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Dotyczy: niepodpisania przez Polskę umowy międzynarodowejw sprawie JSP. 
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przedsiębiorców - dziękuję za zainteresowanie problemem istotnych zmian, jakie zajdą w gospodarce 
europejskiej w wyniku wprowadzenia systemu jednolitej ochrony patentowej. Dziękuję także za podjęcie 

dyskusji na ten niezwykle ważny temat. Wymiana poglądów naukowców, przedsiębiorców i polityków z 
pewnością pomogła w uchwyceniu wszystkich argumentów "za" i "przeciw", a ostatecznie doprowadziła 

do podjęcia bezpiecznej dla naszego kraju decyzji o niepodpisaniu przez Polskę umowy międzynarodowej 

w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. 

Trzeba podkreślić, że w tej sprawie, jak w wielu innych, niezawodnie można było liczyć na właściwą 

Panu Ministrowi wnikliwość, konsekwencję i staranność działania, a także na poszukiwanie rozwiązań 

racjonalnych i funkcjonalnych. 

Pozostawienie naszego kraju poza systemem jednolitej ochrony patentowej nie będzie w 
najmniejszym stopniu przeszkadzać polskim podmiotom w korzystaniu z tego systemu i dokonywaniu 
zgłoszeń wynalazków, lecz do czasu utrzymania obecnego stanu rzeczy do Polski nie będą napływać 

dziesiątki tysięcy patentów, które musiałby być tutaj tłumaczone i przestrzegane. 

Niezwiązanie Polski umową międzynarodową w sprawie JSP osłania nas przed wprowadzeniem 
systemu prawnego, którego skutki zmienią obraz gospodarczy Europy i mogą być bardzo niekorzystne dla 
kraju nieprzygotowanego do takich zmian. 

Historia uczy, że nawet sprawnie działające firmy otoczone niesprzyjającymi warunkami nie są w 
stanie przetrwać. Pozostają po nich niekiedy piękne ślady (jak te przedstawione w załączeniu), które 
jednak nie przedstawiają żadnej wartości dla społeczeństwa i gospodarki kraju. 
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W załączeniu: 

- kopie historycznych akcji. 
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