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Wstêp
W gospodarce opartej na wiedzy w dobie globalizacji znacz¹cy wk³ad
w proces generowania innowacji i transferu technologii do gospodarki
maj¹ uczelnie wy¿sze. Postêp wiedzy technologicznej jest g³ówn¹ przyczyn¹ wy¿szego poziomu ¿ycia w porównaniu do okresów poprzednich.
Dotyczy to zarówno innowacji prze³omowych, takich jak: telefon, tranzystor, antybiotyk, komputer czy silnik spalinowy i odrzutowy, jak i technologii maj¹cych mniej rewolucyjny wp³yw na gospodarkê. Ów postêp
technologiczny w gospodarce dokonuje siê g³ównie za spraw¹ dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej przedsiêbiorstw prywatnych i publicznych
uczelni wy¿szych. Wiedza i w³asnoœæ intelektualna publicznych uczelni
wy¿szych ze wzglêdu na Ÿród³o finansowania mo¿e byæ porównana do
dobra publicznego. Nie podlega dyskusji twierdzenie o równowa¿noœci
priorytetów pañstwa wobec spo³eczeñstwa. Mowa tu o takich priorytetach, jak m.in. obrona narodowa, s³u¿ba zdrowia, kultura, administracja
czy w³aœnie nauka. Pañstwo, tworz¹c odpowiednie prawo, partycypuje
w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych uczelni wy¿szych, m.in.
poprzez tworzenie naukowych laboratoriów badawczych, grantowe systemy finansowania badañ naukowych, urzêdy patentowe, czy te¿ poprzez wspieranie przedsiêbiorczoœci akademickiej. System patentowy
stworzony przez pañstwo jest jednym z mechanizmów przekszta³cania
w³asnoœci intelektualnej w postaci dobra publicznego w dobro prywatne.
Obecnie koncentracja na transferze technologii oraz upowszechnianiu wiedzy spowodowana jest m.in. przekonaniem polityków gospodarczych, i¿ dzia³alnoœæ uczelni wy¿szych stanowi istotny wk³ad w rozwój
gospodarczy. Œwiadcz¹ o tym m.in. zwiêkszaj¹ce siê z roku na rok nak³ady na naukê w Stanach Zjednoczonych i Europie (np. poprzez program Horyzont 2020). Najnowsze badania z obszaru ekonomii pozwoli³y
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zrozumieæ wartoœci ekonomiczne i spo³eczne nowej wiedzy, pozwoli³y
zidentyfikowaæ bariery uniemo¿liwiaj¹ce jej przep³yw oraz okreœli³y jej
wp³yw na gospodarkê. Ponadto w ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ
zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê publikacji z wynikami badañ empirycznych dotycz¹cych struktury i funkcjonowania systemu transferu technologii. Podobne dylematy mia³y ju¿ miejsce w historii gospodarczej. Nieco ponad
35 lat temu w trosce o pozycjê konkurencyjn¹ Stanów Zjednoczonych wobec Japonii i Europy wprowadzono ustawê Bayh-Dole’a, uznan¹ za jedn¹
z najwa¿niejszych w historii prawodawstwa w Stanach Zjednoczonych.
Za³o¿enia tej ustawy nada³y kierunek wspó³pracy nauki z biznesem i na
zawsze odmieni³y funkcjonowanie publicznych uczelni wy¿szych. Nied³ugo po tym podobny kierunek legislacyjny mo¿na by³o zaobserwowaæ
w Wielkiej Brytanii i w gospodarkach rozwiniêtych Europy kontynentalnej.
Celem artyku³u jest wskazanie barier i problemów pojawiaj¹cych siê
w procesie komercjalizacji patentów przez publiczne uczelnie wy¿sze.
Autor zaproponowa³ wyselekcjonowanie specyficznych obszarów asymetrii informacji w kontekœcie komercjalizacji patentów przez publiczn¹
uczelniê wy¿sz¹. Do realizacji badania wykorzystano metodê analizy krytycznej stanu wiedzy. Badanie zosta³o przeprowadzone przy u¿yciu bazy
danych publikacji EBSCO (www.ebsco.com), Google Scholar (scholar.
google.com) oraz Google Books (books.google.com). Podstaw¹ rozwa¿añ
w ramach realizacji celu opracowania by³a ustawa Bayh-Dole’a z 1980 r.
[Bayh-Dole Act, 1980] oraz za³o¿enia teorii asymetrii informacji George’a
A. Akerlofa [Akerlof, 1970]. Ograniczenie siê w refleksji na temat asymetrii informacyjnej tylko i wy³¹cznie do samej informacji wobec z³o¿onych
i skomplikowanych procesów transferu technologii z uczelni do gospodarki we wspó³czesnych warunkach rynkowych wydawa³o siê byæ niewystarczaj¹ce. Wyodrêbniono zatem w obszarze asymetrii informacji:
asymetriê informacji patentowej, asymetriê kosztu i asymetriê ryzyka.
Dla realizacji celu badania wykorzystano za³o¿enia Centryczno-Liniowego Modelu Patentowego (Patent Centric Linear Model) zaprezentowanego
przez Christophera S. Haytera [Hayter, 2016] mówi¹ce, i¿ zgodnie z za³o¿eniami ustawy Bayh-Dole’a komercjalizacja w³asnoœci intelektualnej
publicznej uczelni wy¿szej przebiegaæ bêdzie w oparciu o posiadany patent. Proces ten mo¿e przebiegaæ albo w postaci sprzeda¿y bezpoœredniej,
albo w sposób poœredni, czyli za pomoc¹ tworzenia uczelnianych spó³ek
typu spin-off.
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1. Transfer technologii z publicznej uczelni wy¿szej
do gospodarki – perspektywa ustawy Bayh-Dole’a
Z za³o¿enia publiczne uczelnie wy¿sze s¹ instytucjami niedzia³aj¹cymi dla zysku. S¹ instytucjami zorientowanymi na realizacjê funkcji spo³ecznej. Jednak pojawienie siê nowej wiedzy skutkuje rozwojem nauki,
a to z kolei mo¿e staæ siê generatorem innowacji i ko³em zamachowym
rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach uczelnie wy¿sze istotnie
zwiêkszy³y swoj¹ rolê w procesach rozwoju gospodarczego. Generowanie nowej wiedzy przez uczelnie publiczne i wykorzystywanie jej w procesach gospodarczych okreœlane jest jako transfer technologii, co identyfikowane jest równie¿ jako tzw. czwarta misja uczelni publicznych [Hayter,
2015].
Jednym z bardziej znacz¹cych dokumentów prawnych odwo³uj¹cych siê do problematyki w³asnoœci intelektualnej w procesie transferu
technologii z uczelni publicznej do gospodarki jest tzw. ustawa Bayh-Dole’a uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych 12 grudnia
1980 r. (tytu³ oryginalny to: University and Small Business Patent Procedure Act of 1980). Uchwalenie tej ustawy by³o jednym z wa¿niejszych
dzia³añ w ramach proinnowacyjnej polityki Stanów Zjednoczonych, które
do dzisiejszego dnia znajduj¹ siê w czo³ówce gospodarek opartych na
wiedzy i innowacjach. Ustawa Bayh-Dole’a umo¿liwi³a szko³om wy¿szym i publicznym placówkom badawczym, bêd¹cym organizacjami non
profit, zachowanie prawa w³asnoœci intelektualnej w postaci patentów.
Kluczowe by³o uwypuklenie, i¿ patenty udzielone na wynalazki powsta³y dziêki publicznym funduszom otrzymanym od rz¹du federalnego
USA. Uchwalenie tego aktu prawnego mia³o za zadanie zachêciæ uczelnie
wy¿sze do udzielania licencji na powsta³e wynalazki ma³ym przedsiêbiorstwom.
Do czasu wejœcia w ¿ycie ustawy Bayh-Dole’a rz¹d Stanów Zjednoczonych by³ w³aœcicielem ok. 30 tys. patentów, ale zaledwie na ok. 5%
z nich udzielone zosta³y licencje bêd¹ce efektem procesu komercjalizacji
wynalazku. Efektem wprowadzenia ustawy by³ kilkukrotny, w stosunku
do lat 70. XX wieku, wzrost liczby patentów udzielanych przez Urz¹d
Patentowy Stanów Zjednoczonych szko³om wy¿szym i publicznym instytucjom badawczym. Prze³o¿y³o siê to na znacz¹cy wzrost wspó³pracy
uczelni wy¿szych z prywatnymi przedsiêbiorstwami. W okresie od 1980
do 2003 r. w Stanach Zjednoczonych pojawi³o siê oko³o 4500 spó³ek powsta³ych wskutek transferu technologii z uczelni i instytutów badaw-

256

Karol Œledzik

czych. Do dziœ w dalszym ci¹gu na rynku utrzymuje siê oko³o 60% tych
dzia³alnoœci gospodarczych. Do najbardziej znanych firm, które powsta³y
w ramach przedsiêbiorczoœci akademickiej, zaliczyæ mo¿na takie podmioty, jak: Genentech z obszaru biotechnologii czy HP, Google i Intel
z obszaru informatyki [Jankowski, 2001]. Od 1983 do 2003 r. aktywnoœæ
w procesach komercjalizacji w Stanach Zjednoczonych znacz¹co wzros³a.
Przyk³adowo liczba wspomnianych zg³oszeñ patentowych wzros³a z 434
do 3259 [Cohen i Walsh, 2007], a wed³ug danych z Urzêdu Patentowego
Stanów Zjednoczonych w 2012 r. wspomniana liczba zg³oszeñ wynosi³a
ju¿ 4797 [U.S. Patent & Trademark Office, 2012]. Wed³ug danych przedstawionych w raporcie z 2015 r. przez Association of University Technology Managers [The AUTM Briefing Book, 2015] w okresie od 1996 do
2010 r. w Stanach Zjednoczonych wartoœæ udzielonych licencji wynosi³a
ok. 388 mld USD. Od 1980 r. w Stanach powsta³o ponad 4000 firm typu
start-up, z czego a¿ 818 w 2013 r. W tym samym okresie poprzez licencjonowanie w³asnoœci intelektualnej z patentów powsta³o ok. 3 mln miejsc
pracy, uczelnie skomercjalizowa³y 719 produktów i uzyska³y 153 zgody
ze strony Amerykañskiej Agencji ds. Leków i ¯ywnoœci (US Food and
Drug Administration – FDA) na wdro¿enie do produkcji leków.
Termin „transfer technologii” jest u¿ywany w celu okreœlenia znacznej liczby procesów i czynnoœci maj¹cych odzwierciedlenie m.in. w sprzeda¿y patentów, udzielaniu licencji, tworzeniu spó³ek typu spin-off, rozwoju nowych technologii we wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, czy te¿
nawet w zatrudnianiu brokerów innowacji [Phan i Siegel, 2006]. W praktyce po 1980 r. uczelnie przyjê³y jedn¹ konkretn¹ interpretacjê ustawy
Bayh-Dole’a, okreœlan¹ przez Haytera jako Centryczno-Liniowy Model
Patentowy (Patent Centric Linear Model) [Hayter, 2016]. Model ten okreœla
proces transferu technologii, koncentruj¹c siê na generowaniu przez
uczelniê publiczn¹ patentów. Komercjalizacja w³asnoœci intelektualnej
chronionej patentem zgodnie z modelem mo¿e nast¹piæ w dwóch przypadkach. Wskutek licencjonowania (ewentualnie sprzeda¿y) patentu przedsiêbiorstwom (komercjalizacja bezpoœrednia) lub poprzez utworzenie
spó³ek typu spin-off korzystaj¹cych z licencji (komercjalizacja poœrednia).
Aby u³atwiæ proces wspó³pracy uczelni z przedsiêbiorstwami równolegle do okresu wdra¿ania ustawy Bayh-Dole’a, powo³ywano w uczelniach Centra Transferu Technologii (Technology Transfer Offices – TTO).
Specyfika dzia³alnoœci publicznych uczelni w obszarze administracyjnym
stanowi³a i czêsto do dziœ stanowi barierê wspó³pracy nauki z biznesem.
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Centra Transferu Technologii pe³ni¹ funkcjê ³¹cznika pomiêdzy sfer¹
publiczn¹ posiadaj¹c¹ w³asnoœæ intelektualn¹ a sfer¹ prywatn¹, chc¹c¹
skorzystaæ z tej w³asnoœci. Nieomal wszystkie znacz¹ce uniwersytety na
œwiecie (ponad 200) utworzy³y do tej pory Centra Transferu Technologii
[Bradley i inni, 2013]. W analizie za³o¿eñ ustawy Bayh-Dole’a na uwagê
zas³uguje fakt przekazania przez pañstwo prawa do rozporz¹dzania
w³asnoœci¹ intelektualn¹, wypracowan¹ w ramach finansowania ze œrodków publicznych. Dotyczy to ca³ego procesu komercjalizacji wiedzy.
Koncentracja na Centryczno-Liniowym Modelu Patentowym transferu technologii z uczelni do gospodarki niesie ze sob¹ jednak pewne
ryzyka. Po pierwsze, w ostatnich latach zaobserwowano znacz¹cy wzrost
liczby zg³oszeñ patentowych, zarówno do amerykañskiego, jak i europejskiego urzêdu patentowego [Hall, 2005; Hall, Ziedonis, 2001; Kortum,
Lerner, 1999; Meurer, 2009; Graevenitz von i inni, 2007]. W okresie od 1978
do 2014 r. europejski urz¹d patentowy przyj¹³ ok. 3 mln zg³oszeñ patentowych. W samym tylko 2014 r. iloœæ ta wynosi³a ok. 170 tys. zg³oszeñ.
W Stanach Zjednoczonych w 2014 r. przyjêto ponad 580 tys. zg³oszeñ
patentowych, a w Chinach liczba zg³oszeñ osi¹gnê³a prawie milion.
Oznacza to, ¿e chiñski urz¹d patentowy otrzymywa³ 1,76 zg³oszenia co
minutê. Tak istotny wzrost zg³oszeñ patentowych w ostatnich latach
w systemie mo¿e przejawiaæ siê ryzykiem niewydolnoœci systemu patentowego objawiaj¹cej siê mo¿liwoœci¹ zaistnienia sytuacji przyznawania
patentów na „podobne” wynalazki, co mo¿e z kolei powodowaæ zaistnienie sporu lub odmow¹ przyznania prawa wy³¹cznego ze wzglêdu na zbyt
póŸne zg³oszenie wobec stanu nowoœci wynalazku [Jaffe, Lerner, 2007].
Kolejne ryzyko zwi¹zane jest z jednym z motywów zg³aszania patentu w kontekœcie wspomnianego sporu o patent. W literaturze wyodrêbniono piêæ g³ównych motywów zg³oszeñ patentowych [Hughes, 1988;
Kaufer, 1989; Cohen i inni, 2000; Blind i inni, 2006; Graham i inni, 2008;
Sichelman, Graham, 2011; Veer, Jell, 2012]:
1) zabezpieczenie przed imitacj¹ wynalazku (Prevention of imitation),
2) sygnalizacja/poinformowanie o wynalazku (Signaling),
3) zabezpieczenie swobody korzystania (Securing the freedom to operate),
4) mo¿liwoœæ generowania korzyœci z licencji (Generating licensing opportunities),
5) blokowanie konkurencji (Blocking).
Na przestrzeni ostatnich lat wykszta³ci³ siê specyficzny precedens
wykorzystywania systemu patentowego nie do ochrony wynalazku sensu
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stricto, ale do generowania korzyœci finansowych z mo¿liwoœci blokowania konkurencji. Blokowanie w po³¹czeniu z mo¿liwoœci¹ generowania
korzyœci z op³at licencyjnych stanowi powa¿ny problem we wspó³czesnym systemie patentowym [Golden, 2007; Lemley, Shapiro, 2007; Reitzig
i inni, 2007; Reitzig i inni, 2010]. Mowa tu o spó³kach typu NPE’s (Non-practicing entities), w grupie których wyró¿niæ mo¿na spó³ki typu Patent
Assertion Entities (PAE’s), zwane inaczej „trollami patentowymi”, marketerami patentowymi (patent marketers), dealerami patentowymi (patent
dealers), czy te¿ rekinami patentowymi (patent sharks). Istotne z punktu widzenia realizacji celu opracowania jest rozró¿nienie podmiotów NPE’s od
podmiotów PAE’s. Podmioty typu NPE’s to podmioty posiadaj¹ce patenty i niepraktykuj¹ce, czyli niewykorzystuj¹ce tych patentów do dzia³alnoœci komercyjnej. Podmiotami typu NPE’s mog¹ byæ w szczególnych
przypadkach publiczne uczelnie wy¿sze. Natomiast podmioty typu PAE’s
s¹ to przewa¿nie spó³ki zajmuj¹ce siê tylko i wy³¹cznie pozywaniem
w³aœcicieli patentów o naruszenie prawa. Ka¿dy podmiot typu PAE’s jest
podmiotem NPE’s, a nie ka¿dy podmiot typu NPE’s jest podmiotem typu
PAE’s.
Pojawiaj¹ce siê tu ryzyko jest podwójne. Pierwsze, mniej prawdopodobne, i¿ uczelnia publiczna stanie siê „trollem patentowym”, buduj¹c
portfolio patentów i nie wykorzystuj¹c go w procesie komercjalizacji
i transferu technologii. Drugie, bardziej prawdopodobne, to ryzyko nieuznania prawa wy³¹cznego do korzystania z patentu zg³oszonego przez
uczelniê publiczn¹ z powodu ju¿ zg³oszonych zastrze¿eñ blokuj¹cych
potencjalne zg³oszenie. Problem zwiêkszaj¹cej siê liczby patentów i niedomogów systemu patentowego wpisuje siê w teoriê wyœcigów patentowych [Lamb, Easton, 1984; Simonton, 1979, 2010; Lemley, 2012; Scotchmer, 2005; Belleflamme, 2014].
Wykorzystuj¹c patent i system patentowy w procesie transferu technologii opartym na Centryczno-Liniowym Modelu Patentowym, publiczne uczelnie wy¿sze nara¿one s¹ na liczne ryzyka zwi¹zane z symetriami
wystêpuj¹cymi w procesie komercjalizacji. Teoria asymetrii informacji
sta³a siê podstaw¹ wielu badañ, jednak w odniesieniu do rynku, na którym dochodzi do komercjalizacji patentów przez uczelnie wy¿sze, publikacje w tej tematyce s¹ nieliczne.
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2. Asymetrie w procesie komercjalizacji patentów
Decyzje zwi¹zane z obrotem patentami na rynku, licencjonowaniem
lub samym zg³aszaniem do ochrony w systemie patentowym s¹ obarczone niepe³n¹ informacj¹. Niepe³na informacja wystêpuje wówczas, gdy
jedna strona transakcji jest lepiej poinformowana ni¿ druga – to tzw. asymetria informacji [Akerlof, 1970]. Na niektórych rynkach asymetria informacji niwelowana jest przez eliminacjê nieuczciwych uczestników rynku.
Z inn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia na rynku zwi¹zanym z wykorzystaniem patentów. Po pierwsze, niepe³na informacja w obszarze wiedzy
i w³asnoœci intelektualnej dotyczy obu stron transakcji (np. udzielania
przez uczelniê publiczn¹ licencji podmiotowi prywatnemu) ze wzglêdu
na specyfikê wiedzy jako takiej. Uczelnia nie ma ca³kowitej pewnoœci, i¿
wiedza, która podlega komercjalizacji, nie wystêpuje w takim samym lub
podobnym kszta³cie w innym miejscu na rynku. Po drugie, z nieaktualnoœci wiedzy wynikaæ mo¿e niski potencja³ komercjalizacyjny, co mo¿e
byæ uznane przez jedn¹ ze stron transakcji za niezadowalaj¹ce. Po trzecie,
asymetria informacji zwi¹zanej z wiedz¹ zawart¹ w opisie patentowym
mo¿e byæ przyczyn¹ sporu s¹dowego. Szczególnie destruktywny wp³yw
na system patentowy ma dzia³alnoœæ podmiotów typu NPE’s [Magliocca,
2007; Lemley, Melamed, 2013; Bessen, Meurer, 2012; Bessen i inni, 2011;
Chien, 2009]. Wykorzystuj¹ one asymetrie wystêpuj¹ce na rynku w³asnoœci intelektualnej chronionej patentami do generowania korzyœci finansowych w wyniku zg³oszenia do s¹du naruszenia prawa wy³¹cznego.
Gdyby uczestnicy systemu patentowego (bêd¹cego podstaw¹ rynku
obrotu w³asnoœci¹ intelektualn¹) posiadaliby dok³adne informacje dotycz¹ce jakoœci patentów, rynek podzieli³by siê na dwa segmenty patentów
o niskiej jakoœci i patentów o wysokiej jakoœci. Dosz³oby do negatywnej
selekcji praw wy³¹cznych o niskiej jakoœci, co mia³oby pozytywny wp³yw
na rynek. Zwa¿ywszy na fakt, i¿ liczba pozwów ze strony praktykuj¹cych
podmiotów miêdzy sob¹, jak i niepraktykuj¹cych podmiotów wobec
tych, które wykorzystuj¹ patenty, stale roœnie, mo¿na wysnuæ wniosek, i¿
negatywna selekcja w systemie patentowym nie zachodzi. Dokonuj¹c
analogii za³o¿eñ Akerlofa, mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ koszt nieuczciwoœci oznacza koszt, jaki poniós³ pozwany przez spó³kê typu PAE’s
w³aœciciel patentu, przyk³adowo, maj¹c iluzoryczn¹ pewnoœæ co do jakoœci udzielonego patentu przez system patentowy.
Do podstawowych niedomogów wspó³czesnego systemu patentowego zaliczyæ mo¿na: nisk¹ jakoœæ patentów, problemy zwi¹zane ze

260

Karol Œledzik

sporami wokó³ patentów oraz asymetrie [Taylor, 2015]. Ze wzglêdu na cel
niniejszego opracowania dalsze rozwa¿ania abstrahowaæ bêd¹ od jakoœci
patentów i prawnych aspektów prowadzenia sporu i skoncentruj¹ siê na
rozwa¿aniach dotycz¹cych rodzajów asymetrii wystêpuj¹cych w procesie
komercjalizacji patentów przez publiczn¹ uczelniê wy¿sz¹.
Asymetria informacji jest przedmiotem wielu rozwa¿añ we wspó³czesnej literaturze [Haussler i inni, 2014; Heeley i inni, 2007; Leung, Kwok,
2012; Long, 2002]. Z punktu widzenia miejsca w czasie mo¿na wyodrêbniæ asymetrie informacji ex ante i ex post. Asymetria informacji ex ante ma
miejsce wtedy, gdy twórca wynalazku (pracownik naukowy publicznej
uczelni wy¿szej) dokonuje analizy stanu technologii/techniki (technology
watch). Analiza ta polega na poszukiwaniu informacji o ujawnieniu wiedzy zwi¹zanej z potencjalnym zg³oszeniem. S³u¿¹ do tego wszelkie bazy
danych z baz¹ Google Patent i Google Scholar w³¹cznie. Asymetria ex ante
przejawia siê w mo¿liwoœci sformu³owania zastrze¿eñ za pomoc¹ s³ów.
Nieprecyzyjne sformu³owania mog¹ doprowadziæ do pojawienia siê
zbie¿nych/podobnych patentów, a to z kolei mo¿e powodowaæ ryzyko
pojawienia siê sporu. W tej sytuacji nie dochodzi do zg³oszenia patentowego w celu unikniêcia ryzyka pozwu.
Asymetria informacyjna ex post dotyczy natomiast sytuacji, w której
pracownik uczelni wskutek nieprecyzyjnych sformu³owañ proceduje
zg³oszenie patentowe, dokonuj¹c odpowiednich korekt (omijaj¹c tym
samym obowi¹zek op³at licencyjnych), przyjmuj¹c na siebie jednoczeœnie
mo¿liwoœæ pojawienia siê ryzyka sporu i roszczenia.
Bior¹c pod uwagê podstawowe funkcje systemu patentowego, czyli:
zachêcanie/wspieranie twórców do opracowywania wynalazków oraz
rozpowszechnianie informacji dotycz¹cej wynalazków [Nard, 2013] oraz
przedstawione powy¿ej rozgraniczenie asymetrii informacji ex ante
i ex post z punktu widzenia komercjalizacji patentu publicznej uczelni
wy¿szej, mo¿na wyodrêbniæ w asymetrii informacji zgodnej z teori¹
Akerlofa: asymetriê rozpowszechniania informacji patentowej, asymetriê
kosztu i asymetriê ryzyka.
Podstawowym problemem systemu patentowego jest nieefektywne
rozpowszechnianie informacji dotycz¹cych wynalazków pomiêdzy dwoma grupami podmiotów: wynalazcami (pracownikami publicznej uczelni
wy¿szej) i potencjalnymi u¿ytkownikami patentów. Dysproporcjê informacji mo¿na okreœliæ mianem asymetrii rozpowszechniania informacji
patentowej. Istnieje powa¿na obawa, i¿ wskutek opóŸnieñ czasowych
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i wysokiego tempa prac nad wynalazkami wspó³czesnych twórców informacje publikowane w bazach patentowych nie dotr¹ lub dotr¹ z opóŸnieniem do „zainteresowanych” tymi danymi innych twórców. To znowu
mo¿e powodowaæ nieumyœlne naruszenia patentów. Dochodzi wtedy do
sporu zamiast do licencjonowania prawa wynikaj¹cego z patentu. Z drugiej strony istniej¹ publikacje, w których opisany jest system patentowy
jako system niespe³niaj¹cy bezpoœrednio funkcji informacyjnej z powodu
umyœlnego unikania analizy chronionych rozwi¹zañ publikowanych
w ramach systemu prze twórców. Niektóre badania ukazuj¹ wrêcz celowe zaniechanie w zakresie konfrontacji opracowanego wynalazku ze
stanem praw wy³¹cznych [Ouellette, 2012].
W obszarze oceny systemu patentowego mo¿na wyodrêbniæ równie¿ asymetriê kosztu. Pojêcie asymetrii kosztu znane jest ju¿ w literaturze [Mukherjee, 2012; Ghosh, Saha, 2007; Fanti, 2015; Gelves, 2014]. Spór
patentowy jest w wiêkszoœci przypadków bardziej kosztowny dla oskar¿onych o naruszenie prawa wy³¹cznego ni¿ dla posiadaczy patentu [Lemley, Melamed, 2013]. Pod wzglêdem kosztów wytworzenia wynalazku
oskar¿ony o naruszenie zawsze musi zebraæ materia³ dowodowy (w postaci dokumentacji in¿ynieryjnej, laboratoryjnych dzienników naukowych,
umów z konsorcjantami itp.) zwi¹zany ze sporn¹ w³asnoœci¹ intelektualn¹, co mo¿e generowaæ dodatkowe koszty. Kluczow¹ rol¹ w tym przypadku pe³niæ bêdzie Centrum Transferu Technologii publicznej uczelni
wy¿szej, które w ramach profesjonalnego dzia³ania w obszarze zarz¹dzania w³asnoœci¹ intelektualn¹ przygotowuje dokumentacjê do procesu komercjalizacji patentu.
Ostatnim rodzajem asymetrii w ramach przeprowadzanej analizy
jest asymetria ryzyka. W literaturze pojawi³y siê ostatnio publikacje nawi¹zuj¹ce do asymetrii ryzyka sensu stricto [Baxamusa i inni, 2015; Choi
i inni, 2013; Bakarat i inni, 2014]. Ryzyko posiadaczy patentów polega na
mo¿liwoœci pozwu ze strony skar¿¹cej o naruszenie prawa wy³¹cznego.
W³aœciciele patentów ponosz¹ ryzyko, ¿e patenty bêd¹ce przedmiotem
sporu s¹ niewa¿ne b¹dŸ, bêd¹c przedmiotem sporu w trakcie procesu,
uniemo¿liwiaj¹ generowanie korzyœci finansowych z patentu w przysz³oœci. Podobnie jak w przypadku asymetrii kosztów ró¿nica pomiêdzy
w³aœcicielami patentów a oskar¿onymi o naruszenie prawa wynikaj¹cego
z patentu jest bardziej znacz¹ca, je¿eli w³aœcicielami patentów s¹ spó³ki
typu NPE’s (w szczególnoœci PAE’s) w odró¿nieniu od spó³ek wykorzystuj¹cych utrzymywane patenty. Spó³ki, które wykorzystuj¹ posiadane
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patenty, ponosz¹ dodatkowe ryzyko zwiêkszonej konkurencji i spadku
korzyœci wynikaj¹cych z posiadanego patentu w przysz³oœci. Spó³ki typu
NPE’s lub PAE’s nie ponosz¹ takiego ryzyka. Z punktu widzenia publicznej uczelni wy¿szej, któr¹ obowi¹zuje dyscyplina finansów publicznych,
ewentualny pozew ze strony podmiotu typu PAE’s rodzi koniecznoœæ
dokonania kontroli i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji. Trudno
by³oby ustaliæ inne ni¿ proceduralne powody wyp³aty ze strony uczelni
publicznej kar i odszkodowañ na rzecz pozywaj¹cego podmiotu.
Teoria asymetrii informacji zak³ada, ¿e ka¿de dzia³anie opiera siê na
zasobie informacji, jaka jest w danym czasie dostêpna. Jednak koszt
uzyskania i przekazania informacji w obszarze komercjalizacji patentu
jest znacz¹cy. Nie wystêpuje tu te¿ zjawisko motywacji stron w zakresie
jak najszybszego i najtañszego dzielenia siê informacjami. Sposobem radzenia sobie z asymetri¹ informacyjn¹ przez publiczne uczelnie wy¿sze
mo¿e byæ sygnalizowanie o jakoœci swoich patentów (np. w teaserach
inwestycyjnych). Typowymi rynkowymi rozwi¹zaniami problemu asymetrii informacji w komercjalizacji patentu przez uczelniê mog¹ byæ
m.in.: marka i renoma uczelni, standaryzacja (akty prawne ujednolicaj¹ce
procesy komercjalizacji wiedzy przez uczelnie), skorzystanie z us³ug zewnêtrznych poœwiadczaj¹cych jakoœæ patentu. Niestety, traktowanie asymetrii informacji na rynku komercjalizacji patentu jako naturalnego zjawiska, które daje siê skutecznie wyeliminowaæ poprzez napiêtnowanie
nieuczciwych uczestników rynku, jest nieuzasadnione. Nieuczciwi
uczestnicy rynku, czyli podmioty typu PAE’s, dzia³aj¹ zgodnie z liter¹
prawa, a taki stan rzeczy utrzymuje siê tylko i wy³¹cznie z powodu
nieefektywnoœci systemu patentowego.

Zakoñczenie
Czêœæ ekonomistów twierdzi, ¿e asymetria informacji jest dowodem
zawodnoœci rynku i nieefektywnej alokacji, dlatego wymaga on interwencji pañstwa. Interwencja pañstwa powinna skutkowaæ unikniêciem negatywnej selekcji powoduj¹cej pojawienie siê zbêdnych kosztów w gospodarce. Bior¹c pod uwagê rynek patentów, pañstwo dokona³o interwencji,
tworz¹c system patentowy nadaj¹cy prawa wy³¹czne twórcom wynalazków. Paradoksalnie jednak wskutek interwencji pañstwa, aby prawa do
korzystania z wynalazku by³y równe, pañstwo, tworz¹c system patentowy, stoi w obliczu negatywnej selekcji (w postaci pozwów ze strony
PAE’s), której mia³a owa interwencja zapobiec. Wspó³czesne warunki
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prawno-gospodarcze s¹ niezwykle trudne dla publicznych uczelni wy¿szych w procesie komercjalizacji patentu. Po pierwsze, przepisy prawa
patentowego powinny stworzyæ transparentne warunki w procesie transferu technologii z uczelni publicznych do gospodarki, jednak wskutek
„prze³adowania” systemu patentowego zg³oszeniami, rozwojem wiedzy
w przyspieszonym tempie oraz ryzyka wejœcia w spór s¹dowy z trollami
patentowymi powoduje, i¿ za³o¿enia ustawy Bayh-Dole’a po ponad
trzech dekadach nie przystaj¹ do rzeczywistoœci. Po drugie, specyfika
funkcjonowania publicznej uczelni wy¿szej w postaci finansowania ze
œrodków publicznych prac badawczych powoduje, i¿ Centra Transferu
Technologii powinny byæ niezwykle wyczulone na pojawiaj¹ce siê asymetrie na rynku komercjalizacji patentów. Asymetria informacji na rynku
patentów pog³êbia siê wspó³czeœnie m.in. z powodu: „wyœcigów patentowych”, liczby patentów zg³oszonych i publikowanych w bazach wspó³czesnych systemów patentowych oraz wzmo¿onej aktywnoœci spó³ek
typu PAE’s.
Rozwi¹zanie problemu asymetrii informacji rynku komercjalizacji
patentów stanowi niejako „dobro ekonomiczne”, które powinno byæ zagospodarowane przez gospodarkê opart¹ na wiedzy i innowacjach. Przedstawione w opracowaniu bariery i problemy zwi¹zane z komercjalizacj¹
patentu przez publiczn¹ uczelniê wy¿sz¹ w kontekœcie za³o¿eñ ustawy
Bayh-Dole’a oraz teorii asymetrii Akerlofa sk³aniaj¹ do podstawowego
wniosku, i¿ wskutek braku interwencji pañstwa w zakresie zwiêkszenia
efektywnoœci systemu patentowego, oparcie wzrostu gospodarczego na
innowacjach chronionych patentami jest w znacz¹cy sposób utrudnione.
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Streszczenie
W dobie globalizacji w gospodarce opartej na wiedzy znacz¹cy wk³ad
w proces generowania innowacji i transferu technologii do gospodarki maj¹
uczelnie wy¿sze. Obecnie koncentracja na transferze technologii oraz upowszechnianiu wiedzy spowodowana jest m.in. przekonaniem polityków gospodarczych, i¿ dzia³alnoœæ uczelni wy¿szych stanowi istotny wk³ad do rozwoju gospodarczego. Celem artyku³u jest wskazanie barier i problemów pojawiaj¹cych
siê w procesie komercjalizacji patentów przez publiczne uczelnie wy¿sze. Autor
zaproponowa³ wyselekcjonowanie specyficznych obszarów asymetrii informacji
w kontekœcie komercjalizacji patentów przez publiczn¹ uczelniê wy¿sz¹. Do
realizacji badania wykorzystano metodê analizy krytycznej stanu wiedzy z obszaru ekonomii oraz metodê badania teoretyczno-prawnego nad stanem prawa
i funkcjonowaniem prawa obowi¹zuj¹cego. Badanie zosta³o przeprowadzone
przy u¿yciu bazy danych publikacji EBSCO, Google Scholar oraz Google Books.
Podstaw¹ rozwa¿añ w ramach realizacji celu opracowania by³a ustawa Bayh-Dole’a z 1980 r. oraz za³o¿enia teorii asymetrii informacji George’a A. Akerlofa.
W rezultacie przeprowadzonego badania zaprezentowano asymetriê rozpowszechniania informacji patentowej, asymetriê kosztu i asymetriê ryzyka. Dokonano identyfikacji barier i problemów zwi¹zanych z komercjalizacj¹ patentów
publicznej uczelni wy¿szej.

S³owa kluczowe
patent, komercjalizacja, asymetria, ustawa Bayh-Dole’a

Asymmetries in the commercialization of a patent under Bayh-Dole
Act: the public university perspective (Summary)
In the knowledge-based economy in the era of globalization significant contribution to the process of generating innovation into the economy has universities’ technology transfer. At present, the concentration of technology transfer and
dissemination of knowledge is due to, among others, belief of policymakers that
the activity of universities is an important contribution to economic development.
This article aims to identify barriers and problems arising in the process of commercialization of patents by public universities. The author proposed the selec-
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tion of specific areas of asymmetric information in the context of the commercialization of patents by a public institution of higher education. To accomplish the
study author used methodology of a critical analysis of the knowledge in the area
of economics and method for testing theoretical law of the state of law and the
functioning of the laws. The study was conducted using a database EBSCO publishing, Google Scholar, and Google Books. The basis for consideration under the
objective of the study was Bayh-Dole Act of 1980 and the assumptions of the
Akerlof’s theory of information asymmetry. As a result of the study were presented asymmetry of patent information asymmetry, cost asymmetry and risk
asymmetry. There have been identified barriers and problems related to the commercialization of public university patents.
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