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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
W ostatnim czasie, w związku z planowanym przystąpieniem Polski to systemu jednolitego patentu euro-

pejskiego, nasiliły się wątpliwości ze strony małych i średnich przedsiębiorców działających w moim okręgu 
wyborczym. Polscy przedsiębiorcy obawiają się, iż duże koncerny zagraniczne zyskają dodatkowe narzędzie 
pozwalające na uzyskanie dominującej pozycji rynkowej, co w znacznym stopniu przyczyni się do ograni-
czenia konkurencyjności polskich firm. A przecież to małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędo-
wym polskiej gospodarki. 

Ważnym czynnikiem rozwoju polskiej gospodarki jest jej innowacyjność. O innowacyjności świadczy 
między innymi liczba zgłaszanych patentów. Niestety nie mamy na tym polu dużych osiągnięć. W 2010 r. 
polskie podmioty uzyskały ogółem czterdzieści pięć patentów europejskich, podczas gdy w tym samym cza-
sie podmioty niemieckie uzyskały ich aż dwanaście tysięcy pięćset (Europejski Urząd Patentowy udziela 
rocznie około sześćdziesięciu tysięcy patentów). 

Do przedsiębiorców dotarły informacje, iż w przypadku przyjęcia nowego systemu będą dochodzili swo-
ich praw poza granicami kraju, co będzie powodowało konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. Co 
więcej, stracą możliwość porozumiewania się w ojczystym języku, gdyż językami urzędowymi w tym syste-
mie będą niemiecki, angielski czy francuski. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której tak zwany mały 
przedsiębiorca będzie musiał uczestniczyć w rozprawach sądowych prowadzonych nie dość, że poza grani-
cami kraju, to jeszcze w obcym języku. 

Zgodnie z planowanym systemem polscy przedsiębiorcy będą musieli liczyć się także z sankcjami takimi 
jak niespodziewane przeszukania, zajęcie mienia łącznie z zablokowaniem rachunków bankowych, nakazy 
przekazania informacji, które sąd może wydać bez ich wiedzy, a co za tym idzie bez możliwości obrony. 

Przedsiębiorcy już teraz uprzedzają o tym, że stracą motywację do patentowania swoich pomysłów i roz-
woju swoich przedsiębiorstw, co może przełożyć się na poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Polscy 
przedsiębiorcy chcą być aktywnymi kreatorami polskiej gospodarki, a nie odtwórcami korzystającymi z ob-
cych wynalazków kosztem ponoszenia opłat licencyjnych. Zgłaszają oni ponadto wątpliwości odnośnie do 
tego, czy planowany jednolity patent europejski jest zgodny z przepisami art. 45, 90 i 175 Konstytucji RP, 
która gwarantuje obywatelom naszego kraju prawo do rzetelnej obrony w języku ojczystym. 

Zwracam się zatem z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii.  
Czy to prawda, że podmioty zagraniczne będą zyskiwały ochronę patentową z pominięciem polskich or-

ganów państwowych?  
Przed jakim sądem polscy przedsiębiorcy będą musieli dochodzić swoich praw wynikających z ochrony 

patentowej (starych i nowych patentów)?  
Kto będzie ponosił koszty związane z koniecznością tłumaczenia dokumentów?  
Czy polski rząd planuje uruchomić systemy wsparcia w przypadku, gdy sprawy będą odbywały się poza 

granicami kraju? 
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