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Metawersum: krótka 
charakterystyka rzeczywisto!ci, 
która (mo"e) nadejdzie
„Sure, you can put a!TV on your nose..eee… I’m not sure that makes you in the!metaverse”

 E. Musk1

System prawa w#asno$ci intelektualnej, jaki znali$my do%tej pory, nie przystaje do%sztucznie wykreowanej rzeczywisto$ci. Ta%nie-
przystawalno$& jest czym$ oczywistym, poniewa' rozwoju technologicznego nie da si( powstrzyma&, a%on sam dokonuje 
si( bez wi(kszej refleksji na%temat kompatybilno$ci z%obowi)zuj)cymi przepisami. Celem niniejszego artyku#u jest próba 
identyfikacji takich cech $wiata okre$lanego jako metawersum, które z%punktu widzenia szeroko poj(tego prawa w#asno$ci 
intelektualnej wymuszaj) jego odmienne traktowanie. W%istocie rzeczy ju' na%tym etapie poznania metawersum mo'na $mia#o 
stwierdzi&, 'e%jest ono na%tyle odmienn) „nierzeczywisto$ci)”, o%na%tyle odmiennej i%unikalnej charakterystyce, 'e%nie sposób 
ograniczy& si( jedynie do%punktowych zmian w%prawie. Poprzestanie na%do$& trywialnych stwierdzeniach, 'e%metawersum „sta-
nowi kolejne wyzwanie dla prawodawców”, b)d* te' 'e%zmusza prawników do%„odpowiedniej adaptacji wyk#adni przepisów 
wobec nadchodz)cych wyzwa+”, jest ju' dalece niewystarczaj)ce. 

* Autor jest radc! prawnym; ORCID: 0000-0002-0805-5685.
1 Fragment wywiadu z"E. Muskiem na"kanale The"Babylon Bee, https://www.youtube.com/watch?v=Ai-gJQ99ci0.
2 J. Wiles, What Is A"Metaverse? And Should You Be Buying In?, https://www.gartner.com/en/articles/what-is-a-metaverse.
3 K. Rojek, Tak wygl!da koncert w"Metaverse. Przecie# to"jest #art poganiany #enad!, https://antyweb.pl/koncert-w-metaverse-ozzy-motorhead. 
4 P. Mazurkiewicz, Mark Zuckerberg krytykowany za"metaverse. Meta utopi$a miliardy?, https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/art37298831-mark-zuckerberg-krytykowany-za-metaverse-

meta-utopila-miliardy.
5 Jednocze%nie nie mo#na (jeszcze) chyba twierdzi& o"nastaniu „metawersowej zimy” („metaverse winter”) na"kszta$t zaistnia$ej w"latach 80. „AI Winter”, kiedy to"nast!pi$ znaczny spadek 

zainteresowania Sztuczn! Inteligencj!. Przyczyn! by$o w$a%nie rozmini'cie si' oczekiwa( wobec SI z"faktycznymi mo#liwo%ciami jej rozwoju, zob."obszernie: N.J. Nilsson, The"Quest For Artificial 
Intelligence. A"History of Ideas And Achievements, s."408 i"n., https://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf.

6 J. Wiles, What Is A"Metaverse? And Should You Be Buying In?, https://www.gartner.com/en/articles/what-is-a-metaverse.
7 Tak! deklaracj' z$o#y$ przedstawiciel tego pa(stwa podczas odbywaj!cej si' w"listopadzie 2022"r. konferencji COP27, stoj!c przed kamer! z"nogami po"kolana zanurzonymi w"wodzie, 

zob."L. Craymer, Tuvalu turns to"the"metaverse as rising seas threaten existence, https://www.reuters.com/business/cop/tuvalu-turns-metaverse-rising-seas-threaten-existence-2022-11-15/.

Metawersum – czy warte 
zainteresowania?
Niejako wbrew renomowanemu Instytutowi Gartnera, który prze-
powiada, #e"do"2026"r. ju# co"czwarta osoba (a"zatem ok."2 miliar-
dów ludzi) b'dzie sp'dza& co"najmniej jedn! godzin' w"meta-
wersum2, wydaje si', #e"pierwsze hurraoptymistyczne zapowiedzi 
zaczynaj! ust'powa& racjonalizacji nastrojów. W"pewnym stopniu 
wynika to"z"– ogl'dnie mówi!c – umiarkowanie atrakcyjnych 
do%wiadcze( z"pierwszymi platformami metawersowymi, lub le-
piej: pre-metawersowymi3. Sam Mark Zuckerberg musi mierzy& 
si' z"zarzutem ulokowania nadmiernych nadziei oraz przesa-
dzonej ilo%ci kapita$u w"rozbudow' metawersowej platformy4. 
W"tak nakre%lonym kontek%cie aktualne staje si' pytanie, jakie 
skutki b'dzie mia$o widoczne och$odzenie zainteresowania 
metawersum5. W"ka#dym razie przywo$any wcze%niej Instytut 
Gartnera nawo$uje do"ostro#no%ci przy inwestowaniu %rodków 
oraz ograniczenia si' w"tym zakresie raczej w"duchu „trzymania 
r'ki na"pulsie” i"uwa#nego %ledzenia zako(czonych sukcesem 
przypadków wykorzystania metawersum w"praktyce6. W"takich 
sytuacjach zawsze nale#y mie& na"uwadze, #e"historia dostarcza 
ca$e mnóstwo przyk$adów fatalnych przepowiedni dotycz!cych 
rozwoju tej czy innej zdobyczy cywilizacji. Przypomnijmy cho&by 
t'"dotycz!c! sieci internetowej autorstwa Paula Krugmana, pó)-
niejszego noblisty: „(…) By!2005 or so, it will become clear that 

that the!Internet’s impact on the!economy has been no greater 
than the!fax machine’s”.

Marzenia o"stworzeniu równoleg$ej rzeczywisto%ci nie zo-
stan! jednak porzucone ju# cho&by dlatego, #e"generuj! one 
zbyt du#y potencja$ rozwoju, aby mo#na go by$o ca$kowicie zba-
gatelizowa&. Co"i"raz s$yszymy o"kolejnych bardzo konkretnych 
propozycjach jej wykorzystania. Do"kategorii najbardziej frapuj!-
cych, ale i"smutnych, nale#y plan przeniesienia do"metawersum 
zagro#onego wzrastaj!cym poziomem wód pa(stwa Tuvalu, wraz 
z"jego ca$! spu%cizn! kulturow!7. 

Dlaczego nie zacz)& od%Elona Muska?
W$a%ciwie, dlaczego by"nie rozpocz!& krótkiej charakterystyki 
metawersum od"zdziwienia ekscentrycznego, cho& niekwestowa-
nego wizjonera Elona Muska? W%ród luminarzy %wiatowego biz-
nesu kreuje si' on na"bodaj najwi'kszego sceptyka wobec me-
tawersum. Pytanie, czy jego stanowisko nie jest racjonalne? Je%li 
przyj!&, #e"metawersum w"swojej docelowej postaci ma"stanowi& 
przestrze( w"pe$ni równoleg$! wobec rzeczywisto%ci, to"prze-
cie# musi narzuca& si' w!tpliwo%&, jaki jest cel tak ambitnego 
dzia$ania? Jak u"Woltera stwierdzi$ Kandyd, „poniewa# wszystko 
istnieje dla jakiego% celu, wszystko, z"konieczno%ci, musi istnie& 
dla najlepszego celu”. Czy#by znudzi$ si' nam ju# ten najpi'k-
niejszy ze"%wiatów? Czy mo#e d!#ymy do"wykreowania takiego 
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%wiata, który zostanie urz!dzony na"w$asnych zasadach? Warto 
zastanowi& si', co"oznaczaj! owe „w$asne zasady”? Metawer-
sum jest przestrzeni! %wiadomie kreowan! (przede wszystkim) 
przez najpot'#niejsze podmioty na"globalnym rynku cyfrowym. 
W"pierwszym rz'dzie czyni si' to"po"to, aby stworzy& now! prze-
strze( zdatn! do"komercjalizacji. Je%li ju# mamy tego %wiado-
mo%& i"godzimy si' na"to, musimy zadba& o"to, aby wspomniane 
zasady nie by$y jedynie odzwierciedleniem d!#e( wybranych 
graczy rynkowych. Dla oddania sprawiedliwo%ci, ewentualne 
powstanie metawersum nie dokona si' bez licznych korzy%ci 
dla u#ytkowników. W"ko(cu to"w$a%nie oni zawsze ostatecznie 
rozstrzygaj! o"powodzeniu (lub fiasku) okre%lonej technologii. 
Spektrum zastosowa( metawersum b'dzie mia$o swoje podsta-
wowe ograniczenia przede wszystkim w"ludzkiej wyobra)ni oraz 
mo#liwo%ciach technologicznych. 

Czym jest?
Pomimo wci!# pocz!tkowej fazy rozpoznawania zagadnienia 
metawersum, powsta$a ju# do%& poka)na literatura na"ten temat. 
Mo#na w"niej odnale)& próby jego uj'cia w"definicyjne ramy8. 
Jak trudno jest dookre%la& najnowsze zdobycze rozwoju tech-
nologicznego, wida& dobrze na"przyk$adzie definicji Sztucznej 
Inteligencji (SI) w"projekcie unijnego rozporz!dzenia w"sprawie 
SI9. W"trakcie prac nad tym aktem jest ona przedmiotem spo-
rych kontrowersji z"dwóch zasadniczych powodów. Po"pierwsze, 
podejmuje si' próby opisania dopiero rodz!cego si' fenomenu 
technologicznego, a"przecie# semantyka jest zwierciad$em zja-
wisk dobrze poznanych. Po"drugie, ka#de s$owo sk$adaj!ce si' 
na"definicje mo#e istotnie u$atwi& lub utrudni& funkcjonowanie 
konkretnego biznesu opartego na"najnowszych technologiach, 
poniewa# akt hierarchizuje systemy SI pod k!tem ich wp$ywu 
na"prawa i"wolno%ci obywatelskie. Z"tego te# powodu niektóre 
zastosowania SI b'd! w"ogóle zakazane10. 

Metawersum jest postrzegane jako kolejny etap rozwoju sie-
ci internetowej. W%swojej docelowej postaci ma%ono stanowi& 
sztucznie wykreowan) przestrze+ zbiorowo i%synchronicznie 
do$wiadczan) przez nieograniczon) liczb( u'ytkowników11. 
W"swojej finalnej postaci metawersum ma"sk$ada& si' z"sieci od-
r'bnych „%wiatów” – subuniwersów, zespolonych ze"sob! p$ynnie 
(seamlessly) i"w"nieodczuwalny dla u#ytkownika sposób do"po-
staci jednej cyfrowej przestrzeni. Cecha jedno%ci metawersum 
jest tutaj kluczowa dla powodzenia ca$ego przedsi'wzi'cia (po-

8 Zob. np."Sang-Min Park, Young-Gab Kim, A"Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges, https://ieeexplore.ieee.org/document/9667507.
9 Wniosek rozporz!dzenie Parlamentu Europejskiego i"Rady ustanawiaj!ce zharmonizowane przepisy dotycz!ce sztucznej inteligencji (akt w"sprawie sztucznej inteligencji) i"zmieniaj!cy 

niektóre akty ustawodawcze Unii (COM/2021/206 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206.
10 W"momencie tworzenia niniejszej publikacji wypracowano nast'puj!c! definicj' SI, która i"tak jest chyba daleka od"intuicyjnej zrozumia$o%ci: „(…) »system sztucznej inteligencji« 

oznacza system, który zaprojektowano do"dzia$ania w"sposób cz'%ciowo autonomiczny i"który, w"oparciu o"dane i"informacje dostarczone maszynowo lub przez cz$owieka, wnioskuje w"jaki 
sposób osi!gn!& zadany zestaw celów – z"wykorzystaniem technologii uczenia si' maszyn lub metod opartych na"logice i"wiedzy, i"który generuje wyniki, takie jak tre%ci (generatywne systemy 
sztucznej inteligencji), przewidywania, zalecenia lub decyzje, wp$ywaj!ce na"%rodowiska, z"którymi system ten wchodzi w"interakcj'” (art."3 pkt"1), Wniosek dotycz!cy rozporz!dzenia Parlamentu 
Europejskiego i"Rady ustanawiaj!cego zharmonizowane przepisy dotycz!ce sztucznej inteligencji (akt w"sprawie sztucznej inteligencji) i"zmieniaj!cego niektóre akty ustawodawcze Unii 
–"Podej%cie ogólne, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14954-2022-INIT/pl/pdf. 

11 Wyczerpuj!c! definicj' zaprezentowa$ M. Ball, The"Metaverse And How It Will Revolutionize Everything, 2022, s."29: „A"massively scaled and interoperable network of real-time rendered 
3D virtual worlds that can be experienced synchronously and persistently by"an"effectively unlimited numer of users with an"individual sense of presence, and with continuity of data, such as 
identity, history, entitlements, objects, communications and payments”. 

12 Powstanie s$owa powszechnie przypisuje si' Neilowi Stephensonowi, autorowi pochodz!cej z"1992"r. cyberpunkowej powie%ci „Snow Crush”, https://en.wikipedia.org/wiki/
Metaverse#Snow_Crash,_1992. 

13 Poj'cia w$asno%ci nie nale#y myli& z"zakazami czy nakazami zwi!zanymi z"korzystaniem z"ka#dej z"poszczególnych platform sk$adaj!cych si' na"metawersum zgodnie z"obowi!zuj!cymi 
na"niej zasadami kontraktowymi.

14 Tradycyjna sie& internetowa podlega jednak zjawisku regionalizacji, g$ównie wynikaj!cego z"odmiennych uwarunkowa( prawnych korzystania z"Internetu w"okre%lonych pa(stwach.
15 Zob. np."O. Mattison, 7 Must-Have Metaverse Devices You Need to"Prepare in 2022, https://filmora.wondershare.com/more-tips/metaverse-device.html. 
16 The"Quant, Does Quantum Computing have a"role to"play in the"Metaverse?, https://quantumzeitgeist.com/does-quantum-computing-have-a-role-to-play-in-the-metaverse/.

dobnie jak podstaw! sukcesu sieci internetowej przed kilkudzie-
si'cioma laty by$o równie# za$o#enie jej jedno%ci). Aby nale#ycie 
wydoby& warto%& dodan! metawersum, a"tym samym w"pewnym 
sensie oszuka& ludzki umys$, kluczowa jest p$ynno%& wszelkich 
zachowa( w"tym %wiecie. Bodaj najlepsze wyobra#enie o"nim 
oferuje kultowa seria filmów „Matrix” rodze(stwa Wachowskich.

Samo s$owo metawersum wyja%nia intencje stoj!ce za"po-
wo$aniem tej przestrzeni do"funkcjonowania. Przedrostek „meta” 
oznacza tyle co"„ponad”, a"cz!stka „wersum” nawi!zuje do"„uni-
wersum”. W"ten sposób powsta$y neologizm w$a%ciwie wydoby-
wa znaczenie metawersum12 jako równowarto%ciowej przestrzeni 
funkcjonuj!cej niejako „obok” %wiata realnego. 

Stworzona jedna i"wspólna przestrze( nie b'dzie niczyj! 
w$asno%ci!13 (podobnie jak trudno by$oby mówi& o"czyjejkol-
wiek w$asno%ci w"odniesieniu do"sieci internetowej w"znanej 
nam postaci14). W"tak powsta$ej przestrzeni musz! funkcjono-
wa& uniwersalne systemy p$atno%ci (kryptowaluty) czy cyrkulacji 
tre%ci (np."NFT). Z"punktu widzenia u#ytkownika jako%ciow! 
zmian! w"przypadku metawersum b'dzie wra#enie immersji, 
„zanurzenia” w"sztuczny %wiat, co"b'dzie wymaga$o korzystania 
z"odpowiedniego oprzyrz!dowania, okre%lonych urz!dze( – czy 
to"odpowiednich okularów, he$mów, bransoletek czy wr'cz ca-
$ych kostiumów15, pomijaj!c ju# urz!dzenia na"sta$e zintegrowane 
z"ludzkim cia$em. Jak twierdz! osoby zaanga#owane w"budowa-
nie metawersum, jego operacjonalizacja b'dzie wymaga& tech-
nologii nieporównywalnie bardziej zaawansowanej ni# obecna. 
Je%li metawersum ma"naprawd' funkcjonowa& na"zasadach mo#-
liwie zbli#onych do"%wiata rzeczywistego, droga do"osi!gni'cia 
tego celu jest zatem daleka i"by& mo#e wiedzie dopiero poprzez 
upowszechnienie technologii kwantowej16.

Implikacje prawne – uwagi ogólne
Zaprezentowana powy#ej, krótka charakterystyka metawersum 
umo#liwia identyfikacj' cech wymuszaj!cych takie jej traktowa-
nie, które jest odmienne od"rzeczywisto%ci, do"jakiej przywykli 
prawnicy. Po"pierwsze, $wiat metawersum jest ca#kowicie i%bez 
reszty wykreowany, a%zatem zaprojektowany, wykonany i%funk-
cjonuj)cy zgodnie z%logik) komputerowych algorytmów. Sytu-
acje wyst'puj!ce w"%wiecie realnym, które jako zgodne z"pra-
wami biologii, fizyki czy chemii s!"dla nas oczywiste, w"%wiecie 
cyfrowym musz! zosta& zaprogramowane. Dla przyk$adu, trzeba 
nauczy& algorytm, #e"mocne uderzenie w"szyb' wirtualnego auta 


