
ZN WSH Zarządzanie 2018 (4), s. 205-218

Oryginalny artykuł naukowy
Original Article

Data wpływu/Received: 12.12.2017
Data recenzji/Accepted: 21.01.2018/16.02.2018
Data publikacji/Published: 31.12.2018

Źródła finansowania publikacji: środki własne

DOI: 10.5604/01.3001.0013.1656

Authors’ Contribution:
(A) Study Design (projekt badania)
(B) Data Collection (zbieranie danych)
(C) Statistical Analysis (analiza statystyczna)
(D) Data Interpretation (interpretacja danych)
(E) Manuscript Preparation (redagowanie opracowania)
(F) Literature Search (badania literaturowe)

dr Tomasz Odzimek B D

Politechnika Częstochowska

ASPEKTY ZARZĄDZANIA POTRÓJNĄ HELISĄ 
NAUKA – BIZNES –ADMINISTRACJA W POLSKICH 

MIASTACH AKADEMICKICH

ASPECTS OF MANAGEMENT OF TRIPLE HELIX 
OF SCIENCE-BUSINESS-ADMINISTRATION 

IN POLISH ACADEMIC CITIES

Streszczenie: Współczesna gospodarka opiera się głównie na wiedzy (knowledge based econo-
my). Wiedza jest dla przedsiębiorstw źródłem powstawania nowych technologii i produktów i w 
konsekwencji wzrostu konkurencyjności. Aby ją wytworzyć lub pozyskać, przedsiębiorstwa muszą 
współpracować z uczelniami. Do tej współpracy niezbędna jest aktywność lokalnej administracji, 
tworząc tzw. potrójną helisę nauka – biznes – administracja. Uczelnie oraz lokalna administracja 
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muszą działać efektywniej niż dotychczas, zgodnie z modelem nowego zarządzania publicznego 
(new public management).
Kluczową kwestią jest proces zarządzania potrójną helisą przez podmioty publiczne, które w od-
różnieniu od sektora przedsiębiorstw nie działają w ramach opłacalności i zysku. W związku z tym 
w artykule wyznaczono cel badawczy, jakim było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o jakość zarzą-
dzania kooperacją nauka – biznes – administracja w polskich miastach akademickich przez lokalne 
podmioty sektora publicznego. W tym zakresie przeprowadzono badania ankietowe w 20 dużych 
miastach akademickich w  jednostkach szkół wyższych, urzędów miasta i  lokalnych ośrodkach 
innowacji zajmujących się koordynowaniem prac potrójnej helisy. Ze względu na występowanie 
w potrójnej helisie bardzo dużej liczby przedsiębiorstw badania ograniczone zostały do aspektu 
zarządzania publicznego.
Artykuł podzielony jest na część teoretyczną oraz część empiryczną, w której prezentowane są wy-
niki badań oraz konkluzja dotycząca zarządzania potrójną helisą w polskich miastach akademic-
kich.

Słowa kluczowe: potrójna helisa, new public management, zarządzanie kooperacją nauka – biznes 
– administracja w polskich miastach 

Abstract: Contemporary economy is typically knowledge based. To entrepreneurs, knowledge re-
presents the source of new technologies and products and, consequently, improved competitive-
ness. In order to create or acquire knowledge, enterprises have to collaborate with universities. The 
prerequisite for this collaboration is activity of local administration by creation of so-called triple 
helix of science-business-administration. Universities and local administration must operate more 
effectively than before, in conjunction with the model of new public management.
The key problem is the process of management of triple helix by public entities, which, unlike the 
sector of enterprises, do not operate from the standpoint of profitability and profits. Therefore, the 
research aim of this study was to obtain the answer to the question about the quality of management 
of science-business-administration collaboration in Polish academic cities by local entities of the 
public sector. In this area, questionnaire surveys were carried out in 20 large academic cities in hi-
gher education institutions, city offices and local innovation centers dealing with the coordination 
of the triple helix. Due to the existence of a very large number of enterprises in the triple helix, the 
research was limited to the aspect of public management.
The paper is divided into the theoretical and empirical parts, which present the results of the study 
and conclusion concerning the management of the triple helix in Polish academic cities.

Keywords: triple helix, new public management, management of science-business-administration 
cooperation in Polish cities 

Wstęp

Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki jest coraz większe znaczenie 
wiedzy i informacji w procesie wytwórczym, stąd coraz częściej mówimy o gospodarce 
opartej na wiedzy (GOW). O jej roli i znaczeniu we współczesnych procesach rozwoju 
świadczy fakt, że aż 2/3 wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych łączy się z wpro-
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wadzeniem innowacji. Innowacyjność gospodarki to wymóg podyktowany postulatem 
funkcjonującym w globalnej gospodarce tj. efektywnością. Efektywność wynika z wie-
lu działań w obszarze społeczno-gospodarczym, zarówno z funkcjonowania przedsię-
biorstw w gospodarce, lecz także z funkcjonowania wzajemnych powiązań w społeczeń-
stwie. Głównie chodzi tutaj o powiązania na styku biznesu i świata nauki z zauważalnym 
uczestnictwem administracji jako inicjatora współpracy sektorów gospodarki i nauki. 
Z tym wiąże się obszar badawczo-rozwojowy (B+R), który obecnie razem z przedsię-
biorstwami tworzy większość z nowo powstałych osiągnięć techniki. 

1. Innowacyjność gospodarki a zagadnienie potrójnej helisy 
nauka – biznes – administracja

 
Jednym z istotnych czynników przyczyniających się do wzrostu bogactwa narodo-

wego w rozwiniętych gospodarkach jest postęp techniczny i organizacyjny, przejawia-
jący się we wdrażaniu nowych technologii. Nowe technologie nie bazują na ogólnie 
dostępnych zasobach wiedzy, lecz pochodzą z celowo wykonywanych przez podmioty 
przedsięwzięć o naturze badawczo- rozwojowej1. Pojęciem wspólnym dla wszelkich 
starań na drodze do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, która przyczynia się 
do bogactwa narodów, jest powstawanie innowacji. Duża ilość badań nad rozwojem 
gospodarek poszczególnych państw skoncentrowała się obecnie na narodowych sys-
temach innowacji. Systemy te są tworzone w oparciu o struktury instytucjonalne, po-
litykę państwa, organizację pracy, powiązania pomiędzy sektorem publicznym a pry-
watnym, a także o specyfikę danego kraju (zwyczaje w nim panujące, mentalność).

Innowacyjność poszczególnych krajów próbuje się mierzyć za pomocą wskaźni-
ków związanych z wymienionymi wcześniej etapami działań innowacyjnych. Pod-
czas ich wyliczania pod uwagę bierze się dane statystyczne związane z kapitałem 
ludzkim, nakładami na B+R, przedsiębiorczością, wdrożeniami nowych technologii 
i własnością intelektualną. Do najbardziej znanych danych, wykorzystywanych do 
określenia poziomu innowacyjności gospodarki, zalicza się2: 

−	 liczbę osób z wyższym wykształceniem, wydatki z budżetu państwa na ba-
dania i rozwój (jako % PKB), 

−	 wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój (jako % PKB), 
−	 liczbę patentów na jeden milion mieszkańców,
−	 małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące innowacje (jako % całej grupy), 
−	 wydatki na technologie informacyjne i komunikacyjne (jako % PKB), 
−	 eksport produktów wysokiej technologii jako udział w  całym eksporcie, 

liczbę patentów w stosunku do miliona mieszkańców. 

1  J. Cieślik., Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2014, s. 140.
2  P. Siłka, Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, Polska Akademia 
Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2012, s. 74-77.
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Innowacyjność z  mikroekonomicznego punktu widzenia skupia się przede 
wszystkim na przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwo jest kluczowym uczestnikiem 
procesu innowacyjnego, ponieważ z jednej strony zgłasza popyt na nowe rozwiąza-
nia naukowo-techniczne, a z drugiej oferuje podaż innowacji technicznych. Efek-
tywnie działająca jednostka gospodarcza funkcjonuje w  oparciu o  reguły przed-
siębiorczości. Przedsiębiorczość z  kolei wiąże się z  koniecznością wprowadzania 
nowości w działalności przedsiębiorstwa, a zatem jednostka przedsiębiorcza musi 
być nastawiona na innowacje techniczne i organizacyjne3. 

Analiza literatury dotyczącej konkurencyjności i  innowacyjności przedsię-
biorstw skłania do stwierdzenia, że jednym z najważniejszych obszarów zdobywa-
nia przewagi konkurencyjnej jest obszar badawczo-rozwojowy. Przedsiębiorstwa 
mogą podnosić poziom innowacyjności zarówno przez własną działalność B+R 
jak też przez współpracę z jednostkami naukowo- badawczymi. Efektem wzajem-
nej relacji z sektorem nauki w ramach działalności badawczo-rozwojowej są nowe 
pomysły, odkrycia i wynalazki, które znajdują odzwierciedlenie w opracowywanych 
prototypach, a następnie w nowych produktach oferowanych na rynku. Współpra-
ca pomiędzy nauką i przedsiębiorstwami z udziałem administracji nazywa się w li-
teraturze potrójną helisą4.

Budowanie relacji między uczestnikami procesów innowacyjnych zgodnie z kon-
cepcją tzw. potrójnej helisy5 w regionie wymaga również wsparcia przez państwo, któ-
re powinno pełnić rolę inspiratora, współorganizatora i promotora współpracy sfery 
nauki i biznesu6. Lokalna administracja natomiast jest odpowiedzialna za realizację 
lokalnych strategii rozwoju, które zakładają taką kooperację nauki z  biznesem na 
rzecz innowacyjności lokalnej gospodarki7. Z punktu widzenia działań administracji 
lokalnej, w interesie której jest wzrost innowacyjności regionu, istotna jest rola kon-
trolna i monitorująca działalność kooperacji nauka – biznes w regionie w relacji do 
wpływu takiej kooperacji na innowacyjność lokalnej gospodarki. Kontroli powinna 
więc podlegać aktywność administracji lokalnej, reprezentowanej przez odpowiednie 

3  S. Ćmiel, Innowacyjność przedsiębiorstw a poziom innowacyjności w Unii Europejskiej, „Journal of Modern 
Science” 2012, nr 3, s. 561, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7322/%C4%86miel%20%20
Innowacyjno%C5%9B%C4%87%20przedsi%C4%99biorstw%20a%20poziom%20innowacyjno%C5%9B-
ci%20w%20UE.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.03.2017].
4  T. Odzimek, Aspekty skutecznego zarządzania kooperacją biznes – nauka – administracja w kon-
tekście lokalnej gospodarki, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2015, Vol. 2015; 13(4), s. 106.
5  Model Triple Helix po raz pierwszy zaproponowli H. Etzkowitz i L. Leydesdorff w The Triple Helix 
as a Model for Innovation Studies, “Science and Public Policy” 1998, 25(3) , s. 195-203, http://spp.ox-
fordjournals.org/content/25/3/195.full.pdf+html [dostęp: 20.02.2018].
6  I. Łącka, Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta wzrostu inno-
wacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, „Zeszyty Naukowe Katedry Ekonomii”, Za-
chodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 270, yadda.icm.edu.pl/.../Zeszyty_Na-
ukowe_Kolegium_Gospoda-r2011-t32-s269-289.pdf [dostęp: 22.02.2018].
7  D. Harvey, From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in Urban governance in 
late capitalism, „Geografiska Annaler” 1989, 71B, s. 3.



 Aspekty zarządzania potrójną helisą nauka – biznes – administracja w polskich... 209

jednostki powołane do kooperacji ze sferami nauki i gospodarki. Z kolei ośrodki na-
uki odgrywają rolę aktora instytucjonalnego w regionalnych sieciach. Rola ta polega 
na bezpośrednim lub pośrednim współudziale szkół wyższych w procesie innowacyj-
nym obejmującym zarządzanie procesem tworzenia innowacji dla sektora przedsię-
biorstw. Rezultaty działalności szkół wyższych mogą objawiać się nie tylko przez po-
wstawanie innowacji na rzecz przedsiębiorstw, ale także przez kształcenie przyszłych 
liderów zarówno małych, jak i globalnych przedsiębiorstw. 

Zatem funkcjonowanie sfery nauki i  przedsiębiorstw jest w  dużo większej mie-
rze zbieżne, niż mogłoby to wynikać chociażby z ich definicyjnych różnic co do nad-
rzędnych celów funkcjonowania, jakim jest osiąganie zysku. Współcześnie można 
przytaczać wiele przykładów szkół wyższych, które kierują się regułami wcześniej za-
rezerwowanymi dla przedsiębiorstw, mianowicie przedsiębiorczością i  efektywnością 
w działalności8. W gospodarce opartej na wiedzy rola szkół wyższych i lokalnych władz 
w kooperowaniu z przedsiębiorstwami stała się na tyle ważna, że działalność obydwu 
reprezentantów sektora publicznego opiera się w wielu aspektach tej kooperacji na za-
sadach dedykowanych do niedawna sektorowi przedsiębiorstw. Jedną z tych zasad jest 
efektywność i przedsiębiorczość, których stosowanie postuluje model nowego zarządza-
nia publicznego – new public management (NPM). Nowość tego modelu zarządzania 
polega na adaptacji metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym do 
warunków zarządzania organizacjami publicznymi. W ramach nowego zarządzania pu-
blicznego administracja publiczna funkcjonuje w bliskich relacjach z gospodarką ryn-
kową, w sposób zbliżony do ujęcia menedżerskiego. W tym ujęciu podmioty publiczne, 
a więc lokalne władze i szkoły wyższe uwzględniają takie założenia, jak: orientacja na 
wyniki, wprowadzanie mechanizmów rynkowych, orientacja na konsumenta, koncen-
tracja uwagi na kierowaniu zamiast na bezpośrednim świadczeniu usług, deregulacja, 
tworzenie warunków dla inicjatywy pracowników, zmniejszanie kosztów świadczenia 
usług, rozszerzenie ról kierowniczych zorientowanych na służbę publiczną, orientacja 
na elastyczność, innowacyjność, przedsiębiorczość, apolityczność9.

Główną zaletą NPM jest reorientacja podejścia organizacji publicznych pole-
gająca na nastawieniu się na osiąganie wyników, decentralizację zarządzania nimi, 
przejęcie przez nie perspektywy strategicznej oraz wykorzystanie mechanizmów 
rynkowych. Takie nowe podejście zdaniem jego twórców jest w  stanie zapewnić 
gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji publicznych10. Zgodnie z tym 

8  A. Olechnicka, K. Wojnar, Rola wyższych uczelni w regionie, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola 
wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, PAN, Warszawa 2008, s. 28.
9  J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, „Administracja 
publiczna. Studia krajowe i  międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Pu-
blicznej w Białymstoku” 2003, nr 2, s. 26-30.
10  A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Za-
lewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, 
Warszawa 2005, s. 66.
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modelem kontrolowanie osiąganych rezultatów, a  więc efektywności działań jest 
zjawiskiem normalnym w  prywatnym sektorze, powinno być zatem naturalnym 
elementem aktywności lokalnej administracji. 

2. Zarządzanie kooperacją potrójnej helisy 
w świetle badań własnych

 W  związku z  powyższymi rozważaniami dotyczącymi funkcjonowania po-
trójnej helisy autor przeprowadził badania w 20 polskich miastach akademickich. 
Z  uwagi na przytoczony model new public management badania skupiły się na 
działalności szkół wyższych i  władz lokalnych w  ramach kooperacji z  sektorem 
przedsiębiorstw. Badania zostały poprzedzone postawionym pytaniem: Czy i w ja-
kim stopniu lokalne szkoły wyższe oraz lokalne władze zarządzają lokalną koopera-
cją potrójnej helisy będąc jej aktywnym uczestnikiem?

Próbę badawczą tworzyły jednostki urzędów miast, szkoły wyższe oraz ośrodki 
innowacji. 

Badaniem zostało objętych łącznie 80 podmiotów uczestniczących w zarządza-
niu przedmiotową kooperacją na terenie 20 dużych miast akademickich w Polsce. 
Respondentami byli przedstawiciele urzędów miast, szkół wyższych i  ośrodków 
innowacji, którzy w ramach wykonywanej pracy są odpowiedzialni za kooperację 
pomiędzy reprezentowaną instytucją a pozostałymi podmiotami uczestniczącymi 
w kooperacji.

Obszarem badań były następujące miasta duże11: Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Łódź, Poznań, Gdańsk, Katowice, Gliwice, Opole, Kielce, Toruń, Rzeszów, Lublin, 
Bielsko-Biała, Szczecin, Radom, Białystok, Zielona Góra, Częstochowa, Olsztyn.

Po analizie poszczególnych funkcji procesu zarządzania dokonano podsumo-
wania wszystkich funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, motywowa-
nia, kontrolowania.

Wyniki pozwoliły na sformułowanie odpowiedzi na pytanie o stopień realizacji 
procesu zarządzania kooperacją we wszystkich badanych miastach (rys 1). Z badań 
wynika, że proces zarządzania kooperacją władz lokalnych, szkół wyższych i przed-
siębiorstw jest realizowany w różnym stopniu przez lokalne podmioty sektora pu-
blicznego koordynujące kooperację. 

11  Według danych źródłowych GUS miasta duże to miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta 
średniej wielkości zamieszkuje od 20 tys. do 100 tys., a  miasta małe poniżej 20 tys. mieszkańców. 
Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Regionalnych i  Środowiska, Urząd Statystyczny 
w Poznaniu – Ośrodek Statystyki Miast, Miasta w liczbach, Poznań 2011, s. 1.
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Rysunek 1. Poziom występowania wszystkich funkcji zarządzania w  badanych miastach 
w procentach
Figure 1. Level of existence of all management functions in the cities studied in percentage terms

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
 
W przypadku 18 miast intensywność czynności nie przekroczyła połowy z moż-

liwych do spełnienia. Jedynie dwa miasta przekroczyły ten pułap. Są to Gdańsk 
i Wrocław. Z kolei w 11 miastach badane podmioty realizują proces zarządzania 
na poziomie od 50% do 40% działań możliwych do realizacji. Do tych miast należą 
Gliwice, Zielona Góra, Warszawa, Szczecin, Łódź, Toruń, Katowice, Poznań, Biel-
sko- Biała, Rzeszów, Opole.

Kolejną grupą miast są miasta z rezultatem pomiędzy 40% a 30%. Do tych miast 
należą: Kraków, Lublin, Koszalin, Kielce, Olsztyn.

Ostatnie dwa miejsca zajmują kolejno Białystok i Radom. Zaznaczyć należy, że 
o ile w przypadku Białegostoku wynik jest bardzo zbliżony do poprzedniej grupy, 
tj. minimalnie brakuje do 30%, o tyle w przypadku Radomia mamy do czynienia 
z jednoznacznie ostatnim miejscem, odstającym do reszty.

Wszystkie badane miasta, uwzględniając działania poszczególnych podmiotów 
osiągnęły następujący wynik:

1. Gdańsk – 57,5%
2. Wrocław – 50,5%
3. Gliwice – 47,75%
4. Zielona Góra – 46,5%

Warszawa – 46,5%
Szczecin – 46,5%
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Łódź – 46,5%
8. Toruń – 44%
9. Katowice – 43,75%
10. Poznań – 42,5%

Bielsko-Biała – 42,5%
12. Kraków – 42,25%
13. Rzeszów – 39,5%

Opole – 39,5%
15. Lublin – 37,25%
16. Kielce – 34%
17. Olsztyn – 32,5%
18. Częstochowa – 31,5%
19. Białystok – 29,2%
20. Radom – 22% 

Kluczowym aspektem funkcjonowania potrójnej helisy na styku administracja 
– nauka – biznes jest porównanie wykonywania działań zaplanowanych i następ-
nie wykonywanych do działalności kontrolnych. Kontrolowanie jest bardzo ważną 
kwestią, ponieważ od tej funkcjji zależy, czy działania planowania i wykonywania są 
utrzymywane w trybie ciągłym, czy podmioty monitorują funkcjonowanie koope-
racji, czy środki finansowe są wydawane efektywnie, czy istnieją jakiekolwiek ra-
porty o funkcjonowaniu kooperacji, czy zarządzający taką kooperacją zauważają jej 
uchybienia i wady oraz czy egzekwują osiąganie wynzaczonnych zamierzeń. Wresz-
cie, co być może jest najważniejsze, funkcja kontrolna umożliwia odpowiedź na py-
tanie, czy środki finansowe, ewentualne granty, dotacje są wydawane efektywnie.

Poniższe rysunki 2 i 3 ukazują stopień działań planowania i organizowania. Jak 
widać, planowanie i organizowania zamierzeń w ramach potrójnej helisy w polskich 
miastach akademickich odbywa się na dobrym i średnim poziomie. W większości 
przypadków podmioty sektora publicznego, współpracując z  przedsiębiorstwami 
wykazują się zadowalającą aktywnością. Jednocześnie 1/3 wszystkich badanych 
podmiotów zarówno w sferze planowania, jak i wykonywania nie może pochwalić 
się dużą aktywnością. Intensywność ich działań można określić jako średnią.
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Rysunek 2. Wyniki badań występowania funkcji planowania w kooperacjach w procentach
Figure 2. Results of the survey concerning the presence of the planning function in collabo-
ration in percentage terms

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rysunek 3. Wyniki badań występowania funkcji realizowania w kooperacjach w procentach
Figure 3. Results of the survey concerning the presence of the performance function in col-
laboration in percentage terms

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Z punktu widzenia pomiaru efektywności podejmowanych działań decydująca 
jest ich weryfikacja poprzez kontrolowanie. Stopień funkcji kontrolowania ukazuje 
poniższy rys. 4. Widać wyraźne istotną różnicę w poziomie czynności kontrolnych 
w stosunku do planowania i organizowania, tzn. znacząco mniejszy stopień działań 
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kontrolowania realizacji zamierzonych działań i  ich rezultatów od intensywności 
samych działań. 

Rysunek 4. Wyniki badań występowania funkcji kontrolowania w kooperacjach w procentach
Figure 4. Results of the survey concerning the presence of the control function in collabora-
tion in percentage terms

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Szczegółowa analiza tej funkcji kontrolowania wskazuje, że tylko w  jednym 
mieście jest ona wykonywana na umiarkowanie dobrym poziomie. Tym miastem 
są Gliwice z  odsetkiem 53% intensywności wykonywanych działań, jednak tylko 
niektóre podmioty realizują większość czynności.

 Grupą miast, w których kontrolowanie działań kooperacyjnych występuje na 
średnim poziomie zaawansowania są:

−	 Gdańsk 45%,
−	 Zielona Góra 40%
Tylko w  Gdańsku każdy ze wskaźników został ujęty wśród realizowanych. 

W Zielonej Górze aż dwie z podanych czynności kontrolnych nie są w ogóle reali-
zowane.

Jedną z dwóch najliczniejszych grup miast jest ta, w której funkcja kontrolna 
występuje na niskim poziomie. Grupę tę tworzą:

−	 Toruń 39%, 
−	 Wrocław 38%,
−	 Rzeszów 35%,
−	 Poznań 31%, 
−	 Warszawa 30%, 
−	 Katowice 30%,
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−	 Kraków 30%,
−	 Bielsko-Biała 30%, 
−	 Białystok 30%,
−	 Opole 30%. 
O ile w przypadku planowania i organizowania jest tylko jedno miasto, w któ-

rym dana funkcja występuje w stopniu śladowym, to w przypadku funkcji kotrolnej 
jest aż sześć miast, w których stopień intensywności wykonywania tej funkcji jest 
bardzo mały. Do tych miast należą:

−	 Szczecin 26%, 
−	 Łódź 26%, 
−	 Lublin 26%,
−	 Częstochowa 22%,
−	 Kielce 20%,
−	 Radom 20%. 
W tej grupie są miasta, w których poszczególne czynności kontrolne są wykony-

wane przez jeden lub dwa podmioty z kilku badanych, jedna czynność nie jest wyko-
nywana w ogóle, a jeden z podmiotów stwierdza brak jakichkolwiek działań kontro-
lnych. Te miasta to Szczecin, Łódź, Lublin i Kraków. W przypadku Kielc, Radomia 
i Częstochowy sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej. Dwa lub trzy działania na pięć 
możliwych są wykonywane przez jeden z podmiotów, tym samym minimum dwie 
czynności kontrolne nie są wykonywane w ogóle a  jednocześnie w każdym z  tych 
miast jeden z podmiotów zaznaczył brak jakichkolwiek działań kontrolnych. 

W przypadku tych trzech miast funkcja kontrolna występuje w bardzo znikomym 
stopniu, tylko niektóre z podmiotów w ogóle podejmują takie działania, a w każdym 
z tych miast jest podmiot niepodejmujący żadnych kroków ku kontrolowaniu funk-
cjonowania kooperacji. 

W  jednym mieście pomimo istnienia kontroli ogólnej działalności podmiotów 
żadna z czynności kontrolnych dotyczących kooperacji nie jest wykonywana przez 
żaden podmiot. Tym miastem jest Olsztyn.

Podsumowując analizę procesu zarządzania kooperacją potrójnej helisy na ob-
szarze 20 miast Polski, należy wskazać poniższe kwestie. 

Po pierwsze, proces zarządzania jest realizowany we wszystkich miastach, acz-
kolwiek występuje w różnym stopniu. Po drugie, zgodnie ze wzorcem zarządzania 
przytaczanym w  literaturze, brak jest realnych przesłanek ku temu, aby przyznać 
któremukolwiek z badanych miast miano wzorcowego modelu zarządzania koope-
racją złotego trójkąta innowacji. Odnosząc się do założeń teoretycznych, można 
stwierdzić, że jedynie w  dwóch miastach kooperacja jest dobrze zarządzana. Po-
twierdzeniem tego jest fakt, że tylko w dwóch z dwudziestu badanych miast pod-
mioty uczestniczące w kooperacji realizują łącznie powyżej 50% możliwych do re-
alizowania działań planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. 
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Ponadto zauważono znaczącą różnicę pomiędzy obszarem planowania i organi-
zowania z jednej strony, a z drugiej obszarem kontrolowania. Aktywność w zakresie 
kontrolowania jest zdecydowanie słabym ogniwem procesu zarządzania koopera-
cją władz lokalnych, szkół wyższych i przedsiębiorstw. Słaby poziom kontrolowania 
wiąże się z jej małą efektywnością, gdyż nie realizuje monitorowania zamierzonych 
celów i nie wymusza ciągłości i celowości działań. 

Na podstawie badań można sformułować następujący wniosek: podmioty ko-
operujące nie przywiązują dużej wagi do procesu kontrolowania swoich działań, 
rzadko kiedy starają się monitorować realizację celów założonych w strategiach roz-
woju. Wiele działań kontrolnych pozostaje w sferze ich planowania lub jedynie wy-
konywania, lecz efektywność i jakość realizacji nie podlega kontroli. W większości 
przypadków czynności kontrolno-monitorujące działalności kooperacyjnej znaj-
dują się jedynie w sferze planowania, a samo planowanie działań kontrolnych nie 
przeobraża się w sferę realnych działań i wobec tego funkcja kontrolna w większości 
badanych miast jest wykonywana w znikomym stopniu. To rzutuje negatywnie na 
jakość funkcjonowania kooperacji administracja – nauka – biznes. 

Podsumowanie

W Polsce zauważa się bardzo duży problem z realizacją idei kooperacji w ra-
mach potrójnej helisy nauka – biznes – administracja. Wciąż jest to obszar życia 
społeczno-gospodarczego, który dopiero zaczął się rozwijać i w stosunku do najle-
piej rozwiniętych krajów świata znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Wyniki 
badań dotyczących zarządzania potrójną helisą w polskich miastach akademickich 
umożliwiły określenie stopnia realizacji procesu zarządzania jako umiarkowanie 
dobry w przypadku działań planowania i organizowania oraz słaby w przypadku 
działań kontrolnych dotychczasowej działalności.

Zdecydowanym liderem jest tutaj Gdańsk, a drugim miastem nieco tylko sła-
biej zarządzanym jest Wrocław. Najsłabiej realizowany proces zarządzania koope-
racją stwierdzono w Radomiu. Niestety, w większości miast wzajemna kooperacja 
podmiotów pozostawia wiele do życzenia, w  szczególności proces kontrolowania 
dotychczasowych działań jest zaniedbany. Tym samym widać wyraźnie, że proces 
zarządzania kooperacją w ramach złotego trójkąta innowacji to wciąż bardzo duże 
wyzwanie dla polskich miast. 

Na podstawie badań można stwierdzić, że w  instytucjach sektora publicznego 
zarządzających działalnością potrójnej helisy istnieją istotne braki w koordynowaniu 
wspólnych przedsięwzięć – od momentu określenia celu do momentu jego osiągnię-
cia. Mniejszość stanowią miasta, w których działa system kontroli funkcjonowania 
kooperacji. Równocześnie są miasta, w których proces zarządzania nie w pełni jest re-
alizowany, szczególnie na etapie kontroli. W miastach tych istnieje mało sprawny sys-
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tem kontroli realizowanych celów i metod pomimo stwierdzonych działań planowa-
nia i organizowania. Istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy działaniami tworzącymi 
kooperację a działaniami kontrolującymi realizację jej założeń oraz motywującymi do 
działań w ramach kooperacji. W związku z powyższym zaleca się zwiększenie działań 
koordynujących wspólne prace podmiotów uczestniczących w potrójnej helisie. Po-
żądanym krokiem byłoby powołanie lidera helisy, który otrzymałby więcej uprawnień 
do egzekwowania działalności podmiotów. 
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