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W niniejszej rozprawie doktorskiej skoncentrowano sig na ocenie gotowoSci podmiotow
nauki, biznesu i administracji do podejmowania i realizacji kooperacji odwoluj4c sig do
koncepcji potrojnej helisyr. Funkcjonowanie potrojnej helisy2 to sioroU poszukiwania
efektow synergii wynikaj4cych ze wsp6Lpracy poszczeg6lnych podmiot6w wchodzqcych wjej sklad3. Koncepcja potrojnej helisy jest pojgciem, kt6re zawiera zakres rozwazan
teoretycznych i badan empiryc znych z zakresu relacji mtgdzy trzema podmiotami.
W krajowych r migdzvnarodovvych badaniach brakuje modelowych, empiryc znych uiEi
tematyki wystgpowania synergii w odniesieniu do konkurencyjnoSci miast i wyboru
lokahzacji dla bran?y outsourcingu proces6w biznesowych4. Gl6wnym celem realizacji pracy
byto wypelnienie luki badawczej poprzez przeprowadzenie badan empiryc znych. ZaLozeniem
pracy doktorskiej bylo takze sformulowanie zalozen modelu wsp6lpracy i pomiaru biezqcej
gotowoSci wybranych destynacji inwestycyjnychs z sektora nowoczesnych uslug dla biznesu
do podejmowania wspolptacy zgodnie z koncepcj4 potrojnej helisy. Zalozeniem niniejszej
rozptawy doktorskiej byto wypelnienie luki badawczej poprzez uzupelnienie badah
dotyczqcej stanu wspolpracy Srodowiska administ racji publicznej, nauki i biznesu, a takze
stworzenie mapy aktywnoSci tej wsp6lpracy w oSrodkach nowoczesnych uslug dla biznesu
w Polsce w nawi4zaniu do klasyfikacji zaproponowanej przez Autor6w metodyki Net
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Readiness6, wykorzystanej w niniejszej pracy. Na potrzeby bad ania d,otyczqcego wsp olpracy
pornigdzy Srodowiskiem nauki, biznesu i administracji w Polsce zdecydowano poddai
analtzie postawy respondent6w w obszarach przywodztwa, stylu zarzqdzania, kompetencji
oraz technologi{ . Celem rozprary bylo takke stworzenie metody pomiaru odchylen
bteZqcego stopnia zaawansowania wspolpracy Srodowiska nauki, biznesu oraz administracji
lokalnej od optymalnego modelu potr6jnej helisy oraz wykorzystanie modeli regresji liniowej
wyjaSniaj4cych wplyw szeregu czynnikow warunkuj4cych funkcjonowanie potrojnej helisy
na poziom przwddztwa, stylu zarzqdzania, kompetencji i technologii w grupach podmiotow
wspolpracuj4cych ze sob4. Dodatkowym obszarem anahzy i oceny byly potencjalne r6znice
w postawach poszczegolnych grup podmiot6w8.

W rozprawie przyjgto tezg, 2e adaptacja zmodyftkowanej metodyki gotowoSci sieciowej
przedsigbiorstw (l'{et Readiness, NR) pozwala ocenii poziom gotowoSci Srodowiska nauki.
biznesu i administracji w Polsce do nawiqzywania wzajemnej wspolpracy.
Celem gl6wnym bylo opracowanie autorskiej metodyki gotowoSci do funkcjonowania
wedlug koncepcji potr6jnej helisy (Triple Helix Readiness) jako narzEdzia do oceny poziomu
gotowoSci Srodowiska nauki, biznesu i administracji do wzajemnej wsp6lpracy w wybranych
destynacjach inwestycyjnych w branly outsourcingu proces6w biznesowych w polsce.
Zakres podmiotowy przedstawionej rozprary obejmowal badanie opinii pracownikow
wyzszego szczebla zarzqdzania w przedsigbiorstwach swiadcz4cych uslugi w zakresie
nowoczesnych uslug dla biznesu, opinii kadry zarzqdzaj4cej pahstwowych uczeln i wy1szych
oraz opinii kadry wyhszego szczebla zaruqdzaniaurzgd6w miast odpowie dzialnej za kontakty
z inwestorami.

Zakres przedmiotowy badan obejmowal teoretyczne oraz praktyczne aspekty
funkcjonowania modelu potrojnej helisy. Analiza dotyczyla oSrodk6w BpO/ITO w polsce.
Zakres przestrzenny badan obj4t podmioty funkcjonuj4ce na terenie polski. Wkazdym
z anahzowanych miast obecni s4 inwestorzy zbranzy Bpo/lro.
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Wybrano nastgpuj4ce metody bad awcze:
ntetody jakoSciowe:

przegl1d literatury, przegl4d danych wt6rnych: raportow na temat rozwoju oSrodkow
BPO/ITO;

badanie eksploracyjnee w zakresie czynnik6w determinuj4cych lokalizacjg inwestycji;
anahza gotowoSci do wsp6lpracy poszczeg6lnych o$rodkow BpO/ITO, jako
indywidualnych pr zyp adk6 w,
zmodyfikowana metodyka Net Readiners t o.

Uzupelnieniem metod jakoSciovvych byLy metody iloSciowe takie jak: internetowy
kwestionariusz ankiety (Computer Assisted Web Interview, CAl4/It'), analiza danych
statystycznych (elementy statystyki opisowej) przy wykorzystaniu tabel czgstoSci, korelacji
rang Spearmana i regresji liniowej. W celu przedstawienia wniosk6w z przeprowadzonych
badaf zastosowano metodg grafi cznej i opisowej prezentacji wynik6w.
Narzgdzia badawcze zostaly przygotowane indywidualnie dla kazd,ej grupy podmiotow
poddanej badaniu. Badania empiryczne przeprow adzone zostaLy przy pomocy platformy
internetowej l' w oparciu o specjalnie skonstruowane trzy kwestionariusze ankiet.
Omowione cele rozpraw doktorskiej, metody badawcze, pr6ba badawcza, wykorzystane
narzgdzia i metody badawcze zdeterminowaly strukturg pracy. Dysertacja sklada sig
z 5 rozdzialow. P.ozdzialy I-III sQ rozdziaLamt o charakterze teoretyc znym, natomiast
rozdzialy IV-V maiq charakter empiry azny r zawieraj4 wyniki badari orazich interpretacjg.

Wyniki badari wskazaly, 2e wladze lokalne bardzo wysoko ocenily swoje
przygotowanie do podjqcia wsp6lpracy, Najwyzsze przygotowanie do rcalizowania dzialah
wedlug modelu potrojnej helisy wykazuj4 Bydgo szcz, Poznah, Warszaw a oraz Bialystok.
Miasta te, zostaly zakwalifikowane do grupy wizjonerow wsp6lpracy (26,67% proby
badawczej). Nieco nilsze wyniki uzyskaly lokalizacje takie jak: Gdarisk, Szczecin, Rzesz6w,
Opole, Torufi, Krakow, Kielce, Katowice, tr-6dL oraz Olsztyn. Jest to najliczniejsza grupa
miast zakwalifikowana do grupy ekspert6w wsp6lpracy (66,67yil. Miast a te, charakte ryzujq
sig wysokim przygotowaniem do reahzacji kooperacji, jednak pewne elementy wspolpracy
wymagaj? usprawnienia. Jedynie Lublin pozostaje w sferze dalszego oddalenia od modelowej
wspolpracy w ramach sieci. Zostal zakwalifrkowany do grupy miast o zmySle wsp6lpracy
(6,66%).
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Wyniki charaktetyzujqce miasta w ocenie Srodowiska nauki wskazuj4, Ze uczelnie
zlokalizowane w Gdarisku, Krakowie, Poznaniu oraz Bialystoku s? doSi wysoko
przygotowane do podjgcia t rcalizacji wsp6lpracy z pozostalymi podmiotami
reprezentuj4cymi naukg, biznes orazwladze lokalne. Wskazuje na to wysokaliczbapunkt6w i
kwalifikacja do grupy ekspert6w wsp6lpracy (28,58% proby badawczejt3;. Brak spelnienia
pewnych istotnych warunk6w zwi4zanych chociazby z niskqliczbq,realizowanych projektow
slwatza swego rodzaju bariery do pozostania wizjonerami wspotpracy, Bariery te mog?
wynikai z niedostatecznego przygotowania w zakresie przywodztwa, stylu zarzqdzania,
kompetencji oraz technologri. Liczn4 grupg stanowi4 miasta o zmySle wsp6lpracy w opinii
przedstawicieli nauki. Srodowisko akademickie zlokahzowane w miastach takich jak L6dL,
Torufi, Szczecin Lublin otaz Warszawa charakte ryzujq sig wyaszym nrZ przecigtnym
oddaleniem od maksymalnej oceny warunk6w do podjgcia kooperacji. Miasta te
zakwahfikowano do grupy lokalizacji o zmySle wsp6lpracy (35,71%). pojawiaj4ce sig
dysfunkcje wynikaj4 z niewystar czaj1cych Srodk6w finansowych, braku sprawnego
przeplywu informacji, co widoczne jest zar6wno w duzych jak i malych miastach. O niskim
przygotowaniu do podjgcia wsp6lpracy moZna m6wii w przypadku uzyskania poni2ej
60 punktow. Takie wyniki odnotowano w Katowicach, Wroclawiu, Byd,goszczy, Zielonej
G6rze oraz Opolu (35,71% proby badawczej). W tych miastach, uczelnie s4 Swiadome
procesu kooperacji, jednak nie s4 one przygotowane do jej podjgcia z powodu zaburzefi w
procesie zaru4dzania, obnizonego poziomu kompetencji czy niskich standardach technologii.

Przedstawiciele biznesu prowadzqcy dzialalnoSi w miastach takich jak Krak6w , poznah
oraz Gdansk zostali zakwalifrkowani do tej samej grupy wskazuj4cej na gotowoSi do
wspolpracy' co przedstawiciele nauki (eksperci wspolpracy). Mohnawysun4i wniosek , Le oba
Srodowiska w tych miastach na podobnym poziomie spelniaj4 warunki okreslaj4ce poziom
przygolowania do nawiEzywania zewngtrznych relacji. Do grupy ekspert6w wspolpracy
(33,34yo) zakwalifikowano takze przedsigbiorstwa prowadzqce dziaLalno1c we Wroclawiu
oraz Warszawie. Bariery w rozwijaniu wspolpracy nie sE duae, jednak dotycz' pewnych
kluczowych element6w, chocialby braku posiadania stabilnych wskaZnikow slu2qcych do
oceny wplywu efekt6w realizacji projekt6w wspoLpracy. Przedsigbiorstwa charakteryzujqce
sig wyZszq 1uk4 od warunk6w niezbgdnych do prawidlowego przebiegu wsp6lpracy
zlokalizowane sQ w Szczecinie, Toruniu, Katowicach, Lodzi, Lublinie oraz w Olsztynie
(zmysl wsp6lpracy 40% proby badawczej). W miastach tych, konieczna jest poprawa
warunk6w, kt6re podnosilyby przygotowanie do podjgcia wspolpracy. Przedsigbiorstwa
powinny znale2c wsp6lne cele plyn4ce chociaZby z komer cjalizacji wynikow badari w
relacjach ze Srodowiskiem nauki oraz wdro|yc kilkuletni plan rozwoju wsp6lpracy spoj ny z
celami rozwoju gospodarczego miasta, w ktorym prowadzq dzialalnoSi. Najnr1sze wyniki
wskazuj4ce na oddalenie od oczekiwanego poziomu w obszarach przywod ztwa, stylu
zatzqdzania, kompetencji i technologii odnotowano w Rzeszowie, Bydgoszczy, Opolu
(SwiadomoSi wsp6Lpracy - 20% proby badawczej). Pruedsigbiorstwa zlokahzowane w tych
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miastach s4 $wiadome Wzwan, jakie niesie za sobq kooperacja, jednak ich gotowoSi do jej
podjgcia znajduje sig na niskim poziomie. Niskie wyniki odnotowano w Zielonej Gdrze,kt6ra
zostala zakwalifikowana do grupy agnostyk6w wsp6lpracy (6,66% pr6by badawczej), co
Swiadczy, 2e podmioty poddane badaniu sq poza sfer4 zainteresowania nawiqzywaniem
wspolpracy. Jako barierg mohna wskazac brak wzajemnego zaufania. kt6re uniemozliwia
naw rqzywani e rel acj i przyn o s zqcy ch wym i erne ko rzy s ci .

Podsumowuj4c, obszarami kt6re wymagaj? poprawy w celu podniesienia sprawnoSci
wspolpracy s?: opracowanie systemu pomiaru efektywnoSci, zwigkszenie elastycznoSci
w dostosowywaniu sig do czgsto zr6hntcowanych oczekiw ah partner6w oraz opracowanie
strategii. Dzialania zmierzajqce do elminacji luk na styku wspolpracy pomigdzy
Srodowiskiem nauki, biznesu i administracji lokalnej moglyby podnieSc wizerunek
inwestycyjny miasta, a tym samym konkurencyjno6i na tle pozostalych gospodarek.
Kooperacja mohe zostad wykorzystana jako sila przetargowa w postrzeganiu miasta jako
dojr zatej lokalizacji inwe stycyj nej .
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