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ochrona własności intelektualnej, wyprowadzona z pra-
wa do własności chronionego przykazaniem „nie kradnij”, 
znajduje wyraźne potwierdzenie w społecznym nauczaniu 
kościoła. Ważną wypowiedzią jest chociażby fragment en-
cykliki społecznej Centesimus annus. jan paweł II napisał 
w niej: „Istnieje jednak inna forma własności, która szcze-
gólnie w naszych czasach nabiera znaczenia nie mniejsze-
go niż własność ziemi: jest to własność wiedzy, techniki 
i umiejętności” (nr 32). Według papieskiego dokumentu 
z 1991 roku właśnie myśl ludzka, i to nawet bardziej niż za-
soby naturalne, stanowi współcześnie źródło bogacenia się 
społeczeństw, narodów i jednostek. Ta „kreatywna praca 
ludzka” – jak pisał jan paweł II – składa się na „społeczność 
pracy” obejmującą różne kręgi osób. z pracy i kreatywno-
ści jednych korzystają inni: „Istnieje zresztą wiele dóbr, 
których nie można w odpowiedni sposób wytworzyć pracą 
pojedynczego człowieka i które wymagają zmierzającej do 
jednego celu współpracy wielu osób. zorganizowanie takie-
go wysiłku, rozplanowanie go w czasie, zatroszczenie się, 
by rzeczywiście odpowiadał temu, czemu ma służyć, oraz 
podjęcie koniecznego ryzyka jest dziś także źródłem bo-
gactwa społeczeństwa” (Ca 32).

 kreatywność ta wedle jana pawła II jest chroniona, 
a jej wytwory znajdują się w polu społecznej wymiany 
podlegającej negocjacjom i szukającej konsensusu: „jeśli 
ktoś wytwarza jakiś przedmiot, to czyni to na ogół nie tyl-
ko dla własnego użytku, ale także po to, by inni mogli go 
używać po zapłaceniu słusznej ceny, ustalonej za wspól-
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ną zgodą w drodze wolnej umowy. otóż właśnie zdolność 
rozpoznawania w porę potrzeb innych ludzi oraz układów 
czynników produkcyjnych najbardziej odpowiednich do 
ich zaspokojenia jest kolejnym ważnym źródłem bogactwa 
współczesnego społeczeństwa” (Ca 32).

z innej strony, jak na to wskazuje społeczne nauczanie 
kościoła, zbytnie chronienie pewnych segmentów kreatyw-
ności i myśli technicznej może szkodzić społeczeństwom. 
benedykt XVI w Caritas in veritate przestrzega przed pro-
cesami, które prowadzą do nadrozwoju jednych i nędzy in-
nych. Wskazanie papieskie dotyczy konkretnej przestrzeni 
ochrony zdrowia. „mamy do czynienia z przesadną ochro-
ną wiedzy ze strony krajów bogatych przez zbyt sztywne 
stosowanie prawa do własności intelektualnej, zwłaszcza 
w dziedzinie medycyny. jednocześnie w niektórych krajach 
ubogich utrzymują się nadal wzorce kulturowe i normy za-
chowań społecznych opóźniające proces rozwoju” (nr 22). 
przypomniana przez jana XXIII zasada słuszności wydaje 
się prowadzić do wniosków, że ochrona własności intelektu-
alnej nie może mieć charakteru absolutnego, a odstąpienie 
od niej w pewnych granicach nie tyle zagraża człowiekowi, 
ile służy jednostkom i społecznościom. 

zmiany społeczne, zarówno w wymiarze przepływu in-
formacji, rozwoju technologicznego i gospodarczego, jak 
i przemian stylów życia, rodzą coraz to nowe pytania doty-
czące dziedziny ochrony własności intelektualnej. z jednej 
strony istnieje prawo do ochrony własnej prywatności, z dru-
giej – trudności z ochroną prywatności osób publicznych, 
trudności w realizacji prawa do dobrego imienia w świetle 
półprawd medialnych, wytyczaniem granic ingerencji w sfe-
rę życia prywatnego osób publicznych. z jednej twórcy mają 
prawo do ochrony własnych dzieł, z drugiej – istnieje prawo 
do uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym. z jednej stro-
ny istnieje słuszna tendencja do popularyzacji wytworów 
myśli, z drugiej rodzi się pytanie, czy twórcy, naukowcy 
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lub kreatorzy intelektualni są w stanie prowadzić godziwe 
życie za honoraria płacone im przy zakupie ich wytworów 
intelektualnych? Współczesna gospodarka oparta jest na 
wiedzy i innowacyjności, ale czy w polskiej rzeczywistości 
patentowanie pomysłów i zastrzeganie wytworów kreatyw-
ności przyjmuje właściwe rozmiary?

pośród tych i wielu innych pytań zrodził się pomysł na tę 
książkę. powstał on w środowisku wykładowców katolickiej 
nauki społecznej zgromadzonych na dorocznym spotkaniu 
w krakowie w dniach 16–18 czerwca 2013 roku, a został 
zrealizowany przy współpracy najwyższej klasy naukow-
ców i ekspertów z dziedzin prawa, dziennikarstwa, socjolo-
gii i innych nauk społecznych. jej celem jest przypomnienie 
wagi ochrony własności intelektualnej, form i możliwości 
jej ochrony oraz ukazanie wybranych przestrzeni dyskursu 
etycznego o modelach dziennikarstwa, komunikacji spo-
łecznej, stylach życia usytuowanych pomiędzy rynkiem, 
władzą, zyskiem a konsumpcją. publikacja, która trzymają 
państwo w rękach, nie odpowiada na wszystkie pytania, ale 
wydaje się ważnym głosem o roli prawa ochrony własności 
intelektualnej w mediach i warunkach wolnego rynku. 

Tekst Izabeli Dobosz i Elżbiety Czarny-Drożdżejko to 
wprowadzenie w prawny aspekt ochrony własności inte-
lektualnej. zawiera on krótką historię środowisk zaanga-
żowanych w ochronę innowacji oraz rozwiązań prawnych 
stosowanych w różnych systemach prawnych. To także 
przypomnienie podstawowych pojęć, takich jak: własność 
intelektualna, prawa autorskie, dobra intelektualne, autor-
skie prawa majątkowe. bez tych podstawowych rozróżnień 
i uściśleń niemożliwe są dalsze, także etyczne, analizy i dia-
gnozy.

materiał autorstwa andrzeja baczyńskiego ukazuje 
kreatywność intelektualną i dostęp do niej w warunkach 
globalizacji. kreatywność zabezpieczona prawem własno-
ści przemysłowej, prawami autorskimi i pokrewnymi jest 
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fundamentem współczesnych gospodarek, w tym sektora 
informacyjnego. autor wskazuje z jednej strony internet 
jako kanał obiegu kultury, z drugiej – prawa ochrony wła-
sności jako czynnik chroniący, ale też ograniczający prze-
pustowość tego narzędzia komunikacji. poszukuje on także 
nowych rozwiązań w niwelowaniu obecnego we współcze-
snych mediach napięcia pomiędzy własnością a wolnością.

Cenny dla całości książki jest tekst andrzeja zwoliń-
skiego Wszystko na sprzedaż. autor, prowokując tytułem, 
wskazał, w jaki sposób zróżnicowanie i przemiany kana-
łów komunikacyjnych wytworzyły nowe typy relacji spo-
łecznych. W relacjach tych doszło i wciąż dochodzi do 
nowych zagrożeń: cyberanarchii i infokracji. sieci infor-
macyjne stają się narzędziem kontroli oraz przejmowania 
władzy nad jednostkami i społecznościami. sieci te mogą 
także przyjmować postać sieci urynkowionej, nastawionej 
na maksymalizację zysku dzięki sprzedaży danych, także 
intymnych, w przestrzeni usług i handlu. autor, wytrawny 
akademik zajmujący się myślą społeczną kościoła, kończy 
swą wypowiedź wskazaniem przestrzeni ryzyka i zagrożeń 
społecznych związanych z wymianą z siecią oraz poszuku-
je rozwiązań i odpowiedzi na pytania o wyższą etyczność 
życia w sieci. 

na uwagę zasługuje ważny tekst pawła prüfera, który 
ukazuje pracę naukowca jako składnik dobra wspólnego. 
praca badacza naukowego jest bowiem specyficznym ro-
dzajem aktywności człowieka, którą realizuje ze względu 
na innych i na samego siebie. refleksyjność, a zwłaszcza 
socjologia refleksyjna, dostarczają cennych narzędzi dla 
spojrzenia na ten rodzaj aktywności człowieka. badacz spo-
łeczny zastanawia się nad sensem swojego trudu. zarówno 
myśl ludzka, jak i aktywność użyteczna społecznie to dwie 
strony tego, co uznaje się za rzemiosło intelektualne. zasa-
dy katolickiej nauki społecznej porządkują kwestię pracy 
badacza społecznego, która – z racji długu zaciągniętego 



11

WsTęp

wobec społeczeństwa – jest rodzajem wdzięczności, wyra-
żonej w postaci własnego wysiłku badawczego. refleksyj-
ność socjologiczna i etyczna sprzyja wypracowaniu wspól-
nej metody i drogi wspierania społeczeństwa i człowieka 
w jego rozwoju. konkluzję artykułu stanowi wyjątkowo cen-
na próba nakreślenia przesłania adresowanego do badaczy 
społecznych, rzemieślników intelektualnych, budujących 
ich etos badawczy i waloryzujący trud pracy, którą podej-
mują na co dzień. 

na szczególne wyróżnienie zasługuje ważny tekst jacka 
sobczaka o poszukiwaniu optymalnego modelu dzienni-
karstwa, który zależny od wymogów prawa, nakazów etyki 
i agresywnych oczekiwań rynku. 

Ten wybitny prawnik i znawca tematu mediów określa 
wymagania zawodu i warsztatu dziennikarskiego, kierunki 
przemian świata mediów, w tym przemian kształtu komuni-
katów medialnych oraz kierunków ich przepływu,ukazuje 
dylematy zawodu dziennikarza. autor stawia wartą zauwa-
żenia przez środowisko dziennikarskie tezę, że kodeksy 
etyki dziennikarskiej z uwagi na swój ogólnikowy i mało 
konkretny charakter nie tyle chronią twórców mediów 
przed nieufnością odbiorców i utratą poczucia bezpieczeń-
stwa, ile uwiarygodniają środowisko ludzi mediów wobec 
samych siebie. Ta autopromocja nie chroni jednak środo-
wiska dziennikarskiego przed autentycznymi problemami 
ani nie wskazuje rozwiązań realnych problemów, takich 
jak: niska lub wysoka profesjonalizacja zawodowa, wysoka 
specjalizacja, zespołowość pracy, zanik granicy pomiędzy 
informowaniem a komentowaniem, dbałość o formę kosz-
tem treści, nadmierna troska o sprostanie wymaganiom od-
biorców. z najwyższym znawstwem autor ukazuje zawód 
dziennikarza w kontekście zapisów prawa i orzecznictwa. 
rysuje także kierunki dalszych przemian rynku medialne-
go oraz roli środowiska dziennikarskiego w zmieniającej 
się rzeczywistości mediów.
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***

myśl o tej książce zrodziła się w czasie, gdy postać ważna 
dla katolickiej nauki społecznej, dr hab. jan mazur osppE, 
profesor upjpII w krakowie, świętował na krakowskiej 
skałce 25-lecie pracy naukowej. środowisko wykładowców 
katolickiej nauki społecznej postanowiło uczcić jubilata de-
dykując mu tę publikację. ojciec jan mazur jest bowiem 
naukowcem, który poprzez swój rozsądek, stonowany osąd 
i umiejętność łączenia ludzi od 25 lat współtworzy środo-
wisko naukowców zajmujących się myślą społeczną ko-
ścioła. pracę naukową – jako wykładowca katolickiej nauki 
społecznej i prowadzący seminarium naukowe z historii 
katolicyzmu społecznego – rozpoczął w 1988 roku. Wcze-
śniej, zanim w 1984 roku został zakonnikiem paulińskim, 
ukończył studia na uniwersytecie jagiellońskim, najpierw 
na Wydziale matematyczno-fizyczno-Chemicznym (mate-
matyka), a później na Wydziale filozoficzno-historycznym 
(religioznawstwo). W 1983 roku obronił pracę doktorską 
z zakresu historii katolicyzmu społecznego. W 1995 habi-
litował się z zakresu historii społecznej w katolickim uni-
wersytecie lubelskim.

od początku swej pracy naukowej jest także redaktorem 
naczelnym periodyku naukowego WsD zakonu świętego 
pawła pierwszego pustelnika „Dissertationes paulinorum”. 
W latach 1996–2002 rektor WsD zakonu paulinów w kra-
kowie, a 2003–2011 profesor nadzwyczajny kul. W latach 
2004–2008 kierownik katedry polityki społecznej kul. od 
2008 do 2011 kierownik katedry polityki społecznej i Etyki 
politycznej kul. od 2011 profesor nadzwyczajny uniwer-
sytetu papieskiego jana pawła II w krakowie i kierownik 
katedry polityki społecznej i pracy socjalnej (w 2012 roku 
przekształconej w katedrę polityki społecznej). autor kil-
kudziesięciu książek oraz wielu artykułów naukowych, ha-
seł encyklopedycznych; redaktor prac zbiorowych. Wydał 
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między innymi prace: Katolicka nauka społeczna. Skrypt dla 
studentów teologii, kraków 1992; Od kerygmatu do Ewange-
lii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, radom 
2003; Aby ocalić dobro wspólne. Wokół myśli społecznej Jana 
Pawła Wielkiego, Częstochowa–jasna góra 2011; „Ad bonum 
per politicam”. Wybrane zagadnienia z etyki życia polityczne-
go, lublin 2011; „Persona in societate”. Wybrane zagadnienia 
chrześcijańskiej nauki o człowieku, kraków 2014. Współautor 
ważnego podręcznika: T. borutka, j. mazur, a. zwoliński, 
Katolicka nauka społeczna, Częstochowa–jasna góra 1999.

Trudno mówić współcześnie o katolickiej nauce spo-
łecznej w polsce bez prof. jana mazura osppE i jego wkła-
du w budowanie myśli społecznej oraz środowiska jej wy-
kładowców. niech ta książka będzie wyrazem szacunku, 
uznania i wdzięczności. 

Dariusz Tułowiecki




