesady można 
powiedzieć, że należał do nielicznych w Polsce znawców tej dziedziny prawa. Kon
cepcja prawa do intymności i prywatności życia osobistego, zaprezentowana przez 
A. Kopffa jako podstawa wytyczenia granic dla ingerencji dziennikarskiej w fakty z cu
dzego życia (Koncepcja prawa do intymności i prywatności życia osobistego, „Studia Cywi- 
listyczne”, 1972, t. XX), weszła na trwałe do doktryny prawa cywilnego i co również 
istotne, do praktyki sądowniczej. W 1974 roku opublikował A. Kopff raport: La re
sponsabilité pour les dommages causés par Us moyens de grande information (w: Rapports 
polonais présentés au neuvième Congres Internationale de Droit Comparé, Warszawa 1974), 
na wiele lat uprzedzając bardzo silne tendencje współczesnych środków masowego 
komunikowania do wkraczania w cudzą prywatność. 

W ostatnim okresie życia zajął się całkowicie nową problematyką, której znaczenie 
możemy docenić dopiero dzisiaj. Miał zamiar napisać obszerną monografię na temat 
prawnych problemów badań i eksperymentów genetycznych. Niestety, praca ta nie 
została już ukończona. 

*

Działalność publiczna A. Kopffa jest dość ściśle powiązana z jego zainteresowa
niami naukowymi i może właśnie dlatego udawało mu się tak wiele tu osiągnąć. 

A. Kopff należał do tej grupy polskich naukowców, która łatwo nawiązywała kon
takty z ośrodkami zagranicznymi i popularyzowała polską naukę za granicą. Często 
wygłaszał odczyty na różnych międzynarodowych konferencjach, prowadził cykl wy
kładów w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, wiele publikował w zagra
nicznych czasopismach naukowych. 

Współpracował także z organizacjami i stowarzyszeniami polskimi, m. in. ze Sto
warzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, Stowarzyszeniem Autorów i Kompozy
torów ZAiKS, z Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji, gdzie organizował 
cykle wykładów otwartych, popularyzujących prawne zagadnienia wynalazczości, do
radzał w redakcji miesięcznika „Wynalazczość i Racjonalizacja”, był przewodniczą
cym polskiej grupy w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własno
ści Przemysłowej AIPPI, reprezentując Polskę na międzynarodowych kongresach tej 
organizacji. 

Za swoją działalność publiczną otrzymał w 1974 roku Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski oraz w 1976 roku Medal Ministra Edukacji Narodowej. 

Do działalności publicznej należy także niewątpliwie zaliczyć prace nad dwoma pro
jektami ustaw: projektem prawa prasowego i projektem ustawy o prawie autorskim. 

W 1981 roku utworzone zostało Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodaw
czych, jako ciało społeczne przy Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pra
cowników Wymiaru Sprawiedliwości. 
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W ramach prac tego Centrum A. Kopff przewodniczył komisji przygotowującej 
projekt prawa prasowego, dbając o stworzenie w nim podstaw dla nowego ładu ko
munikacyjnego w nowej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej. Projekt ten został 
poprawiony i przedłożony w Ministerstwie Sprawiedliwości w 1990 roku i chociaż 
nie doczekał się uchwalenia, wytyczył pewne kierunki zmian, które niewątpliwie będą 
przyjęte w następujących pracach legislacyjnych. 

W latach 1979-1989 profesor A. Kopff prowadził prace nad projektem nowej 
ustawy o prawie autorskim, przewodnicząc specjalnej komisji powołanej przez Mini
stra Kultury i Sztuki. W projekcie tym zainicjował cały szereg nowoczesnych rozwią
zań, które znalazły wyraz w nowej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrew
nych z 1994 roku, jej uchwalenia, niestety, już nie doczekał. 

Elżbieta Trapie
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