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Słowo wstępne od Michała Leciaka

Rozwojowi e-sportu w skali globalnej towarzyszy zauważalna intensyfikacja zain-
teresowania ze strony krajowych prawodawców. Obecnie coraz większa ilość państw
wprowadza rozwiązania prawne pozwalające traktować e-sport w kategoriach sportu.
Po nowelizacji przepisów ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie dotyczy to również krajo-
wego ustawodawstwa. Rodzi to wiele konsekwencji prawnych i konieczność analizy
licznych problemów związanych m.in. z ramami prawnymi organizacji e-sportu, umo-
wami w e-sporcie, ochroną własności intelektualnej, dopingiem, przestępczością w cy-
berprzestrzeni, hazardem, zatrudnieniem, odpowiedzialnością dyscyplinarną, podat-
kami w e-sporcie itp. Dostrzeżenie ich istoty i skali stało się wyraźnym bodźcem do
zorganizowania konferencji naukowej. 24.1.2019 r. na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa „Prawne aspekty e-sportu”. Założenie jej interdyscyplinarnego charak-
teru stworzyło pole do kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie. Aby nabrała
ona właśnie takiego charakteru, do udziału zaproszono przedstawicieli zarówno śro-
dowiska naukowego, jak i praktyki (prawników e-sportowych, działaczy e-sportowych
itd.). Tego typu konsolidacja sił dała niezwykle ciekawe efekty, zważywszy przy tym
na dotychczasowy brak szerszego zainteresowania problemami prawnymi towarzyszą-
cymi funkcjonowaniu branży e-sportowej, tak ze strony środowiska naukowego, jak
i po części praktyki stosowania prawa.

Opracowania zawarte w niniejszej monografii są zatem owocem powyższej konfe-
rencji naukowej. Układ opracowania jest przy tym, co zrozumiałe, odzwierciedleniem
– w znacznym zakresie – programu ww. wydarzenia naukowego. We wprowadzają-
cej Części I (Zagadnienia definicyjne i prawno-porównawcze) znalazły się interesujące
opracowania dr. M. Bilińskiego i mgr. W. Sosnowskiego. Pierwszy z nich nakreśla ramy
prawne funkcjonowania e-sportu w Polsce, wyjaśniając podstawowe problemy prawne
w tym zakresie i nie stroniąc przy tym od ciekawych uwag prawnoporównawczych.
Drugi z Autorów przybliża natomiast szeroko prawne i organizacyjne uwarunkowa-
nia rozwoju e-sportu w Republice Korei Południowej. W Części II opracowania (Or-
ganizacja i zatrudnienie w e-sporcie) najpierw mec. M Bałaziński opisuje prawne pro-
blemy towarzyszące założeniu i funkcjonowaniu drużyn e-sportowych, zaś dr W. Cajsel
koncentruje swoje rozważania w płaszczyźnie zatrudnienia w e-sporcie. Część III (Pro-
blemy własności intelektualnej w e-sporcie) tworzą ciekawe opracowania dr. M. Ze-
lka – „Wykorzystanie nagrania rozgrywki (gameplay) w reklamie zawodnika, drużyny
lub zawodów e-sportowych w świetle polskiego prawa autorskiego” oraz dr. J. Mar-
kowskiego we współautorstwie z mgr. A. Falem – „Wpływ monopolu autorskiego wy-
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dawcy gry komputerowej na rozwój e-sportu – analiza prawna”. Następnie dr M. Ryn-
kowski objaśnia podstawowe problemy prawne dopingu w e-sporcie (Część IV. Doping
w e-sporcie), zaś mec. Ł. Klimczyk podejmuje rozważania w przedmiocie odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej i rozstrzygania sporów w e-sporcie (Część V. Odpowiedzialność
dyscyplinarna w e-sporcie). Monografię zamyka kompleksowa analiza problematyki
prawno-podatkowej dokonana przez dr K. Tetłak (Część VI. Podatki w e-sporcie).

Uzasadnione wydaje się, w świetle powyższego, przekonanie, że nowatorski cha-
rakter podjętej tematyki oraz grono uznanych Autorów nadają niniejszemu opraco-
waniu niezwykle oryginalny charakter. Powinno ono zatem stać się cennym źródłem
wiedzy dla podmiotów funkcjonujących na rynku e-sportowym, a zarazem materiałem
pomocniczym zarówno w obszarze stosowania prawa, jak i dla badaczy problemów
prawnych związanych ze światem e-sportu.

Wszystkim Autorom składam serdeczne podziękowania za przekazane opracowa-
nia.

dr Michał Leciak
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Jest mi niezmiernie miło móc, wraz z dr M. Leciakiem, oraz pozostałymi Autorami,
oddać w Państwa ręce pierwsze, pionierskie na polskim rynku wydawniczym, zbiorowe
opracowanie naukowe dotyczące zagadnień związanych z e-sportem. Celem publika-
cji jest kompleksowe ukazanie zagadnień prawnych związanych z coraz dynamiczniej
rozwijającym się rynkiem e-sportowym, jak również problemów, z którymi może bo-
rykać się ta stosunkowo młoda branża. W skali europejskiej warta jest ona obecnie
około 300 mln euro, a do roku 2023 r., według raportów branżowych, jej wartość po-
winna wzrosnąć do 670 mln euro. Według tych samych raportów Polska jest w czo-
łówce europejskiej, jeśli chodzi o procent osób, które regularnie wyrażają zaintereso-
wanie współzawodnictwem e-sportowym. To z kolei powoduje, że stale rozwijające się
polskie środowisko e-sportowe dostrzega potrzebę profesjonalizacji oraz udziału spe-
cjalistów z różnych dziedzin – nauki, prawa, finansów czy marketingu.

Jeszcze niedawno głównym zagadnieniem poruszanym w środowisku przedstawi-
cieli prawa sportowego oraz uczestników rynku e-sportowego było poszukiwanie od-
powiedzi na pytanie, „czy e-sport to sport?”. W świetle jednej z ostatnich nowelizacji
ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie, która w treści uzasadnienia wprost wskazywała, że jej
podstawą była wola uwzględnienia w regulacji, cieszącej się co raz większą popularno-
ścią, kategorii sportów elektronicznych, wydawało się, że kwestia ta została wyjaśniona.
Nic bardziej mylnego. Wraz z wyjaśnieniem tej kwestii pojawił się szereg kolejnych
zagadnień wymagających usystematyzowania, co niniejsza publikacja stara się czynić.
Dyskusja nad branżą e-sportową, nabrała nowego wymiaru i zaczęła dotyczyć aspektów
związanych z jej profesjonalizacją, czy instytucjonalizacją. Znaczna część problemów,
z jakimi boryka się środowisko e-sportowe, wynika z braku odpowiednich regulacji lub
rozwiązań natury prawnej.

Jako Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych oraz prawnik
specjalizujący się w prawie sportowym, dostrzegam, że proponowane rozwiązania po-
winny opierać się z jednej strony, na implementowaniu obowiązujących już regulacji
prawnych i odpowiednim dostosowaniu wzorców zaczerpniętych z tradycyjnych dys-
cyplin sportowych, a z drugiej strony – na próbie wypracowania odpowiedniego mo-
delu rozwiązań uwzględniających specyfikę branży e-sportowej. Stąd też w ostatnich
latach nasza organizacja zintensyfikowała nie tylko działalność edukacyjną, z której
słynie, ale równie tworzenie inicjatyw ukierunkowanych na profesjonalizację e-sportu
i zdynamizowanie współpracy pomiędzy organizacjami e-sportowymi a administracją
rządową i samorządową.
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Wyjściem naprzeciw wskazanym powyżej potrzebom była zorganizowana na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogólnopol-
ska konferencja naukowa pod nazwą „Prawne aspekty e-sportu”. Konferencja ta po-
zwoliła na wymianę poglądów środowiska nie tylko prawników i przedstawicieli nauki,
ale również osób na co dzień funkcjonujących w środowisku e-sportowym, których
problemy te bezpośrednio dotyczą.

Omawiane podczas konferencji zagadnienia zostały ukazane w niniejszej monogra-
fii w sześciu częściach tematycznych. Pierwsza i druga część dotyczą zagadnień defi-
nicyjnych i prawno-porównawczych związanych z definicją e-sportu oraz aspektami
założenia i funkcjonowania teamu e-sportowego. Pozostałe części dotyczą zaś specja-
listycznych zagadnień związanych z własnością intelektualną, podatkami, rozstrzyga-
niem sporów oraz dopingiem w e-sporcie.

Zaproponowany układ monografii obrazuje szereg problemów, z jakimi mamy do
czynienia w przypadku omawianej branży i jej styku z wieloma dziedzinami prawa.
Dzięki tak kompleksowemu ujęciu problemowemu opracowanie ma szansę stać się nie-
zwykle przydatnym i trafić nie tylko do prawników koncentrujących się na zagadnie-
niach sportowych i e-sportowych, ale również do uczestników rynku e-sportowego (jak
e-sportowcy, teamy e-sportowe, organizatorzy wydarzeń e-sportowych). Głęboko wie-
rzę, że przedmiotowa monografia będzie kolejnym krokiem w kierunku profesjonali-
zacji branży e-sportowej, a omawiane problemy przyczynią się do intensywnej dyskusji
pozwalającej na jej dalszy rozwój.

r.pr. Łukasz Klimczyk
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