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Szanowny Pan
Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

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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Polskiej Izby

:'S~~:Ba ;~~:e'~i.nnika:

~

na

"',,:.;,,,I.': . '.'

',.~z;DLi:J

Dó',

~~~~ ..-v.

'~d'
a

-'i'NU/W
. . ' Vi-··

d·:r.,

~.~

J. o o.(.l..
'J, ~!
~/?I ~

/"l
t.«!:

.

.
..

Członek Samorzącv l;~p0WiEd7.;a;v'l': ..ł!.~~.I.T.tf!?.cI!!#

prz~słano ,dO ~jadOmG:k.i: ..,.,.,. C?(~:"?:0:
Projekt O(j·)(1·N;·,~d:.i ( f

OrvpJr;;,' ";Wrh')'.',.""

'I"

,i"

""",,," ''' ..·

, '..

PowL::;.,::';:'; . " -: :\wi'nE:ntc;Jni:

,.. l
l

:;;·;;::,·1·· · ·..· · ·..···. !
".y...
\/.~

..

U\lvag;/:~. '!;;::r)'1:

.

O(:-;~~t:';'tI\f;r:?(~1 v'/y;~: :"'.~~. t:·,!\'3·:
c

;.', " '.'

60

.

...............................................................

POLSKO BALTY[I(If l!
Talon do 10akcji VI em
Po

upływie

mują

kudycb
nowe arkusze l

WARSZAWA, 1022 r.

'ILSKI BI1TJ[Klf
~o IIOLOM I DAnSPOml
12·ty kupon do 10 akcji VI

od1A.••3li9.1.8.1do 1ł..3.5JJ
na otrzymat1le dyw!dendy za r.

Prez•• 2an"du: ~

~o

PDLSHO BALTUKIE

KAnIUlE ITUKspom'

lo-ty kupon do 10 akcji VI

od 1ł.3.5.D.1ftt do 1ł.3..fH

10 UHn BlLTUHIf
~o HIIIBLOWI J TUnSPOITOI
8-my kupon do lO akcji Vl
od 16.3.5.9-1.8-1. do 16Jlt.ł~
~

~o

POLSKO B1LTY[KIE
HUDLOWE ITUnSPOrro

l

6-ty kupon do 10 akcji V

ot •.3.5.9-7.8.1. do M..3.~
na otrzymanie dywidendy

z~

~:i

łE-

......•........- ..- - - 

