
3

KWARTALNIK PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII 4/2022

WPROWADZENIE

Wprowadzenie

1 SPEECH/22/5493.

Szanowni Pa!stwo,

W"Pa!stwa r#ce oddajemy 4 numer kwartalnika „Prawo Nowych Technologii”. Jest to"wydanie szczególne, 
bowiem po$wi#cone zosta%o w"ca%o$ci prawnym aspektom dotycz&cym metawersum.

Or#dzie o"Stanie Unii za"2022"r. wyg%oszone przez Przewodnicz&c& Ursul! van der Leyen w"dniu 14.9.2022"r.1

jako jedno z"kluczowych zada! wskazuje podj#cie w"2023"r. przez instytucje unijne szeregu inicjatyw zwi&-
zanych z"wirtualnymi $wiatami, w"tym metawersum. Rozwijaj&cy si# na"naszych oczach obszar wirtualnych $wiatów, wyst#puj&cych 
czy to"w"postaci pre-metawersum, czy docelowo metawersum, sta% si# równie' przedmiotem zainteresowania nauki prawa. Istniej&ce 
ju' obecnie obok siebie niepo%&czone metawersy czy te' w"przysz%o$ci by( mo'e bardziej uniwersalne, pojedyncze metawersum 
niew&tpliwe b#d& mog%y mie( przemo'ny wp%yw na"wiele aspektów funkcjonowania cz%owieka, w"tym aspekty spo%eczne, kultural-
ne i"ekonomiczne. W"tym kontek$cie, metawersum stanowi )ród%o wielu pyta! natury prawnej: czy aktualne uregulowania prawne 
s&"w"ogóle gotowe na"powstanie i"funkcjonowanie metawersum, czy nale'ycie chroni& u'ytkowników $wiatów wirtualnych, komu 
powinny przys%ugiwa( prawa do"ró'nych aspektów tych $wiatów, a"tak'e jakie s&"granice tych praw itp.? Odpowiedzi"m.in. na"powy'sze 
pytania poszukiwano podczas ostatniej konferencji „Metawersum i"prawo – nowe wyzwania prawne”, zorganizowanej w"dniu 5.10.2022"r. 
pod patronatem Wydawnictwa C.H.Beck oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Pok%osiem powy'szej konferencji jest równie' 
niniejsze monografi czne wydanie kwartalnika „Prawo Nowych Technologii”.

W"artykule zatytu%owanym „Metawersum: krótka charakterystyka rzeczywisto$ci, która (mo'e) nadejdzie”, Damian Flisak zwraca uwag# 
na"nieprzystawalno$( prawa w%asno$ci intelektualnej – w"postaci, w"jakiej system tego prawa jest nam znany – do"nowej rzeczywisto$ci, 
jak& jest metawersum. Autor wyró'nia oraz poddaje wnikliwej refl eksji z"perspektywy prawa"m.in. takie cechy wirtualnych $wiatów, 
jak ich bezgraniczno$(, przestrze! rywalizacji u'ytkowników, czy elastyczno$(, gdzie metawersum stanowi w"istocie „cyfrow& mas# 
plastyczn&”, poddaj&c si# nieustannemu kszta%towaniu.

Czy metawersum jest warte uwagi? Katarzyna Grzybczyk w"artykule „Metaverse – wiele ha%asu o"nic?” stawia pytania o"charakterze 
rudymentarnym dla oceny metawersum z"perspektywy prawa. Autorka zwraca uwag#, 'e"wiele rozwi&za!, koncepcji i"do$wiadcze!, 
z"którymi stykamy si# w"metawersum nie jest nowych i"pojawi%o si# ju' dawno w"grach RPG. W"wielu analizach prawnych metawersum 
bywa te' ró'nie rozumiane, np."jako „rzeczywisto$( wirtualna” (VR), „rzeczywisto$( rozszerzana” (AR), „rzeczywisto$( mieszana” (MR), czy 
kombinacja tych rzeczywisto$ci. S&"to"odmienne technologie, które wymagaj& skonkretyzowanego podej$cia w"odniesieniu do"rozwi&-
za! i"funkcji danego metawersum. Na"ile metawersum w"rzeczywisto$ci mo'e zrewolucjonizowa( nasze dotychczasowe 'ycie, a"na"ile 
tylko stanowi jedynie obietnic# takiej rewolucji? Czy rozwój metawersum to"nasza rzeczywisto$(, czy póki co"– to"melodia przysz%o$ci?

W"artykule „*ród%a wirtualnych $wiatów. Metawersum jako rezultat inspiracji, opracowania czy przej#cia?”, Autorzy – Aleksandra 
Auleytner i Marcin Jan St!pie" – podejmuj& problematyk# tworzenia wirtualnych $wiatów i"ich elementów z"perspektywy regulacji prawa 
autorskiego. Czy efekty tej kreacji zawsze ograniczaj& si# do"powielania elementów rzeczywistego $wiata? Znaczny zakres swobody 
twórców wirtualnych $wiatów prowadzi do"wniosków, 'e"wielop%aszczyznowo$( procesu powstawania metawersum b#dzie aktywizowa( 
znaczn& cz#$( regulacji prawa autorskiego. +wiat metawersum jako wytwór cz%owieka, nie musi ogranicza( si# do"kopiowania realnego 
$wiata, a"mo'e tworzy( zupe%nie now& rzeczywisto$(, z"perspektywy prawa autorskiego – stanowi( przejaw creatio ex nihilo.

Autorzy kolejnego artyku%u – Maciej Kubiak i Franciszek D#browa – poruszaj& problematyk# metawersum równie' na"tle przepisów 
prawa autorskiego. W"„Metawersum a"prawo autorskie – wybrane zagadnienia prawne” rozwa'ania odnosz& si#"m.in. do"tego, czym jest 
metawersum w"$wietle prawa autorskiego, jak regulaminy wirtualnych $wiatów mog& wp%ywa( na"sytuacj# prawn& u'ytkowników jako 
potencjalnych twórców, czy jak postrzega( dzie%a stworzone w"wirtualnym $wiecie? Ca%o$( tych rozwa'a! prowadzi do"interesuj&cych 
wniosków, jak równie' pyta! o"znaczeniu podstawowym. Czy regulacja prawa autorskiego nad&'a za"rozwojem metawersum, czy 
konieczna jest zmiana paradygmatów tego prawa?

Partnerem merytorycznym Kwartalnika jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, które zrzesza praw-
ników najwi!kszych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizuj"cych si! w prawie nowych technologii. 
Celem dzia#ania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz standardów 
w$zakresie prawa nowych technologii, a tak%e wspieranie dzia#a& dostosowuj"cych w tym zakresie polskie prawo 
do prawa europejskiego i prawa mi!dzynarodowego.
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O"wp%ywie metawersum na"regulacj# prawn& dotycz&c& znaków towarowych mo'emy przeczyta( w"artykule autorstwa Anny Soko$ow-
skiej-%awniczak. W"„Znaki towarowe w"Metaversie” Autorka odnosi si# do"tak istotnych zagadnie! jak to, czy zarejestrowany na"realne 
towary lub us%ugi znak b#dzie skutecznie chroni% podmiot uprawniony w"wirtualnej rzeczywisto$ci. Porusza problematyk# istnienia 
podróbek „rzeczywistych” towarów lub us%ug w"metawersum. Dokonuje ustale!, czy dotychczasowa praktyka stosowania regulacji 
znaków towarowych wzgl#dem realnych towarów oraz us%ug b#dzie mog%a mie( prze%o'enie na"dobra wirtualne. 

Ewa Kurowska-Tober i!Piotr Czulak poddaj& rozwa'aniom wa'k& kwesti# dotycz&c& wp%ywu technologii metawersum na"regulacj# 
ochrony danych osobowych. W"artykule zatytu%owanym „Metaverse a"ochrona danych osobowych – problemy prawne, ryzyka i"mo'liwe 
podej$cia” Autorzy zwracaj& uwag#, 'e"cen& jak& uczestnicy wirtualnych $wiatów mog& ponosi( za"u'ytkowanie tych technologii, s&"ich 
dane osobowe. Pozyskiwane przez producentów i"operatorów w"procesie wykorzystywania metawersum dane u'ytkowników, a"zwi&-
zane z"takimi elementami wirtualnych $wiatów jak np."awatary, nast#pnie mog& by( wykorzystywane do"tworzenia precyzyjnych profili 
u'ytkowników. W"efekcie wci&' rozwijaj&ca si# rzeczywisto$( metawersum stanowi wyzwanie tak'e dla regulacji prawnej dotycz&cej 
danych osobowych. 

W"artykule „Prawo prywatne w"metawersum” Dominik Gabor odnosi si# do"zagadnie! dotycz&cych aspektów prawa prywatnego 
w"wirtualnym $wiecie, w"tym ustalania prawa w%a$ciwego oraz jurysdykcji. Autor"m.in. omawia zagadnienia prawa prywatnego obo-
wi&zuj&cego w"kontek$cie korzystania z"platform pre-metawersum w"aspekcie umów z"u'ytkownikami, jak równie' kwestie dotycz&ce 
jurysdykcji w%a$ciwej dla sporów w"tym przedmiocie. 

Artyku%em wie!cz&cym niniejszy numer kwartalnika „Prawo Nowych Technologii” jest „Metaverse and Online Sexual Exploitation and 
Sexual Abuse of Children – a"new challenge for today’s global society?”. W"swoim artykule Katarzyna Staciwa zwraca uwag# na"„ciemn&” 
stron# rzeczywisto$ci metawersum. Metawresum mo'e sta( si# aren& dla dzia%a! bezprawnych, w"tym narz#dziem, za"pomoc& którego 
mog& by( podejmowane dzia%ania zmierzaj&ce do"seksualnego wykorzystywania dzieci. Na"podstawie wnikliwej analizy wybranych 
przypadków, Autorka wskazuje jakie aspekty nale'y bra( pod uwag# przy tworzeniu wirtualnej rzeczywisto$ci tak, aby by%a ona prze-
strzeni& bezpieczn& dla wszystkich u'ytkowników, w"tym równie' tych najm%odszych.

Ca%o$( artyku%ów, sk%adaj&cych si# na"niniejszy numer kwartalnika „Prawo Nowych Technologii”, stanowi niezwykle ciekawy w"polskiej 
literaturze prawniczej g%os w"dyskusji na"temat metawersum. Jednocze$nie ró'norodno$( poruszanych w"artyku%ach zagadnie! bardzo 
wzbogaca dotychczasow& dyskusj# nad wp%ywem powstania i"funkcjonowania pre-metawersów i"docelowo metawersum na"rozwój 
prawa. 

Serdecznie zapraszam do"lektury!

r.pr. dr Aleksandra Auleytner
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