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Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w rozumieniu art. 18a 

ust. 1 ustawy z 14.3.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.)  

POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE: 

2000–2004 stopień doktora (PhD) uzyskany na The University of Melbourne w Australii za 

rozprawę: Custom as a source of supranational Internet commerce law i uznany uchwałą Rady 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 8.3.2005 r. za równorzędny ze 

stopniem doktora nauk prawnych w zakresie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej;  

1994–1999 tytuł magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończony z wynikiem bardzo dobrym (tytuł pracy 

magisterskiej: Status satelitów telekomunikacyjnych w świetle prawa międzynarodowego); 

1997–1999 studia informatyczne na Wydziale Technologii Informatycznych (Faculty of 

Information Technology) Monash University w Melbourne (Australia) zakończone uzyskaniem 

tytułu ang. Bachelor of business systems. 

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU: 

- od 1.4.2004 r. do dziś – praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych i 

Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; 

- od 1.10.2004 r. do 30.9.2009 r. – praca na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w 

Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

- od 1.10.2005 r. do 30.9.2006 r. –  praca na stanowisku adiunkta w Centrum Badań 

Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu 

Wrocławskiego jako Research Fellow under Marie-Curie Fellowship for the Transfer of Knowledge. 
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WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART .  16 UST. 2 USTAWY Z 

14.3.2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O 

STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ.U. NR 65, POZ. 595 ZE ZM.) 

Monografia: „Europejskie prawo handlu elektronicznego. Metody regulacji usług społeczeństwa 

informacyjnego”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014. 

W swojej monografii postanowiłem spojrzeć całościowo na metody regulacji usług 

społeczeństwa informacyjnego w UE. Nurtowało mnie bowiem pytanie, jak prawodawca unijny 

zamierza poradzić sobie z tak globalnym, zmiennym i niesłychanie szybko rozwijającym się 

medium, jakim jest Internet. Stosunkowo ubogi dorobek organizacji międzynarodowych w 

odniesieniu do regulacji Internetu dobrze kontrastował z rozwiniętym porządkiem prawnym 

Unii Europejskiej, który na przestrzeni trzech ostatnich dekad przyjął wręcz imponującą ilość  

aktów normatywnych harmonizujących i unifikujących prawo dotyczące mediów 

elektronicznych. 

Punktem wyjścia w mojej monografii była próba zebrania najważniejszych dyrektyw i 

rozporządzeń dotyczących problematyki usług społeczeństwa informacyjnego. Następnie 

skupiłem się na analizie dwóch najważniejszych wyzwań regulacyjnych, jakim okazało się 

zdefiniowanie samego pojęcia usług społeczeństwa informacyjnego na tle innych usług 

świadczonych drogą elektroniczną oraz analiza zasady państwa pochodzenia, która stanowi 

najważniejszy mechanizm regulacyjny usług internetowych w Unii Europejskiej. 

Definicja usługi społeczeństwa informacyjnego pozwala zasadniczo zrównać ją z pojęciem usług 

internetowych albo handlem internetowym. Jednakże najważniejsze problemy związane z 

definicją usługi społeczeństwa informacyjnego uwidaczniają się dopiero na tle innych usług 

świadczonych na odległość, tj. usługi łączności elektronicznej (wdrożone w prawie 

telekomunikacyjnym), czy audiowizualne usługi medialne (wdrożone w ustawie o radiofonii i 

telewizji). Badania ujawniły bowiem, że zakresy regulacji dyrektyw dotyczących tych obszarów 

pozostają względem siebie w stosunku krzyżowania, a nie rozłączności. To istotny mankament 

regulacyjny, bowiem przedsiębiorcy internetowi muszą uwzględniać przepisy dotyczące 

obszarów pokrewnych, a nie tylko i wyłącznie przepisy dotyczące usług społeczeństwa 

informacyjnego. Doskonale obrazuje to przykład poczty elektronicznej oraz cookies (ciasteczka), 

których wykorzystanie regulowane jest w dyrektywie 2002/58/WE, która dotyczy ochrony 

prywatności w sektorze telekomunikacyjnym. Podobnie rzecz wygląda z telewizją internetową, 

która podlega zakresowi zastosowania zarówno dyrektywy o handlu elektronicznym, jak i 

dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. 
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Problemy z rozgraniczeniem zakresów definicji usług świadczonych na odległość drogą 

elektroniczną przekładają się na inne obszary.  Zasada państwa pochodzenia, która stanowi 

rozwinięcie zasady wzajemnego uznania standardów w rozumieniu orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie Cassis de Dijon obejmuje zaledwie część przepisów dotyczących 

świadczenia usług przez Internet. Pomimo godnego pochwały założenia, że w imię zapewnienia 

pewności prawnej przedsiębiorca internetowy powinien być poddany jedynie reżimowi 

prawnemu państwa w którym rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, wyłączenia spod 

zasady państwa pochodzenia dotykają najbardziej newralgicznych dla usługodawców obszarów, 

tj. własność intelektualna, prawo konsumenckie czy ochrona danych osobowych. Wyłączenia te 

powodują, że teza o podleganiu przez przedsiębiorstwo świadczące usługi przez Internet jedynie 

państwu pochodzenia jest fałszywa. W większym bowiem zakresie dostawca usług podlega 

prawodawstwu krajów odbioru usług. Stąd też problematyka kwalifikacji zasady państwa 

pochodzenia jako normy kolizyjnej w mojej pracy zeszła na plan dalszy, bowiem dużo 

poważniejszym problemem okazała się sama konstrukcja zasady państwa pochodzenia, która 

przewiduje zbyt wiele wyjątków, by można postawić tezę, że zwiększa ona pewność prawną w 

Internecie.  

Ponadto, zwróciłem uwagę na problem niewykorzystywania możliwości blokowania 

indywidualnych usług społeczeństwa informacyjnego poprzez wykorzystanie mechanizmu 

zawartego w art. 3 ust. 4–6 dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym, co stanowi 

kolejny dowód o ograniczonej przydatności zasady państwa pochodzenia w kształcie przyjętym 

w roku 2000. Blokowanie treści z innych państw członkowskich odbywa się obecnie poprzez 

mechanizm odpowiedzialności pośredników internetowych, czyli głównie art. 14 i 15 dyrektywy 

2000/31/WE, pomimo, że przepisy te nie wprowadziły – inaczej niż w USA – procedury 

notyfikacji i blokowania treści (ang. notice and takedown procedure). 

W drugiej części pracy skupiłem się na analizie trendów regulacyjnych dotyczących handlu 

elektronicznego (usług społeczeństwa informacyjnego). Dokonałem analizy trzech 

podstawowych metod tworzenia prawa w tym zakresie: notyfikacji, harmonizacji i unifikacji 

przepisów prawa krajowego. 

Rozdział dotyczący notyfikacji przepisów technicznych dotyczących usług społeczeństwa 

informacyjnego stanowi efekt pionierskich badań tych zagadnień w polskiej doktrynie prawa. 

Zaskakujące jest to, że dyrektywa 98/48/WE, która zawiera definicję usług społeczeństwa 

informacyjnego oraz mechanizm notyfikacji projektów przepisów technicznych dotyczących 

usług społeczeństwa informacyjnego – do tej pory nie została poddana głębszej analizie w 

polskiej doktrynie prawa. Nie jest to jednak tylko problem polskiej nauki prawa. Sytuacja nie 
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wygląda lepiej w innych krajach UE, bowiem przy badaniach tego obszaru posiłkowałem się 

kontaktami z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy potwierdzili brak badań nad tym 

obszarem. W swojej pracy przyjrzałem się nie tylko procedurze notyfikacji projektów, ale także 

wziąłem pod uwagę praktykę państw członkowskich, która uwidacznia się w dokumentach 

dostępnych w bazie TRIS. W pracy odniosłem się także do praktyki notyfikacji w Polsce a także 

dokonałem analizy skutków braku notyfikacji projektów przepisów technicznych m.in. w świetle 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie C-194/94 CIA 

Security. W podsumowaniu przedstawiłem różnice pomiędzy procedurami notyfikacji 

dotyczącymi przepisów technicznych dotyczących produktów i usług społeczeństwa 

informacyjnego oraz  sformułowałem postulaty de lege ferenda. 

Najobszerniejsza część pracy dotyczy harmonizacji prawa handlu elektronicznego w Unii 

Europejskiej. Zbliżanie przepisów państw członkowskich z wykorzystaniem metody 

harmonizacji minimalnej a ostatnio coraz częściej maksymalnej (przy niewielkim wykorzystaniu 

pozostałych metod harmonizacji) stanowi charakterystyczny rys europejskiego prawa handlu 

elektronicznego. W pracy wyróżniłem trzy etapy ewolucji prawa unijnego w tym zakresie 

przyjmując za kryterium podziału dekadę rozwoju prawa w tym zakresie. W pierwszym okresie 

rozwoju, którego początki sięgają przełomu lat 80-tych i 90-tych, zaobserwować można 

tworzenie dyrektyw opartych o metodę harmonizacji minimalnej w takich obszarach jak: 

ochrona programów komputerowych i baz danych, ochrona prywatności oraz ochrona 

konsumenta przy umowach zawieranych na odległość. Na progu nowego millenium przyjęte 

zostały akty prawne, które do dnia dzisiejszego stanowią fundament prawa handlu 

elektronicznego, w tym najważniejsze z nich, tj. dyrektywa 2000/31/WE o handlu 

elektronicznym, a także dyrektywa 2001/29/WE o harmonizacji prawa autorskiego w 

społeczeństwie informacyjnym oraz dyrektywa 1999/93/WE o podpisach elektronicznych. W 

kolejnej dekadzie obserwujemy proliferację instrumentów regulujących specyficzne aspekty  

handlu elektronicznego i stopniowe odchodzenie od metody harmonizacji minimalnej na rzecz 

harmonizacji maksymalnej oraz unifikacji prawa. Najważniejszym przykładem tego trendu jest 

dyrektywa 2011/83/UE o prawach konsumenta, która uregulowała na nowo m.in. problematykę 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość w oparciu o metodę harmonizacji maksymalnej. 

Unifikacja prawa handlu elektronicznego stanowi najnowszy charakterystyczny trend 

regulacyjny w UE. W pracy poddałem analizie projekt rozporządzenia dotyczącego e-

identyfikacji oraz usług zaufania nad którym trwają obecnie prace legislacyjne. Zwróciłem także 

uwagę na potencjalne znaczenie projektu rozporządzenia w sprawie tzw. instrumentu 

opcjonalnego oraz projektu rozporządzenia dotyczącego ochrony prywatności. 
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We wnioskach końcowych wskazałem, że choć UE stworzyła imponujący dorobek prawny w 

odniesieniu do Internetu to obecny sposób regulacji handlu elektronicznego w UE dowodzi, że 

brakuje spójnej wizji rozwoju tego obszaru prawa. Przyjęte rozwiązania prawne mają charakter 

heterogeniczny i niestety w wielu miejscach prowadzą do bardzo poważnych problemów 

interpretacyjnych. Jest to efekt regulowania usług społeczeństwa informacyjnego w wielu 

reżimach pokrewnych, które podlegają dalszemu rozwojowi poprzez stopniową harmonizację 

lub unifikację prawa w tym zakresie. Konieczne jest wypracowanie spójnych założeń dla prawa 

handlu elektronicznego w UE, inaczej wizja stworzenia jednolitego rynku cyfrowego pozostanie 

mrzonką. Zagadnienie to będzie mieć fundamentalne znaczenie dla realizacji strategii Europa 

2020, której filarem jest Europejska Agenda Cyfrowa. 

PRZEBIEG DROGI NAUKOWEJ I OMÓWIENIE INNYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-

BADAWCZYCH: 

Całą swoją dotychczasową 15-letnią pracę badawczą poświęciłem prawu nowych technologii 

informatycznych. Obszar ten fascynował mnie jeszcze w okresie studiów prawniczych na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kiedy 

równolegle podjąłem studia w Australii na Wydziale Technologii Informacyjnych Monash 

University1, a następnie ukończyłem doktorat łącząc prawo i informatykę na The University of 

Melbourne 2 . W czasie doktoratu odbyłem dziewięć miesięczny stażu badawczego na 

Uniwersytecie w Utrechcie także łącząc badania nad prawem i informatyką, a następnie od 2007 

r. łączyłem obydwa obszary projektując system informacji prawnej Legalis.  

W mojej pracy naukowej wyróżnić można trzy zasadnicze nurty badawcze, a w nich pewne 

zagadnienia problemowe. Pierwszy nurt badawczy dotyczy międzynarodowego prawa 

Internetu, drugi regulacji handlu elektronicznego na poziomie unijnym, a trzeci problematyki 

prawa Internetu w Polsce. 

I. W pierwszym okresie swojej pracy badawczej koncentrowałem się na problematyce regulacji 

Internetu z perspektywy prawa międzynarodowego. Od początku hołdowałem bowiem 

przekonaniu, że regulacja tak fascynującego, a jednocześnie skomplikowanego fenomenu, jakim 

jest globalna sieć ponad dwóch miliardów użytkowników komunikująca się za pośrednictwem 

Internetu wymaga rozwiązań na poziomie międzynarodowym. W ramach tego nurtu moje 

                                                             
1 Monash University to największy uniwersytet w Australii. Według ostatnich danych kształci obecnie 
ponad 63 000 studentów. Źródło: http://www.monash.edu.au/about/glance/. 
2 To najbardziej prestiżowy, liczący 160 lat uniwersytet w Australii sklasyfikowany na 1 miejscu w kraju i 
34 na świecie. Źródło: http://futurestudents.unimelb.edu.au/explore/why-choose-
melbourne/reputation-rankings. 
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badania obejmowały problematykę: 1) zwyczajów handlowych w Internecie oraz 2) umów 

międzynarodowych dotyczących Internetu. 

Ad. 1) W ramach badań nad zagadnieniami międzynarodowej regulacji Internetu pierwszym 

obszarem problemowym były prace nad kształtowaniem się zwyczajów w społeczności 

internetowej. Temat ten stał się przedmiotem moich badań w pracy doktorskiej, które były 

kontynuowane przez następne lata. Badałem zarówno nowe obszary w których doszło do 

wykształcenia się powszechnych praktyk w cyberprzestrzeni jak i możliwości zastosowania 

koncepcji lex mercatoria do rozwiązywania sporów w Internecie.  

Do najważniejszych publikacji dotyczących tej problematyki po uzyskaniu stopnia doktora 

(PhD) nostryfikowanego na Uniwersytecie Warszawskim w 2005 r. należy wydana w 2007 r. 

przez wydawnictwo prestiżowego Instytutu Assera w Holandii monografia „Customary law of 

the Internet”, Haga 2007. W ok. 40% stanowi ona rozwinięcie pracy doktorskiej „Custom as a 

source of supranational Internet commerce law”. W stosunku do pracy doktorskiej monografia 

jest znacznie obszerniejsza i obejmuje zupełnie nowe rozdziały dotyczące m.in. zarządzania 

Internetem (ang. Internet governance), przykłady siedemnastu potencjalnych zwyczajów w 

handlu elektronicznym oraz rozdział dotyczący możliwości wykorzystania koncepcji lex 

mercatoria w regulacji handlu elektronicznego. Praca doczekała się recenzji w najważniejszych 

zagranicznych czasopismach dotyczących problematyki prawa nowych technologii i jest 

rekomendowana na stronach Amazon.com, jako istotna publikacja dla wszystkich osób 

interesujących się arbitrażem międzynarodowym.3 

Spośród publikacji w Polsce dotyczących tego nurtu do najważniejszych należą: Zwyczaj w 

okresie rewolucji technologicznych4 oraz Zarys autonomicznego prawa Internetu5. W pierwszej 

z tych publikacji starałem się zwrócić uwagę polskiemu Czytelnikowi na problematykę 

potencjału zwyczaju, jako źródła prawa z perspektywy prawa polskiego. Druga z nich 

przedstawia autorską koncepcję autonomicznego prawa Internetu stanowiącą rozwinięcie 

wcześniejszych badań nad lex mercatoria w cyberprzestrzeni.  

Ad 2) Drugi obszar problemowy w ramach nurtu badań nad prawem międzynarodowym 

dotyczącym Internetu obejmował umowy międzynarodowe. W tym okresie rozpocząłem 

badania nad Konwencja międzynarodową ONZ dotyczącą wykorzystania środków komunikacji 

elektronicznej w międzynarodowych kontraktach. Modernizuje ona wcześniejsze Konwencje 

ONZ, w tym w szczególności Konwencję wiedeńską z 1980 r. dotyczącą międzynarodowej 

                                                             
3 http://www.amazon.com/Customary-Law-Internet-Supranational-Information/dp/9067042307 
4 P. Polański, Zwyczaj w okresie rewolucji technologicznych, PiP 2007, Nr 12, s. 24–38. 
5 P. Polański, Zarys autonomicznego prawa Internetu. Studia Iuridica 2006, Nr 45,  s. 173–195. 
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sprzedaży towarów oraz Konwencję nowojorską z 1958 r. dotyczącą arbitrażu 

międzynarodowego. Konwencja ta została uchwalona  w 2005 r. i weszła w życie w 2013 r.  

Na szczególne wyróżnienie zasługuje mój wkład do komentarza do tej Konwencji: The United 

Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An In-

Depth Guide and Sourcebook pt. Trade usages under the Electronic Communications Convention6, 

napisany pod redakcją prof. W. Kiliana oraz prof. A. Boss wraz z zespołem siedemnastu 

czołowych ekspertów z całego świata zebranych pod auspicjami ONZ na seminarium naukowym 

w Niemczech. W swojej części opracowania Komentarza zająłem się analizą zwyczajów 

handlowych, które mogłyby mieć wpływ na stosowanie przepisów tej Konwencji, a także 

wskazałem te przepisy Konwencji, które mogą zostać uzupełnione przez tego typu zwyczaje. Do 

dnia dzisiejszego jest to jedyny Komentarz na arenie międzynarodowej dotyczący tej Konwencji. 

Zaproszenie przez ekspertów Grupy Roboczej Nr IV funkcjonującej w ramach UNCITRAL do tego 

prestiżowego grona autorów jest dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i stanowi dowód 

uznania moich pionierskich prac badawczych nad kształtowaniem się zwyczajów w 

międzynarodowym handlu elektronicznym.  

Z innych istotnych publikacji dotyczących tej Konwencji należy jej tłumaczenie na język polski, 

które opublikowałem wpierw samodzielnie: Wprowadzenie do konwencji ONZ o kontraktach 

elektronicznych7, a następnie wraz z dr. M. Świerczyńskim: Środki komunikacji elektronicznej przy 

zawieraniu umów o charakterze międzynarodowym.8 Na uwagę zasługuje także cykl publikacji w 

rozdziałach zagranicznych książek (Some remarks on the scope of application of the newest 

Convention on electronic communications9; Internationalization of Internet Law10) i czasopismach 

(International electronic contracting in the newest UN Convention)11. W pracach tych skupiałem 

się na analizie znaczenia tego instrumentu na tle innych inicjatyw, tj. prawa modelowe dotyczące 

handlu elektronicznego i podpisów elektronicznych, podejmowanych przez UNCITRAL na 

                                                             
6 P. Polański, Trade usages under the Electronic Communications Convention, w: The United Nations 
Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: An In-Depth Guide and 
Sourcebook, A.H. Boss,  W. Kilian (red.). AH Alphen aan den Rijn 2008, s. 423–437. 
7 P. Polański, Wprowadzenie do konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych, w: Kolizyjnoprawne 
aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2008, s. 
405–423. 
8 P. Polański,  i M. Świerczyński, Środki komunikacji elektronicznej przy zawieraniu umów o charakterze 
międzynarodowym, KPP 2007, Nr 3, s. 865–902. 
9P.P. Polański, Some remarks on the scope of application of the newest Convention on electronic 
communications, w: e-Staat und e-Wirtschaft aus rechtlicher Sicht. Tagungsband des 9. Internationalen 
Rechtsinformatik Symposions IRIS 2006, E. Schweighofer, et al., Stuttgart 2006, s. 426–433. 
10 Polański, P.P., Internationalization of Internet Law [w:] The Internationalization of Law and Legal 
Education (red.) J. Klabbers i M. Sellers,  Helsinki – Baltimore 2008, s. 191-210 
11 P.P. Polański, International electronic contracting in the newest UN Convention, Journal of International 
Commercial Law and Technology 2007, Nr 2(3), s. 112–120. 
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przestrzeni lat mających na celu zwiększenie pewności prawnej w międzynarodowym handlu 

elektronicznym. 

II. Drugi nurt badawczy obejmuje problematykę regulacji handlu elektronicznego w prawie 

europejskim. Unia Europejska wytworzyła bowiem na przestrzeni ostatnich trzech dekad 

bardzo rozbudowany zbiór przepisów, w tym w szczególności dyrektyw i rozporządzeń, które 

dotyczą problematyki handlu elektronicznego. W ramach tego nurtu badawczego moje 

zainteresowania koncentrowały się na następujących obszarach problemowych: 1) 

odpowiedzialność pośredników internetowych, 2) problematyka podpisów elektronicznych, 3) 

wybrane zagadnienia prawa własności intelektualnej oraz 4) prawo konsumenckie w Internecie 

oraz 5) sposoby regulacji handlu elektronicznego w UE, a w tym pojęcie usługi społeczeństwa 

informacyjnego, zasady państwa pochodzenia oraz notyfikacji, harmonizacji i unifikacji 

przepisów dotyczących tej problematyki. 

Ad 1) Jednym z najistotniejszych nurtów badawczych dotyczących europejskiego prawa handlu 

elektronicznego jest zagadnienie odpowiedzialności pośredników internetowych za treści 

publikowane przez osoby trzecie. W swoich badaniach koncentrowałem się na europejskim i 

amerykańskim podejściu do tego zagadnienia. Do najważniejszych publikacji z tego obszaru 

należy praca będąca efektem badań w Instytucie Europejskim we Florencji, która ukazała się w 

dwóch językach pod tytułem: Odpowiedzialność za treści rozpowszechniane w Internecie12 w 

którym analizie poddałem amerykańskie i unijne rozwiązania w tym zakresie, oraz rozdział w 

monografii: Uwagi na temat odpowiedzialności usługodawcy hostingu w Internecie13 w którym 

zaproponowałem pionierskie w literaturze krajowej i międzynarodowej rozróżnienie na usługę 

hostingu właściwego i niewłaściwego. Takie spojrzenie zasadniczo ułatwia dostrzeżenie 

problemów związanych z rozszerzającą wykładnią art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną i art. 14 dyrektywy 2000/31/WE. Na uwagę zasługuje także artykuł napisany 

wspólnie z I. Kowalczuk pt. Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi 

linków sponsorowanych, MoP 2011, Nr 1, w którym w swojej części opracowania skupiłem się 

na omówieniu skutku analizy wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w 

sprawach połączonych C-236/08 do C-238/08  Google i Google France w odniesieniu do 

problematyki odpowiedzialności pośredników w Internecie14. 

                                                             
12 P.P. Polański, Odpowiedzialność za treści rozpowszechniane w Internecie, Zeszyty Natolińskie  2013, Nr 
48. 
13 P.P. Polański, Uwagi na temat odpowiedzialności usługodawcy hostingu w Internecie, w: Informatyzacja 
postępowania sądowego i administracji publicznej, J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2010. 
14 I. Kowalczuk, P.P. Polański, Prawne aspekty reklamy w Internecie z wykorzystaniem usługi linków 
sponsorowanych, MoP  2011, Nr 1. 
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Warto także wskazać na serię artykułów w języku angielskim oraz polskim dotyczących 

fundamentalnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Google i Google France15 

[Liability of search engines for sponsored and natural results – the case of Google, International 

Journal of Private Law  2010, Nr 3 (4); Preventive measures to be taken by diligent hosting 

service providers in the light of L'Oreal v eBay ruling, Journal of Computer and Information 

Technology  2011, Nr 1 (3) oraz  w sprawie eBay: Liability for trademark infringement in Web 

2.0 era: analysis of legal conundrum in Google and Ebay cases (dostępny na stronie 24th 

International Bled eConference, 2011)]16. Tematyka ta stała się także przedmiotem wielu 

wykładów publicznych, w tym m.in. w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie 

oraz na konferencjach międzynarodowych. 

Ad 2) W ramach badań nad unijnym prawem nowych technologii na uwypuklenie zasługują 

badania nad podpisem elektronicznym w prawie unijnym i polskim. W artykule pt. „Podpisy 

elektroniczne w prawie polskim i wspólnotowym” opublikowanym w 2008 r. w czasopiśmie 

Rejent zaproponowałem klasyfikację podpisów elektronicznych17. Przyjęta metoda klasyfikacji 

stała się m.in. podstawą najnowszych badań w tym zakresie18. Problematyka podpisów 

elektronicznych była także rozwijana w innym publikacjach z perspektywy ich zastosowania w 

zamówieniach publicznych19, fakturach elektronicznych20, oraz międzynarodowym prawie 

handlowym21. Tematyka ta była także przedmiotem moich referatów na krajowych oraz 

międzynarodowych konferencjach dotyczących problematyki prawa nowych technologii. 

Ad 3) W ramach badań nad własnością intelektualną w Internecie na podkreślenie zasługuje 

artykuł dotyczący problematyki ochrony programów komputerowych w świetle najnowszego 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. W artykule: Some reflections on the duality of regime 

for software protection in the European Union opublikowanym w znajdującym się na liście 

filadejfiskiej Computer Law & Security Review 2013, Nr 322 poddałem analizie orzecznictwo 

Trybunału dotyczące ochrony interfejsów graficznych, funkcjonalności programów, ich 

                                                             
15 P.P. Polański, Liability of search engines for sponsored and natural results – the case of Google, 
International Journal of Private Law  2010, Nr 3 (4); P.P. Polański, Preventive measures to be taken by 
diligent hosting service providers in the light of L'Oreal v eBay ruling, Journal of Computer and 
Information Technology  2011, Nr 1 (3). 
16 P.P. Polański, Liability for trademark infringement in Web 2.0 era: analysis of legal conundrum in Google 
and Ebay cases, Bled 2011 Proceedings, dostępny pod adresem: http://aisel.aisnet.org/bled2011/29/ 
17 P.P. Polański, Podpisy elektroniczne w prawie polskim i wspólnotowym, Rejent  2008, Nr 9 (209). 
18 Por. monografię M. Macekejwska-Szałas, Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium 
prawnoporównawcze, Warszawa 2014. 
19 P.P. Polański, Rodzaje podpisów elektronicznych i ich zastosowanie w zamówieniach publicznych, 
Prawo Zamówień Publicznych  2007, Nr 3 (14). 
20 P.P. Polański, Prawny niezbędnik elektronicznych faktur, Prawo Nowych Technologii  2008, Nr 2. 
21  P.P. Polański, Podpis elektroniczny w Konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych, Prawo 
Teleinformatyczne  2007, Nr 3 (5). 
22 P.P. Polański, Some reflections on the duality of regime for software protection in the European Union, 
CLSR  2013, Nr 3. 
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dokumentacji oraz ochrony języka programowania jako takiego. W pracy tej wskazałem 

problemy wynikające m.in. z rozszczepienia ochrony programu komputerowego w prawie 

europejskim. Z innych prac dotyczących tej problematyki na uwagę zasługuje także analiza 

orzeczenia Trybunału w sprawie Promusicae w artykule: Balancing Intellectual Property and 

Privacy of users – the case of Promusicae, Int. J. Liability and Scientific Enquiry  2009, Nr 2 (3)23 

a także głos w sprawie zakresu dozwolonego użytku prywatnego w społeczeństwie 

informacyjnym: The need for a better balance between copyright holders and Information 

Society in the European Law, w: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology 

and the Law, M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner (red.), Warszawa 200824 oraz próba 

zdefiniowania pojęcia elektronicznej bazy danych: Pojęcie elektronicznych baz danych, Prawo 

Nowych Technologii  2008, Nr 1 (2)25.  

Ad 4) W ramach badań nad europejskim prawem dotyczącym ochrony konsumenta przy 

umowach zawieranych na odległość koncentrowałem się na projekcie dyrektywy oraz treści już 

przyjętej dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumenta. Do najważniejszych publikacji należy 

udział w pracach nad komentarzem do ustawy z 9.5.2014 r. o prawach konsumenta: Ustawa o 

prawach konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, P. Stec, D. Szostek, B. 

Kaczmarek-Templin (red.), Warszawa 2014.26 Komentarz ten stanowi pierwsze na polskim 

rynku kompleksowe omówienie wdrożenia dyrektywy 2011/83/UE do polskiego 

prawodawstwa, a mój obszerny wstęp dokonał analizy tej właśnie dyrektywy. Z innych prac na 

ten temat na uwagę zasługują także Problemy z modelem ochrony konsumenta w transakcjach 

internetowych, Prawo Nowych Technologii  2008, Nr 427 oraz Uwagi na temat nowej dyrektywy 

o ochronie praw konsumenta w Internecie, w: X-lecie CBKE. Księga pamiątkowa z okazji 

dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 

Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, E. Galewska, S. 

Kotecka (red.), Wrocław 201228. 

                                                             
23 P.P. Polański, Balancing Intellectual Property and Privacy of users – the case of Promusicae, Int. J. 
Liability and Scientific Enquiry  2009, Nr 2 (3). 
24 P.P. Polański, The need for a better balance between copyright holders and Information Society in the 
European Law, w: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, M. 
Barczewski, M. Miłosz, R. Warner (red.), Warszawa 2008. 
25 P.P. Polański, Pojęcie elektronicznych baz danych, Prawo Nowych Technologii  2008, Nr 1 (2). 
26 P.P. Polański, w: Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek 
(red.), Warszawa 2014, s. IX – XXXI oraz s. 270-271, wstęp cz. I oraz art. 53. 
27 P.P. Polański, Problemy z modelem ochrony konsumenta w transakcjach internetowych, Prawo Nowych 
Technologii  2008, Nr 4. 
28 P.P. Polański, Uwagi na temat nowej dyrektywy o ochronie praw konsumenta w Internecie, w: X-lecie 
CBKE. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych 
Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, E. Galewska, 
S. Kotecka (red.), Wrocław 2012. 
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Ad 5) W ramach badań nad unijnym prawem handlu elektronicznego na uwagę zasługuje 

rozdział: Międzynarodowy handel elektroniczny, [w:] System Prawa Handlowego. t. IX, W. 

Popiołek (red.), Warszawa 2013, s. 384–424 w którym analizie poddałem dotychczasowy rozwój 

regulacji w tym względzie29 oraz Usługi społeczeństwa informacyjnego na tle reformy usług w 

Unii Europejskiej, w: Quo Vadis Europo?, K. Karasiewicz, E. Piontek (red.), Warszawa 2007 w 

którym spojrzałem na problematykę usług społeczeństwa informacyjnego z perspektywy 

projektu dyrektywy usługowej wskazując na brak wyłączenia tych usług spod zakresu 

zastosowania dyrektywy 2006/123/WE a co za tym idzie konieczność kumulatywnego 

stosowania obydwu reżimów prawnych30. Warto także wskazać na pracę dotyczącą notyfikacji 

projektów przepisów technicznych: Quo Vadis Information Society? Notification of Draft Rules 

on E-Services in the EU, w: Law and Practice. Criticial Analysis and Legal Reasoning, S. M.  

Kierkegaard (red.), Bangkok 201331, która niedługo ukaże się także w prestiżowym Computer 

Law & Security Review. 

Ukoronowaniem badań nad europejskim prawem handlu elektronicznego jest omówiona 

powyżej monografia: Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizmy regulacji usług 

społeczeństwa informacyjnego32 którą chciałbym przedstawić recenzentom do oceny jako 

osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.3.2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 

ze zm.). Pozycja ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. 

III. Trzeci nurt badawczy obejmuje różnego rodzaju zagadnienia dotyczące prawa nowych 

technologii w Polsce. W 2008 oraz 2013 r. postanowiłem zebrać najważniejsze akty 

normatywne dotyczące problematyki Internetu i wydać je w zbiorach zatytułowanych: Prawo 

Internetu (teksty jednolite wraz z wprowadzeniem), Warszawa 200833 oraz Prawo Internetu. 

Wybór ustaw z wprowadzeniem, Warszawa 201334. Oba zbiory stanowią oryginalną i pionierską 

pracę i oba zostały poprzedzone obszernym wprowadzeniem analizującym najważniejsze 

przepisy wchodzące w zakres pojęcia prawo Internetu w Polsce. 

Spośród innych prac, które zasługują na uwagę wymienić można m.in. rozdział w monografii: 

Strona sklepu internetowego – oferta czy zaproszenie do składania ofert?, w: Prawo umów 

                                                             
29 P.P. Polański, Międzynarodowy handel elektroniczny, w: System Prawa Handlowego. t.  IX, W. Popiołek 
(red.), Warszawa 2013, s. 384–424. 
30 P.P. Polański, Usługi społeczeństwa informacyjnego na tle reformy usług w Unii Europejskiej, w: Quo 
Vadis Europo?, K. Karasiewicz, E. Piontek (red.), Warszawa 2007. 
31 P.P. Polański, Quo Vadis Information Society? Notification of Draft Rules on E-Services in the EU, w: Law 
and Practice. Criticial Analysis and Legal Reasoning, S.M. Kierkegaard (red.), Bangkok 2013. 
32 P.P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizmy regulacji usług społeczeństwa 
informacyjnego, Warszawa 2014. 
33 P.P. Polański, Prawo Internetu (teksty jednolite wraz z wprowadzeniem), 1 ed., Warszawa 2008. 
34 P.P. Polański, Prawo Internetu. Wybór ustaw z wprowadzeniem, Warszawa 2013. 
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elektronicznych, J. Gołaczyński (red.), Warszawa 200635 w którym argumentowałem, że strona 

internetowa może stanowić ofertę, a nie tylko zaproszenie do składania ofert, w sytuacji, gdy 

wykorzystuje mechanizmy umożliwiające automatyczne złożenie zamówienia i pobrania 

płatności. 

Innym pionierskim obszarem, którym zainteresowałem się w tym okresie była nieznana 

zupełnie praktyka tzw. spamdexingu, a więc nieuczciwego wpływania na wyniki wyszukiwania 

w Internecie. W artykułach: Prawne problemy spamdexingu, Prawo Nowych Technologii  2008, 

Nr 336 oraz Spam, spamdexing and regulation of Internet advertising, International Journal of 

Intellectual Property Management  2008, Nr 2 (2)37 podjąłem się analizy tego zagadnienia z 

perspektywy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkrencji oraz prawa unijnego. 

Kolejnym obszarem w polskim prawie, który poddałem analizom jest problematyka 

wykorzystania informacji prawnej oraz informatyzacji administracji publicznej. Na uwagę 

zasługuje w tym kontekście artykuł: Legal and technological developments concerning 

eGovernment services in Poland, International Journal of Technology Transfer and 

Commercialisation  2007, Nr 6 (2–4)38; Access to legal information in the economy in transition 

– the case of Poland (referat zaprezentowany na The Conference on Civil and Commercial Law, 

Legal Research, and Legal Information, Wuhan, China (19–20 March 2011), 201139. 

 

 

  

                                                             
35 P.P. Polański, Strona sklepu internetowego – oferta czy zaproszenie do składania ofert?, w: Prawo umów 
elektronicznych, J.  Gołaczyński (red.), Warszawa 2006. 
36 P.P. Polański, Prawne problemy spamdexingu, Prawo Nowych Technologii  2008, Nr 3. 
37 P.P. Polański, Spam, spamdexing and regulation of Internet advertising, International Journal of 
Intellectual Property Management  2008, Nr 2 (2). 
38 P.P. Polański, Legal and technological developments concerning eGovernment services in Poland, 
International Journal of Technology Transfer and Commercialisation  2007, Nr 6 (2–4). 
39 P.P. Polański, Access to legal information in the economy in transition – the case of Poland (paper 
presented at the Proceedings of the Conference on Civil and Commercial Law, Legal Research, and Legal 
Information, Wuhan, China [19–20 March 2011]). 



14 
 

STAŻE NAUKOWE  

1. 2013, Berkman Center for Internet and Society, Harvard University, USA 

2. 2010, European University Institute, Florencja, Włochy 

3. 2008, British Institute of International and Comparative Law, Londyn, Wielka Brytania 

4. 2005-2006, CBKE, Uniwersytet Wrocławski 

5. 2005, Summer Law School, University of Salzburg, Austria 

6. 2002, Utrecht University, Holandia 

7. 2000-2003, Melbourne University, Australia 

 

REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

2014 

1. Towards Digital Single Market, Międzynarodowa konferencja naukowa „Quo Vadis 

Europo IV: 10 Lat Polski w Unii Europejskiej”, WPiA Uniwersytet Warszawski, 24.4.2014 

r. 

2013 

2. Konsument w sieci w świetle orzecznictwa i prawodawstwa europejskiego, LXIII 

Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego „Najnowsze orzecznictwo sądowe 

z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych – część I”, Warszawa, 24.10.2013 

r. 

3. Quo Vadis Information Society? Notification of Draft Rules on E-Services on the EU, 8th 

International Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI), 

Bangkok, Tajlandia, 11–15.11.2013 r. 

2012 

4. Some reflections on the legal protection of computer programs, 7th International 

Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI), Ateny, Grecja, 2–

4.10.2012 r. 

5. Cenzurowanie blogosfery – co wolno a czego nie blogerom, wystąpienie na Blog Forum 

Gdańsk, 13.10.2012 r. (a następnie godzinny wywiad dla radia TOK FM w Warszawie na 

powyższy temat). 



15 
 

6. Wybrane aspekty ochrony praw konsumenta w transakcjach internetowych, 

Ogólnopolska konferencja naukowa 10 lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu, 

Wrocław, 14–15.11.2012 r. 

7. Podpis elektroniczny w orzecznictwie sądów polskich, „Dokumenty a Prawo” – IV 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, WPiA Uniwersytet Warszawski, 29.11.2012 r. 

 

2011 

8. O odpowiedzialności pośredników w Internecie, wystąpienie w Instytucie Prawa 

Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4.3.2011 r. 

9. Access to legal information in the economy in transition - the case of Poland, Conference 

on Civil and Commercial Law, Legal Research, and Legal Information, Wuhan, Chiny, 19–

20.3.2011 r. 

10. Liability for trademark infringement in Web 2.0 era: analysis of legal conundrum in 

Google and Ebay cases, 24th Bled eConference eFuture: Creating Solutions for the 

Individual, Organisations and Society, Bled, Słowenia, 12–15.6.2011 r. 

2010 

11. Deep Packet Inspection and Liability of Intermediaries, International conference 

„Counter 2010 – Counterfeiting & Piracy Research”, Manchester, Wielka Brytania, 

24.3.2010 r. 

12. Interoperacyjność w prawie UE i prawie polskim, Europejskie Forum Podpisu 

Elektronicznego, Międzyzdroje, 8–11.6.2010 r. 

13. Technical, automatic and passive: liability of search engines for hosting infringing 

content in the light of the Google ruling, 5th International Conference on Legal, Security 

and Privacy Issues in IT Law (LSPI), Barcelona, Hiszpania, 3–5.11.2010 r. 

2009 

14. Reducing the Risks of Electronic Forms of Contract Management, 6th Annual Contract 

Management Conference, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 29.3.2009 r.–2.4.2009 r. 

15. The future of copyright in cyberspace, EACLE Conference 2009, Santa Clara University, 

Kalifornia, USA, 28–30.5.2009 r.  

16. Refleksje na temat odpowiedzialności pośredników w sieci, Konferencja Naukowa 

„Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii", 

Wrocław, 21–22.9.2009 r. 



16 
 

17. Liability of search engines for sponsored and natural results – the case of Google, 4th 

International Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI), Malta, 

3–5.11.2009 r.; 

2008 

18. Zasadność wyodrębnienia prawa Internetu, Ogólnopolska Konferencja „Przyszłość 

Obrotu Gospodarczego w Sieci”, WPiA Uniwersytet Warszawski, 12.5.2008 r. 

19. The rule of law in cyberspace, EACLE Conference 2008, WPiA Uniwersytet Warszawski, 

12–15.6.2008 r.  

20. Information society services and the convergence of media, International Business, Law 

and Technology Conference 2008, Nowy Jork, USA, 16–10.6.2008 r. 

21. Development of Information Society in the light of the ECJ case law, International 

Conference „Quo Vadis Europe III”, WPiA Uniwersytet Warszawski, 12–13.12.2008 r.  

2007 

22. Europejskie prawo Społeczeństwa Informacyjnego, Konferencja naukowa „Prawne 

aspekty handlu elektronicznego”, WPiA Uniwersytet Warszawski, 16.3.2007 r. 

23. Analysing E-Contracts and E-Commerce, 4th Annual Contract Management Conference, 

Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 26.3.2007 r. 

24. Internationalization of Internet law & eLearning in legal education, EACLE Conference 

2007, Helsinki, Finlandia, 25–26.5.2007 r.  

25. Directions of European Information Society Law,  International conference „Lex 

Informatica 2007”, Wiedeń, Austria, 6–7.7.2007 r. 

26. New Directions in E-procurement and E-contracting, 5th Middle East Purchasing Forum, 

Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 19–20.11.2007 r. 

27. European Information Society Law, 2nd International Conference on Legal, Security and 

Privacy Issues in IT Law (LSPI), Pekin, Chiny, 5–7.12.2007 r. 

2006 

28. 2005 UN Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts,  9. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2006, Wiedeń, Austria, 

16–18.2.2006 r. 

29. Zarys koncepcji autonomicznego prawa Internetu, wystąpienie w Instytucie Prawa 

Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17.3.2006 r. 
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30. Fundamental Rights in Cyberspace and Internet Customary Law, The First International 

Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI), Hamburg, Niemcy, 

30.4.2006 r.–3.5.2006 r. 

31. Towards a supranational Internet law, The First International Conference on Legal, 

Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI), Hamburg, Niemcy, 30.4.2006 r.–3.5.2006 r. 

32. Intellectual property law versus customs and values of the Internet community, 19th 

Bled eConference „eValues”, Bled, Słowenia, 6–8.6.2006 r.  

33. Convention on e-contracting: the rise of international law of electronic commerce?, 19th 

Bled eConference „eValues”, Bled, Słowenia, 6–8.6.2006 r.  

34. Zwyczaje handlowe w Internecie, Konferencja Naukowa „Kolizyjne aspekty zobowiązań 

elektronicznych” we Wrocławiu, 24.11.2006 r. 

35. Konwencja o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach 

międzynarodowych, Konferencja Naukowa „Kolizyjne aspekty zobowiązań 

elektronicznych” we Wrocławiu, 24.11.2006 r. 

36. Evidencing trade usages: the case of encryption practices in Internet banking, 

International Conference on Business, Law and Technology Issues, Kopenhaga, Dania, 5–

7.12.2006 r. 

37. International Electronic Contracting in the newest UN Convention, International 

Conference on Business, Law and Technology Issues, Kopenhaga, Dania, 5–7.12.2006 r. 

38. The new regime for international electronic contracting, Australasian Conference on 

Information Systems (ACIS), Adelajda, Australia, 6–8.12.2006 r. 

2005 

39. Common practices in the electronic commerce and their legal significance,  18th Bled 

eConference „eIntegration in Action”, Bled, Słowenia, 6–8.6.2005 r.  

40. Zwyczaje bankowości elektronicznej i ich wymiar prawny, konferencja naukowa 

„CONFidence”, Kraków, 10.2005; 

2004 

41. Prawo w Erze Informacji, konferencja naukowa „Technologie prawa: mowa a pismo. 

Wpływ pisma na rozwój prawa”, WPiA Uniwersytet Warszawski, 2.4.2004 r. 

INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH DYDAKTYCZNYCH  

Pragnienie prowadzenia badań na jak najwyższym poziomie w obszarze prawa i informatyki 

skłoniły mnie do przygotowania i prowadzenia zajęć z obydwu obszarów uzupełnionych 
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przedmiotami z dziedziny zarządzania. Na przestrzeni dziesięciu lat prowadziłem następujące 

przedmioty z prawa: 

Konwersatoria i ćwiczenia z prawa: 

1. Prawo europejskie część instytucjonalna –  konwersatoria, 1 semestr, WPiA Uniwersytet 

Warszawski, lata 2004–2009; 

2. Prawo europejskie część materialna –  konwersatoria, 1 semestr, WPiA Uniwersytet 

Warszawski, lata 2004–2009. 

 

Wykłady specjalizacyjne z prawa: 

1. Internet law – cykl wykładów specjalistycznych w j. angielskim trwający przez rok 

akademicki 2005/2006 na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach programu KE ECLET; 

2. Information Society Law and Practice – wykład specjalizacyjny w j. angielskim, 1 

semestr, WPiA Uniwersytet Warszawski, lata 2004–2009; 

3. Prawo Internetu – wykład specjalizacyjny w j. polskim, WPiA Uniwersytet Warszawski, 

lata 2008–2009; 

4. On thieves and hackers: the US & EU perspective on the law in cyberspace, wykład 

specjalizacyjny w j. angielskim, Centrum Studiów Amerykańskich Uniwersytetu 

Warszawskiego, semestr letni 2012. 

Studia podyplomowe: 

1. E-commerce law (LLM)– wykład specjalizacyjny w j. angielskim, Akademia Leona 

Koźmińskiego, 2010–obecnie; 

2. Europejskie prawo handlu elektronicznego – wykład specjalizacyjny w j. polskim w 

ramach Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego, WPiA Uniwersytet Warszawski, 

2006– obecnie; 

3. Prawo reklamy w UE – wykład specjalizacyjny w j. polskim w ramach Podyplomowego 

Studium Prawa Europejskiego, WPiA Uniwersytet Warszawski, 2006–2010; 

4. Ochrona praw podstawowych – wykład specjalizacyjny w j. polskim w ramach 

Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego, WPiA Uniwersytet Warszawski, 2008–

2011. 

MBA: 
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1. E-commerce & IP law – wykład specjalizacyjny w j. angielskim, Politechnika 

Warszawska, 2012–obecnie; 

2. E-commerce law in the EU – wykład specjalizacyjny w j. angielskim, 1 semestr, Akademia 

Leona Koźmińskiego, 2005–2007; 

3. Internet commerce & its regulation, wykład specjalizacyjny w j. angielskim na European 

MBA, 1 semestr, Akademia Leona Koźmińskiego, 2005; 

 

Przedmioty z informatyki: 

Ćwiczenia i konwersatoria: 

1. Wprowadzenie do informatyki – ćwiczenia w j. polskim, 1 semestr, Akademia Leona 

Koźmińskiego, lata 2004–obecnie; 

2. Information technology – ćwiczenia w j. angielskim, 1 semestr, Akademia Leona 

Koźmińskiego, lata 2005– obecnie; 

3. Informatyka prawnicza – ćwiczenia w j. polskim, 1 semestr, Akademia Leona 

Koźmińskiego, 2009–2010; 

4. Programowanie w Visual Basic.Net – wykład i ćwiczenia w j. polskim, 1 semestr, 

Akademia Leona Koźmińskiego, 2005. 

Wykłady specjalizacyjne: 

1. eAdministracja – wykład/konwersatoria w j. polskim, 1 semestr, Akademia Leona 

Koźmińskiego, 2005 – obecnie; 

2. Procesy informacyjne w zarządzaniu – wykład w j. polskim, 1 semestr, Akademia Leona 

Koźmińskiego, 2010–obecnie; 

3. eBusiness – wykład w j. angielskim, 1 semestr, Akademia Leona Koźmińskiego, 2004–

2010. 

INFORMACJE O WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI I 

TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI 

Od wielu lat współpracuję z następującymi instytutami naukowymi:  

1. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej 

(CBKE), Uniwersytet Wrocławski; 

2. International Association of IT lawyers (IAITL); 
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Utrzymuję albo utrzymywałem także więzi z : 

3. Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ; 

4. British Institute of International and Comparative Law (BIICL); 

5. Obserwatorium Wolności Mediów przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

Byłem twórcą oraz pierwszym kierownikiem Centrum Prawa Nowych Technologii na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
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INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI POPULARYZUJĄCEJ NAUKĘ  

1. Od 2007 r. pełnię funkcję Dyrektora Produktów Elektronicznych Wydawnictwa C.H.Beck i w 

ramach Wydawnictwa zaprojektowałem i zasadniczo rozbudowałem System Informacji Prawnej 

Legalis, a także stworzyłem system informacji gospodarczej BeckKRS i MPG oraz wiele 

mniejszych rozwiązań łączących prawo i informatykę. 

2. Jestem pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem Centrum Prawa Nowych Technologii na WPiA 

Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach Centrum wraz z grupą studentów i współpracowników 

przygotowywaliśmy opracowania dotyczące prawa nowych technologii. Współorganizowałem 

także szereg konferencji „Quo Vadis Europo” wraz z pracownikami Katedry Prawa 

Europejskiego WPiA UW. 

3. Przez jedną kadencję pełniłem funkcję Pełnomocnika Dziekana WPiA UW ds. Współpracy z 

Zagranicą. W ramach zadań promowałem i rozwijałem międzynarodową współpracę Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z innymi uczelniami na świecie oraz 

wspierałem przyjeżdżających do nas profesorów w ramach stypendium Fulbrighta. 

4. Jestem autorem raportów dla Komisji Europejskiej dotyczących następujących zagadnień: 

- Poland Country Report dotyczący Service Level Agreements (SLA) w ramach usług w chmurach 

obliczeniowych, projekt realizowany we współpracy z podmiotem z Wielkiej Brytanii na 

zlecenie KE, 2014; 

- Mobilny podpis elektroniczny – raport przygotowany na zlecenie firmy działającej w tym 

sektorze; 

- eGovernment, eHealth i eLearning – część raportu przygotowanego wraz z zespołem ludzi z 

Akademii Leona Koźmińskiego na zlecenie KE. 

5. Udzieliłem dwóch wywiadów radiowych. Jeden (ponad godzinny) w radiu Tok FM dotyczył 

odpowiedzialności blogera, a drugi w radiu Czwórka dotyczący problematyki rejestracji stron 

internetowych. 

6. Prowadzę stronę internetową http://www.elaw.pl na której umieszczam linki do materiałów i 

testów on-line dotyczących problematyki prawa nowych technologii. 

7. Przez krótki czas współpracowałem z Obserwatorium Wolności Mediów przy Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka oraz pełniłem funkcję mediatora w Polskiej Izbie Informatyki i 

Telekomunikacji.   

http://www.elaw.pl/
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PLANY NAUKOWE 

1. W 2013 r. zostałem wraz z prof.  J. Gołaczyńskim i prof. D. Szostkiem redaktorem 

wielotomowego Systemu Prawa Nowych Technologii. Pracy nad tym unikalnym w skali 

europejskiej dziełem dotyczącym komunikacji elektronicznej zamierzam poświęcić gros swojej 

pracy naukowej w najbliższych latach. Całość ukaże się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w 

latach 2015–2017. 

2. Zamierzam także prowadzić dalsze badania nad rozwojem zwyczajów handlowych w 

cyberprzestrzeni. W ciągu najbliższego roku zamierzam także napisać m.in. komentarze do 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przetłumaczyć na j. angielski i 

opublikować za granicą rozprawę habilitacyjną. 

 

 


