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19 kwietnia 2013 r. w gmachu Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowa „Nowe media a prawo”, stawiająca 
sobie za cel przedstawienie zagadnień zwią-
zanych z wpływem nowych mediów na spo-
łeczeństwo oraz z problematyką ich miejsca 
w systemie prawa, zakresu ochrony prawnej 
twórców i odbiorców. Organizatorem był Za-
kład Prawa Ochrony Własności Intelektual-
nej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 
Honorowy patronat objął minister sprawiedli-
wości Jarosław Gowin oraz prezydent miasta 
Opola Ryszard Zembaczyński.

Ofi cjalnego otwarcia konferencji dokona-
ła profesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. 
Ewa Ferenc-Szydełko, autorka wielu cenio-
nych publikacji z zakresu prawa autorskie-
go i prasowego. Przywitała zebranych gości 
i podzieliła się swoimi refl eksjami na temat 
funkcjonowania współczesnych mediów. 

Następnie głos zabrał Bogusław Nieren-
berg, dziennikarz i ekonomista, kierownik 
Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Mediów 
w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, który specjalizuje się w ekonomice 
mediów i zarządzaniu mediami, komunikacji 
rynkowej i reklamie. W swoim wystąpieniu 
„Prawne i etyczne aspekty zarządzania me-
diami” poruszył wiele problemów związa-
nych z codziennym funkcjonowaniem me-
diów. Zwrócił szczególną uwagę na to, że 
skłonność do zachowań manipulacyjnych 
w mediach jest warunkowana przede wszyst-
kim potrzebami i że są one niezależne od 
ustroju danego państwa. Wystąpienie zostało 
wzbogacone wieloma przykładami – autor 
podzielił się swoją wiedzą dotyczącą m.in. 
afery Watergate. 

Kolejnym prelegentem konferencji był 
Łukasz Żukowski, pracownik  Instytutu 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajął się prob-
lemem odpowiedzialności za naruszenie dóbr 

osobistych w Internecie. Odwołał się do licz-
nych orzeczeń oraz aktów prawnych. Wska-
zał, że odnosi się do tej problematyki bardzo 
ciekawe orzecznictwo – Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej zwraca uwagę m.in. 
na to, że wynalezienie Internetu odwróciło 
tendencję do fragmentaryzacji zasięgu teryto-
rialnego mediów informacyjnych, przekszta-
łacając rozpowszechnianie informacji w zja-
wisko globalne. Internet charakteryzuje się 
ponadto nieobecnością władzy politycznej, 
a sposób jego funkcjonowania utrudnia jaką-
kolwiek interwencję. Fragmentaryzacja zasad 
kolizyjnych utrudnia natomiast ustalenie pra-
wa właściwego dla danego sporu. Przytoczo-
no również fragmenty orzeczeń Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka (dotyczących 
typowych przykładów zniesławienia) oraz 
naszych rodzimych sądów. 

Następnie głos zabrała niżej podpisana 
(Zakład Prawa Europejskiego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), która 
omówiła problemy związane z naruszeniem 
dóbr osobistych w mediach elektronicz-
nych. Zwróciła uwagę na regulacje unijne: 
Rozporządzenie 864/2007 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. do-
tyczące prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych oraz Rozporządzenie Rady (WE) 
44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie ju-
rysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywil-
nych i handlowych. Odniosła się również do 
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwośći Unii 
Europejskiej w sprawach: Mines de potasse 
d’Alsace (C-21/76), Shevill (C-68/93) oraz 
eDate Advertising GmbH i Oliver Martinez 
oraz Robert Martinez przeciwko Société 
MGN Limited (C-161/10). Szczególną uwagę 
zwróciła na Opinię Rzecznika Generalnego 
Pedra Crueza Villalona przedstawioną w dniu 
29 marca 2011 r.

Po przerwie wystąpiła Agata Jaroszek 
z Centrum Badań Problemów Prawnych 
i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicz-
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nej. Temat „Aplikacje mobilne. Analiza ryzy-
ka zagrożeń dla ochrony danych osobowych” 
wzbudził duże zainteresowanie publiczności. 
Prelegentka zwróciła uwagę, że aplikacje 
mogą uzyskać dostęp m.in. do wysyłanych 
SMS-ów, uzyskiwanych zdjęć czy kontaktów, 
co może stanowić zagrożenie dla naszej pry-
watności. Potwierdziła to Opinia 2/2013 Gru-
py Roboczej Artykułu 29 Ochrony Danych 
w sprawie aplikacji mobilnych1 (organ powo-
łano na mocy artykułu 29 Dyrektywy 95/46/
WE; jest niezależnym europejskim organem 
doradczym w sprawach ochrony danych 
i prywatności). Postulowała, by jasno okre-
ślać cel przetwarzania danych w aplikacjach.

Andrzej Drzewiecki, adiunkt w Zakła-
dzie Prawa Cywilnego i Własności Intelek-
tualnej na Uniwersytecie Opolskim, podzielił 
się uwagami dotyczącymi zmian do Ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 

Kolejna prelegentka – Małgorzata Krom-
ka (Uniwersytet Wrocławski) – przedstawiła 
referat „Mowa nienawiści w Internecie. Wol-
ność słowa a jej nadużycie”. Wskazała na róż-
ne konteksty pojęcia ‘wolność’, przedstawiła 
rozwój zagadnień wolności słowa w fi lozofi i 
społecznej. Wskazała również, jak owa ‘wol-
ność’ jest defi niowana w międzynarodowych 
regulacjach prawnych. Następnie odniosła 
się do problemów związanych z „mową nie-
nawiści”. Doktorantka powołała się na bada-
nia, z których wynika, że aż 36% wypowiedzi 
umieszczanych w komentarzach interneto-
wych zawiera emocje negatywne (badanie do-
tyczyło portali Onet.pl, Gazeta.pl, NaTemat.
pl). Najwięcej negatywnych komentarzy doty-
czyło Żydów (45%) oraz muzułmanów (42%). 
Wśród wypowiedzi noszących znamiona 
„mowy nienawiści”, więcej wypowiedzi doty-
czyło muzułmanów (aż 64%). 

Małgorzata Sosnowska z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Si-
lesiusa w Wałbrzychu miała wystąpienie za-
tytułowane „Dozwolony użytek chronionych 
utworów w aspekcie prawa cytatu na forach 

1  Dostępna na stronie WWW: http://www.
giodo.gov.pl/1520167/id_art/6293/j/pl/ (dostęp: 
19.04.2013).

internetowych”, w którym omawiała podsta-
wowe regulacje prawa autorskiego. Maciej 
Giernak z Uniwersytetu Opolskiego poru-
szył problem praw autorskich w kontekście 
funkcjonowania Web 2.0 na przykładzie por-
tali satyrycznych. Jak wskazał, nazwa Web 
2.0 odnosi się do struktury funkcjonowania 
portalów (która umożliwia wpływ użytkow-
ników na tworzenie treści w ramach serwisu 
np. www.demotywatory.pl). Prezentacja zo-
stała wzbogacona fragmentami regulaminów 
serwisów oraz licznymi memami interneto-
wymi (m.in. „niesamowicie fotogenicznego 
biegacza”). 

Karina Kunc (Uniwersytet Śląski) zajęła 
się funkcjonowaniem fotografi i na blogach, 
uwzględniając w szczególności zagadnienia 
prawa autorskiego. Za przykład posłużyły 
m.in. blogi kulinarne, którym prelegentka 
odmówiła prawa do ochrony (ze względu na 
niespełnienie przesłanek art. 1 prawa autor-
skiego). 

Magdalena Wrońska (Uniwersytet Śląski), 
przedstawiła prawne aspekty rewolucji w dru-
ku 3D. Prelekcję rozpoczęła od technicznego 
wprowadzenia w tematykę. Wskazała, że 
wyróżnić możemy różne źródła modeli 3D – 
własne projekty (stworzone m.in. przy użyciu 
programu komputerowego 3D Studio Max), 
skany, zakupione pliki czy pliki pobrane z in-
nych źródeł (np. tzw. torrenty). Zauważyła, że 
drukarki 3D mogą stanowić pole do nadużyć 
prawa własności intelektualnej. Wywiązała 
się na ten temat burzliwa dyskusja. Pojawi-
ły się pytania o zastosowanie odpowiednich 
regulacji prawa własności przemysłowej, 
możliwości egzekwowania prawa w kontekś-
cie drukarek 3D jako sprzętu domowego, 
nałożenie opłat na rzecz organizacji zbioro-
wego zarządzania, padały również pomysły 
powołania odpowiedniej organizacji. Michał 
Bartosiński z Uniwersytetu Opolskiego omó-
wił projekt nowelizacji Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie 
z projektem zmian zaproponowanych przez 
PSL art. 23 ust. 2 Ustawy o prawie autor-
skim miałby brzmieć następująco: „Zakres 
własnego użytku osobistego obejmuje korzy-
stanie z pojedynczych egzemplarzy utworów 
przez krąg osób pozostających w związku 
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osobistym, w szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, 
zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego, 
istniejącego pomiędzy osobami w ramach 
ich kontaktów przy użyciu środków komu-
nikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem 
Internetu”. Ofi cjalnie celem projektowanych 
zmian jest dostosowanie prawa autorskie-
go do powszechnej w sieci wymiany plików. 
Referent jednoznacznie opowiedział się za 
tym, że obecna treść art. 23 ust. 2 ustawy nie 
zabrania udostępnienia egzemplarzy utworów 
znajomym przez Internet. Zwrócił uwagę, że 
nowelizacja tak naprawdę niczego nie wnosi. 

Krzysztof Załucki, adiunkt w Instytucie 
Politologii Uniwersytetu Opolskiego, przed-
stawił i ocenił raport ze stycznia 2013 r. 
„Wolne i pluralistyczne media dla wzmocnie-
nia europejskiej demokracji”. Zwrócił uwagę, 
że raport jest właściwie niedostępny, a jego 
treść budzi uzasadnione wątpliwości. Szcze-
gólnie krytycznie odniósł się do faktu, że nie 

wymienia z nazwy państw, które naruszają 
prawa podstawowe. Sygnalizuje jedynie, że 
tych państw jest kilka.

Konferencję zakończyły referaty: Mał-
gorzaty Sas z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(wskazała na sposób kreowania przekazu me-
dialnego i jego skutki na przykładzie wpływu 
mediów na kurs akcji spółek publicznych), 
Malwiny Popiołek z Uniwersytetu Opolskie-
go (omówiła relację między nowymi media-
mi a podziałami społecznymi), Anny Kurzak 
z Politechniki Częstochowskiej (opowiedzia-
ła o wpływie nowych mediów na społeczeń-
stwo w świetle zaangażowania internatutów 
w Brand 3.0) oraz Piotra Łebka z Uniwersyte-
tu Opolskiego (przedstawił referat „Węzłowe 
problemy e-commerce na przykładzie agencji 
marketingowych”).

Konferencja była jedną z pierwszych 
konferencji ogólnopolskich organizowanych 
przez Zakład i Wydział. Uczestnicy zgodnie 
uznali wydarzenie za bardzo udane.

Anna Wilińska-Zelek




