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OD AUTORÓW

Współpraca nauki z biznesem jest stałym elementem działalności uni‐
wersytetu, obecnym w jego historii jeśli nie od zawsze, to przynajmniej
od bardzo dawna. Dopiero jednak w ostatnich latach komercjalizacja
wyników badań naukowych zaczęła być równie ważna, jak prowadze‐
nie badań naukowych i kształcenie. Z perspektywy polityki publicznej
taka działalność ma podnieść poziom innowacyjności kraju, a przy tym
zmusić jednostki naukowe do podejmowania badań nadających się do
szybkiego wdrożenia. Dodatkowym bodźcem, zwłaszcza dla uczelni
publicznych, jest to, że muszą one pozyskiwać coraz więcej środków
potrzebnych do normalnego funkcjonowania ze środków pozabudże‐
towych. Z perspektywy uczelni czy instytutu naukowego rodzi to nowe
wyzwania. Jednostki naukowe muszą przestawić się na nowe tory myś‐
lenia, przygotować kadrę administracyjną odpowiedzialną za komer‐
cjalizację i zdolną przełożyć język nauki na język biznesu. Jednocześnie
z wejściem uniwersytetu jako gracza na rynek łączą się ryzyka związane
m.in. z konfliktem interesów, podrasowywaniem wyników na korzyść
zamawiającego badania i utratą statusu podmiotu zaufania publiczne‐
go. Komercjalizacja wyników badań obrosła przy tym gąszczem często
zmieniających się przepisów, w których przychodzi z trudnością po‐
ruszać się nawet specjaliście. Prawnicy podejmują ten temat coraz
chętniej, większość prac dotyczy jednak zagadnień szczegółowych i jest
przeznaczona przede wszystkim dla specjalistów z zakresu prawa włas‐
ności intelektualnej. Brakuje natomiast prac przeznaczonych dla osób
zawodowo zajmujących się komercjalizacją – pracowników centrów
transferu technologii, kierowników jednostek naukowych czy uczo‐
nych zastanawiających się nad sposobem wejścia na rynek z własnym
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pomysłem. Mamy nadzieję, że oddawana dziś do rąk czytelnika książka
wypełni tę lukę i wesprze pracowników uczelni działających w tym ob‐
szarze.



WPROWADZENIE: KOMERCJALIZACJA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAKO
ZADANIE JEDNOSTEK NAUKOWYCH

1. Od „wiedzy wolnej” do przedsiębiorczego uniwersytetu

Uniwersytet jest miejscem, które nieustannie się przedefiniowuje, szu‐
kając swojej tożsamości. Począwszy od protouniwersyteckich zakła‐
dów, takich jak kształcąca prawników na potrzeby Cesarstwa Rzym‐
skiego szkoła w Bejrucie1, przez średniowieczne uniwersytety „cecho‐
we”, po bardziej współczesny model Humboldtowski2. Ścierają się też
różne wizje uniwersytetu, od wieży z kości słoniowej, odseparowanej
od życia pozauczelnianego, przedstawionej przez K. Twardowskiego
w znanym wykładzie „O dostojeństwie uniwersytetu”3, przez uniwer‐
sytet Newmana4 nakierowany na kształcenie dżentelmena i nieko‐
niecznie prowadzący badania, aż po wizję Ortegi y Gasseta uczelni,

1 Zob. np. P. Sadowski, Szkoła prawa w Bejrucie w świetle mów i listów Libaniusza,
Studia Prawnoustrojowe, t. 12, Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu. Studi Sulla
storia e sul diritto dell'antica Roma, Olsztyn 2010, s. 203 i n.

2 Problem ten omawiają syntetycznie A. Śliz, M.S. Szczepański, Od Akademii do
Uniwersytetu XXI w. (w:) Dostojny uniwersytet, red. M. Szczepański, A. Śliz, Warszawa
2014, s. 16 i n. Zob. też A. Kobylarek, Uniwersytet – zarys ewolucji idei podstawowej,
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2002, nr 1, s. 92 i n., 46 i n.

3 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 1933. Co do analizy wpływu
tej pracy na nasze myślenie o misji uniwersytetu zob. A. Kwiatek, Wokół lwowskiego
wykładu  profesora  Kazimierza  Twardowskiego  z  1932  roku  „O  dostojeństwie
uniwersytetu” (w:) Dostojny uniwersytet, red. M. Szczepański, A. Śliz, Warszawa 2014,
s. 35 i n.

4 J.H. Newman, Idea uniwersytetu, przeł. P. Mroczkowski, Warszawa 1990.
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której zadaniem jest kształcenie obywatela wyposażonego w umiejęt‐
ności przydatne dla społeczeństwa5. W konsekwencji mamy też różne
modele uniwersytetów i kształcenia na poziomie wyższym. Na pojmo‐
wanie roli uniwersytetu wpływają także przemiany życia społecznego,
w tym umasowienie kształcenia, pojawienie się możliwości prowadze‐
nia kursów online, a także stopniowe przechodzenie z zarządzania
uczelniami przez kolektyw profesorów do zarządzania przez profesjo‐
nalnych menadżerów6. Z tym ostatnim łączy się też przekonanie, że
uniwersytet musi uzasadniać swoje istnienie przydatnością dla otocze‐
nia, w tym przydatnością gospodarczą. Mnożą się uzasadnione ko‐
niecznością oceny, czy państwo racjonalnie wydaje pieniądze, systemy
ocen produktywności naukowej poszczególnych aktorów życia nauko‐
wego, przydatności oferowanego przez nich kształcenia dla rynku pra‐
cy, a także gospodarczego znaczenia uzyskiwanych przez uczelnie i in‐
stytuty wyników.

W konsekwencji zmienia się także lista zadań uczelni. Tradycyjnie wy‐
różnia się trzy obszary aktywności akademickiej: badania, nauczanie
oraz działalność na rzecz dobra wspólnego (public service). Do tej triady
doszła kilkanaście lat temu współpraca nauki z biznesem rozumiana
jako przedsięwzięcie czysto komercyjne7.

Konsekwencją nie zawsze racjonalnie pojmowanego menedżeryzmu
jest także idea „przedsiębiorczego uniwersytetu”. Taki uniwersytet
miałby współpracować z otoczeniem, podejmować ryzyko, rozwiązy‐
wać dotychczas nierozwiązywalne problemy. W literaturze postuluje
się, by tworzyły go interdyscyplinarne zespoły, których zadaniem by‐
łoby zajmowanie się world's wicked problems, a same uczelnie miałyby
znaleźć swoje DNA – szukać tych pól działalności, w których są naj‐

5 J. Ortega y Gasset, Misja uniwersytetu, tłum. H. Woźniakowski, Znak 1978, nr 6,
s. 712 i n.

6 Zob. np. J. Bogumil, M. Burgi, R.G. Heinze, S. Gerber, I.-D. Gräf, L. Jochheim,
M. Schickentanz, M. Wannöffel, Modernisierung der Universitäten. Umsetzungsstand
und Wirkungen neuer Steuerungsinstrumente, Berlin 2013, s. 19 i n.

7 R.  Rybkowski,  Upadek  stopni  –  stopnie  upadku.  Problemy  amerykańskiego
szkolnictwa wyższego, Kraków 2011, s. 35 i n.; J. Tittenbrun, Kolonizacja nauki i świata
przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Poznań 2014,
s. 169 i n.
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lepsze8. Pomysł przedsiębiorczego uniwersytetu realizowany jest na
różne sposoby, od innowacji badawczych i organizacyjnych, przez
mocną współpracę z biznesem, po tworzenie nowych typów uniwer‐
sytetów, takich jak New American University9 czy tworzony przez byłą
profesor MIT Christinę Ortiz nowatorski uniwersytet oparty na kształ‐
ceniu projektowym10. „Uniwersytet przedsiębiorczy” nie jest więc toż‐
samy z uniwersytetem rozumianym jako przedsiębiorstwo czy jak chce
O. Szwabowski – fabryką11. Uniwersytety amerykańskie, z których
przyszła także i do nas idea uniwersytetu przedsiębiorczego, nie są
w większości nastawione na osiąganie zysków, a instytucje nastawione
na zysk są traktowane z podejrzliwością, by nie rzec, że są wprost na
cenzurowanym12. Nie znaczy to oczywiście, że uniwersytety nie mają
być dobrze zarządzane, ale że przedsiębiorczość w tym wydaniu skupia
się bardziej na innowacyjności i kreatywności badawczej niż osiąganiu
wysokich zysków czy kierowaniu się tymi samymi kryteriami sukcesu,
co przedsiębiorstwa komercyjne.

2. Pojęcie i rodzaje komercjalizacji wyników badań
naukowych

Wyniki badań nie są zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym13, trudno więc prima facie ustalić, co
nimi jest. Kwestia ta będzie przedmiotem analizy w dalszych partiach
książki, tu zatem ograniczę się jedynie do uwag porządkujących i ter‐
minologicznych, wychodząc od kluczowego dla naszych rozważań po‐
jęcia komercjalizacji.

8 C.M. Christensen, H.J. Eyring, The Innovative University. Changing the DNA of
Higher Education from Inside Out, San Francisco 2011.

9 M.M. Crowe, W.B. Dabars, Designing The New American University, Baltimore
2015.

10 J.R. Young, MIT Dean Takes Leave to Start New University Without Lectures or
Classrooms, Chronicle of Higher Education z 1.02.2016, http:// chronicle. com/ article/
MIT- Dean- Takes- Leave- to- Start/ 235121.

11 O. Szwabowski, Uniwersytet – fabryka – maszyna, Warszawa 2014.
12 Zob. np. G.B. White, The Empty Promises of For-Profit Colleges, The Atlantic

z 15.08.2015, http:// www. theatlantic. com/ business/ archive/ 2015/ 09/ the- failure- of- for-
profit- colleges/ 405301/ .

13 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.
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