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Słowo wstępne

Dwudziesty pierwszy wiek dynamicznie przyspieszył tempo rozwoju przede wszystkim poprzez rozwój techno-

logii, globalizacji i integracji europejskiej. Te trzy procesy w znaczący sposób wyznaczyły bieg rzeczy oraz wymogi 

stawiane przede wszystkim przedsiębiorstwom. Znalazły się one w innym kontekście niż jeszcze kilkadziesiąt lat 

wcześniej. Rozwój technologii zmienił przede wszystkim sposób organizacji pracy i zarządzania. W praktyce naj-

nowsza technologia zaczęła zastępować biurka, papier czy przebywanie ludzi w jednej przestrzeni. Ten swoistego 

rodzaju nowy kontekst wymaga również od ludzi ustanowienia nowych norm i zasad panujących w społeczeń-

stwie, tych nieformalnych – obyczajowych, jak i formalnych – prawnych. Jest to znaczące wyzwanie, gdyż system 

prawny kształtowany od lat odnosi się bezpośrednio do bieżącej sytuacji.

Innego rodzaju wyzwania dla przedsiębiorstw wynikają z nieustannie pogłębiających się procesów integracji 

europejskiej. Możliwość czy konieczność wprowadzenia euro, ustanowienie nowych zasad prawnych, kreowanie 

regulacji odnoszących się do funkcjonowania firm jak i pojedycznych obywateli – to wszystko generuje nieustannie 

twórczy proces.

W niniejszym numerze artykuły poświęcone zostały właśnie uwikłaniu sytuacji przedsiębiorstw w nieustannie 

zachodzące zmiany wynikające czy to z procesów rozwoju technologii, czy też z procesów integracji europejskiej. 

Przemysław Chmielecki w artykule „Uniwersytet zdigitalizowany – studium socjologiczno-techniczne” porusza 

problematykę rozwoju technologicznego w uczelniach wyższych i na tym przykładzie konstruuje analizy zmian 

współczesnych organizacji. W kolejnym artykule pt. „Arbitraż w przedmiocie nazw domen internetowych na pod-

stawie Uniform Domain Resolution Policy” Mikołaj Rogowski przedstawia instytucje arbitrażu w przedmiocie 

nazw domen internetowych na podstawie regulaminu „Uniform Domain Resolution Policy”. Autor opiera się na 

decyzjach arbitrażowych wydanych w postępowaniach administrowanych przez Centrum Mediacji i Arbitrażu przy 

Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Z kolei Wojciech Piwowarczyk i Przemysław Moroz w artykule 

pt. „Odpowiedzialność cywilna osoby prawnej za naruszenie dóbr osobistych” analizują z pozycji teoretycznej 

i praktycznej kwestię związaną z odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych dokonane przez organy oso-

by prawnej. Istotne jest w tym przypadku rozstrzygnięcie zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów 

w układzie: naruszyciel/osoba prawna – podmiot, którego dobra osobiste zostały naruszone. Kolejne dwa artykuły 

wpisują się w model zmian wynikających z procesów integracji europejskiej. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska 

w artykule pt. „Strategia bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – analiza 

z uwzględnieniem polityki morskiej” zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej w kontekście 

polityki morskiej, a Justyna Chojnacka-Duraj w tekście pt. „Stan przygotowań polskiego systemu bankowego do 

przyjęcia euro” analizuje system bankowy państwa polskiego w związku z polityką Unii Europejskiej wprowadza-

nia jednolitej waluty na jej terytorium.
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