
V SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO 

DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT 

17 maja 2017 r. godz. 10.00 – 14.30 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11 b, sala 1.4. 

             

Części / godziny rozpoczęcia Tematy 
Część wstępna 
od g. 9:15 

Rejestracja uczestników 
Kawa poranna 
 

Część oficjalna 
g. 10:00-10:30 

Powitanie gości - prof. UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk  
Przedstawienie informacji o pracy Sądu Polubownego – Prezes SP, dr Ireneusz Matusiak  
 

Część  
merytoryczna  
wykładowa.   
g. 10:15-11:00  
 
 
g. 11:00-11:30 
 
 
g. 11:30-12:00 

Naruszenie dóbr osobistych w nazwach domen internetowych „.pl” – analiza orzecznictwa Sądu Polubownego ds. 
Domen Internetowych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) dr Justyna Ożegalska-Trybalska - Katedra 
Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Arbiter SP 

Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego mgr Magdalena Sobas –  doktorantka na Wydziale Prawa i 
Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

Naruszenie prawa do nazw miast, miejscowości, nazw geograficznych i historycznych w zagranicznym orzecznictwie 
domenowym – adw. Paweł Żerański  

12:00 – 12:30  
 Przerwa kawowa 
 

 
g. 12:30 – 13:00   
 
 
 
 
g. 13:00-13:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. 13:15-14:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g.14:15-14:30 

 
Domeny Regionalne – zasady „rejestracji”, wolność wyboru, ograniczenia Roman Malinowski – Kierownik Działu 
Domen NASK 

Panel dyskusyjny: 
Wprowadzenie do panelu (przedstawienie przyczyn wyboru tematu panelu i znaczenia tematu dla jednostek 
samorządu terytorialnego, przedstawienie orzeczeń SP dotyczących nazw jednostek samorządu terytorialnego 
wykorzystywanych w nazwie domeny internetowej „.pl” -  dr Ireneusz Matusiak  

Panel: Naruszenie dobra osobistego w postaci nazwy jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny 
internetowej „.pl” (wybrane zagadnienia: prawnocywilna ochrona nazw geograficznych i historycznych, co stanowi 
dobro osobiste jednostki samorządu terytorialnego – administracyjna nazwa tej jednostki czy nazwa geograficzna, 
zasada wolności „rejestracji” domen regionalnych „.pl” a zakres uprawnień podmiotów). 

Prowadzenie Panelu: dr hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Arbiter SP 

Uczestnicy Panelu: 

dr hab. Piotr Ślęzak, Uniwersytet Śląski, Arbiter SP 

dr Justyna Ożegalska – Trybalska Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Arbiter SP 

dr Marcin Ożóg, Arbiter SP 

adw. Krzysztof Woryna 

Podsumowanie panelu oraz zasygnalizowanie aktualnych problemów orzeczniczych w związku z ostatnim 
orzeczeniem SA w Warszawie odmawiającym uznania wyroku SP – Prezes SP, dr Ireneusz Matusiak  
Pożegnanie, zamknięcie części merytorycznej spotkania - dr Ireneusz Matusiak  

g. 15.00 Lunch dla Arbitrów i zaproszonych Gości 
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Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT jest już 

stałym elementem pracy tego Sądu (2009 r. Kraków; 2011 r. Wrocław; 2013r. Warszawa, 2015 r. 

Poznań). Arbitrzy i mediatorzy Sądu aktywnie uczestniczą w budowaniu świadomości prawnej 

społeczeństwa informacyjnego XXI wieku. Wydawane przez nich orzeczenia dotyczą aktualnych 

problemów prawa własności intelektualnej w Internecie i dóbr osobistych, pełnią funkcję edukacyjną 

i mogą stanowić istotną pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych 

podmiotów aktywnych w przestrzeni Internetu. 

 
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli zawodów prawniczych, studentów oraz innych osób 
zainteresowanych tematem nazw domen internetowych. W tym roku tematyka seminarium odzwierciedla 
zainteresowanie problematyką naruszeń i ochrony dóbr osobistych w Internecie. Temat ten zostanie 
przedstawiony z perspektywy różnych podmiotów: osób fizycznych i prawnych, przedsiębiorców, a w szczególności 
z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. Podczas panelu dyskusyjnego omawiana będzie m.in.  
zasadność ochrony (jako dobra osobistego) wykorzystywanych w nazwach domen internetowych „.pl”  
historycznych i geograficznych nazw miejscowości.  Dodatkowo, przedstawione zostaną inne aktualne problemy 
orzecznictwa naszego Sądu, w tym: prawidłowa treść komparycji orzeczeń oraz   przyczyny odmowy uznawania 
wyroków przez sądy powszechne.  
 
Organizatorzy:  

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku i reprezentuje podmioty z sektora 
teleinformatyki – telekomunikacji i informatyki. Obecnie do PIIT należą 123 podmioty.  Izba "jest uprawniona do wyrażania 
opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej".   

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych powstał w celu rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy 
o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl.” Rozpoczął działalność w styczniu 2003 r. – na podstawie 
porozumienia partnerów: PIIT i NASK. Sąd działa na podstawie Statutu oraz stosownych regulaminów.  

 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK jest instytutem badawczym, którego organem sprawującym nadzór jest  
Minister Cyfryzacji. NASK prowadzi prace naukowe i rozwojowe między innymi z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów 
teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa w zakresie utrzymywania Domen Internetowych oraz funkcjonowania systemu 
Domen Internetowych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. 
NASK prowadzi rejestr Domen Internetowych w domenie .pl.  
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Prawa i Administracji. Początki Wydziału Prawa i Administracji sięgają roku 1966. 
Wówczas działalność w zakresie szkolnictwa wyższego na Śląsku rozpoczęła Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z 
pierwszych trzech kierunków, obok matematycznego i fizycznego był kierunek prawniczy. Pierwszym dziekanem katowickiej 
Filii Prawa UJ był prof. Mieczysław Sośniak. W 1968 roku miało miejsce połączenie owej Filii UJ z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, 
czego efektem było powstanie Uniwersytetu Śląskiego, którego jednym z pierwszych wydziałów stał się Wydział Prawa i 
Administracji. Początkowo Wydział liczył siedem katedr, obecnie jest ich osiemnaście. Współcześnie wysoko wykwalifikowana 
kadra pracowników naukowych kształci nie tylko przyszłych prawników, ale również pracowników administracji czy 
przedsiębiorców, a także oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych, Szkołę Prawa Amerykańskiego, czy nawet Prawa 
Chińskiego. 


