
„Europejskie patenty na oprogramowanie komputerowe – czy 
opatentowanie programów komputerowych prowadzi do zamachu 
na naszą wolność i prawa obywatelskie?” 
Dyskusja w Instytucie Polskim w Pradze, Malé náměstí 1 (wejście: Karlova 27), 
Praga  21.11. 2005. 
Instytut Polski w Pradze organizuje 21 listopada 2005 roku całodniową (10:00–17:00) 
dyskusję w sprawie patentów na oprogramowanie komputerowe i działań na rzecz 
ujednoliconej dyrektywy, która wyraźnie zakaże patentowania algorytmów i 
pomysłów na oprogramowanie. W naszej dyskusji wezmą udział eksperci i osoby 
zaangażowane w całą kampanię. Celem dyskusji będzie nie tylko przedstawienie tej 
historii przez jej rzeczywistych uczestników, ale także wymiana zdań między nimi na 
temat przyszłości i na temat fenomenu globalnej mobilizacji społecznej przeciwko 
patentom. 
 
Dyskusja – 21. listopada 2005 
Polský institut v Praze – Polski Instytut w Pradze – The Polish Institute in Prague 
 
EVROPSKÉ SOFTWAROVÉ PATENTY - VEDE PATENTOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ 
K ATENTÁTU NA NAŠI SVOBODU A OBČANSKÁ PRÁVA? 
Europejskie patenty na oprogramowanie komputerowe – czy opatentowanie programów 
komputerowych prowadzi do zamachu na naszą wolność i prawa obywatelskie? 
The European software patents – do they open the way for an attempt to our freedom and civic rights? 
 

10:00 – 11:20  
Panel I     
Patent na program neboli monopol na ideje. Co nám hrozilo? 
Patent na program czyli monopol na idee. Co nam groziło?  
To patent software it means to patent ideas. What was the real threat? 
1. Józef Halbersztadt, PL  
2. Jaroslav Kozák, CZ  
3. Reinier Bakels, NL  
4. Josef Šíma, CZ 
 

11:45 – 13:00 
Panel II     
Zavedení patentů a mechanismy Evropské unie. Historie jedné směrnice evropské komise 
Wprowadzanie patentów a mechanizmy UE. Historia pewnej dyrektywy Komisji Europejskiej. 
Introduction of software patnet law and the mechanisms of the EU. The story of one directive of the 
European Commission. 
1. Włodzimierz Marciński, PL 
2. Hartmut Pilch, D 
3. Jaroslav Popílek, CZ 
4. Jiří Jirsa, CZ  
 

14:00 – 15:20 
Panel III   
Solidarita proti patentům neboli globální mobilizace uživatelů internetu. Byly už takové případy 
zaznamenány? 
Solidarność przeciw patentom czyli globalna mobilizacja internautów. Czy takie przypadki już 
się zdarzały?  
Solidarity against software patents - global mobilisation of the Internauts. Was it for the first time in the 
History?  
1. Edwin Bendyk, PL  
2. Jiří Hlavenka, CZ  



3. Florian Mueller, D  
4. Aleš Čepek, CZ 
 

15:30 – 17:00 
Panel IV     
Ještě není konec. Důsledky zamínutí směrnice. Perspektivy do budoucnosti.  
To jeszcze nie koniec. Skutki odrzucenia dyrektywy i perspektywy na przyszłość. 
(Podsumowanie) 
It is not over yet. What are the results of the rejection of the Directive? What are the perspectives for 
the future? (the closing remarques) 
1. Józef Halbersztadt, PL 
2. Reinier Bakels, NL 
3. Jiří Jirsa, CZ 
4. Hartmut Pilch, D  
 
 
Uczestnicy dyskusji 
 
 Reinier Bakels- fizyk, prawnik, doktorant na Uniwersytecie w Mastricht. Członek grupy ekspertów 
przygotowujących ekspertyzy multidyscyplinarne dla Komisji Europejskiej. Doradzał rządowi 
Holenderskiemu w sprawie dyrektywy patentowej oraz jako ekspert niezależny był doradcą  FFII. W 
2002 roku wraz z specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej, opracował na zlecenie 
Parlamentu europejskiego raport na temat patentow  
 
Hartmut Pilch prezes FFII glownego zrodla oporu dla patentow softwearovych, organizacji 
współpracującej przy tworzeniu 21 poprawek do dyrektywy. 
 FFII zorganizowala wraz z grupa posłów parlamnetu UE czerwcowa konferencje bedaca przelomem 
w rozwoju wydarzen dotyczacych dyrektywy. 
 
Florian Mueller, weteranem przemysłu software'owego, twórca i organizator  kampanii 
antypatentowej www.nosoftwarepatents.com jest odpowiedzialny za zawartość tej strony, wyjaśnia 
problem patentów software'owych prasie i politykom. Został nominowany do nagrody Europejczyk 
Roku. 
 
 
Włodzimierz Marciński, były wiceminister nauki i informatyzacji, który prezentował w Brukseli 
przeciwne przyjęciu dyrektywy stanowisko polskiego rządu;  
 
Józef Halbersztadt, ekspert w polskim Urzędzie Patentowym, członek FFII i ISOC, współpracownik 
byłego premiera Jerzego Buzka (eurodeputowanego z ramienia EPL), kluczowej postaci w kampanii 
antypatentowej w PE;  
 
Edwin Bendyk, dziennikarz i autor książek o tematyce informatycznej;  
  
Aleš Čepek – wykładowca CVUT /odpowiednik Politechniki/ w Pradze zajmuje się aplikowaniem 
informatyki w geodezji i kartografii. Przewodniczący Czeskiego Związku Wolnej Struktury 
Infromatycznej FFII CZ|  
 
Jiri Jrsa prawnik, doradca prawny i asystent Zuzany Roithove posłanki do parlamentu 
europejskiego. Zajmuje sie prawem w zakresie  informatyki. Jeden z zalożycieli i przewodniczący 
SPAP& IT /copirght  and IT law society/ 
 
Jiří Hlavenka założyciel i prezes zarządu wydawnictwa Computer Press a.s.  Ma za sobą więcej niż 
10 lat praktyki dziennikarskiej, jest autorem ponad 20 książek i kilku tysięcy artykułów  związanych 
z tematyką informatyczną 

http://www.nosoftwarepatents.com/


Szczeg ólnie zajmuje go  ekonomia w technologiach informatycznych, grafika komputerowa i 
ostatnio internet  
 
Jaroslav Kozak, dyrektor wydziału patentowego w czeskim Urzędzie patentowym. W związku ze 
swoją pozycją zawodową  opiniował projekt dyrektywy Patentowej i był przychylny  jej przyjęciu.  
 
Jaroslav Popilek – prawnik wydziału tworzenia norm Ministerstwa informatyki RCz , członek 
komisji międzyresortowej do spraw zwalczania nielegalnego postępowania wobec praw o własności 
intelektualnej, członek międzyresortowej grupy roboczej  do spraw dyrektywy o patentowaniu 
wynalazków realizowanych komputerem.  
 
doc.Ing. Josef Šíma , PhD. – dyrektor d/s publikacji Instytutu Liberalnego w Pradze . Zajmuje się 
związkami ekonomii i prawa, w kręgu tych tematów znajduje się również problematyka własności 
intelektualnej czyli patenty i prawo autorskie  
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