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Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 
w świetle koncepcji good governance

Streszczenie

Koncepcja good governance zajmuje coraz istotniejsze miejsce w regulacjach przyjmowanych 
w Polsce. Wpływa na to aktywizacja działań państwa w zakresie nawiązywania relacji na arenie mię-
dzynarodowej oraz na poziomie regionalnym. Obserwowane przedefiniowywanie polityki, w sposób 
szczególny, stanowi efekt przynależności kraju do organizacji międzynarodowych, jak również ak-
tywnej działalności w ramach Unii Europejskiej. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2011-2020 to przykład dokumentu wpisującego się w ramy założeń good 
governance. Proponowany w akcie nowy zakres działań, rozumiany przez podjęcie innowacji na po-
ziomie regionalnym, realizuje podstawowe zasady analizowanej koncepcji. Podjęcie kompleksowej 
oceny zgodności pomiędzy założeniami good governance i rozwiązań Strategii pozostaje, ze względu 
na ramy czasowe dokumentu wyznaczone do 2020 roku, niezasadne. W zakresie Strategii wskazane 
jest jednak przeprowadzenie oceny zgodności w ujęciu teoretycznym, z uwzględnieniem praktyczne-
go charakteru zainicjowanych dotychczas zmian. 

Celem artykułu jest wykazanie stopnia oraz poziomu zastosowania założeń koncepcji zasad do-
brego rządzenia w świetle Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 
2011-2020. Zastosowana metoda analityczno-empiryczna pozwoliła wykazać obszary, w ramach któ-
rych wskazana koncepcja jest realizowana oraz wyodrębnić aspekty wymagające przeprowadzenia 
zmian. Zaangażowanie społeczeństwa w zakresie kreowania dokumentów o charakterze regionalnym 
pozostaje istotne. Jest to odzwierciedlane poprzez zastosowanie koncepcji good governance. 

Słowa kluczowe: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego, good governan-
ce, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, innowacyjność, demokracja, partycypacja.

Kody JEL: R28, R50, R58

Wstęp

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było równoznaczne ze zmianą sposobu pro-
wadzenia dotychczasowej polityki zarówno wewnętrznej, jak zagranicznej. Przekształcenie 
to dotyczyło nie tylko dostosowania i uwzględnienia w prawie krajowym regulacji wspól-
notowych. Polityka prowadzona w Unii Europejskiej to działania realizowane na podstawie 
zasad good governance. Są one promowane na poziomie unijnym od lat 90. XX wieku. 
Najważniejszy dokument podejmujący ich kwestię to Biała Księga przyjęta przez Komisję 
Europejską dnia 25 lipca 2001 roku. Polska, ze względu na krótki okres funkcjonowania 
w strukturach unijnych, pod względem implikacji zasad good governance w realizowanej 
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polityce wewnętrznej, pozostaje daleko z tyłu za „starymi” krajami członkowskimi. W ra-
mach struktur państwa polskiego zasady good governance są regulowane przede wszystkim 
na poziomie polityki regionalnej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 oraz 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki to główne dokumenty przyjęte na szczeblu państwa po-
dejmujące problemy definicyjne oraz wyznaczające poziom wpływu zasad na skuteczność 
proponowanych inicjatyw. Stopień i skala udziału koncepcji good governance, jest przede 
wszystkim zależna od polityki realizowanej na poziomie regionalnym.

Mając na uwadze powyższe kwestie niniejsza publikacja stanowi analizę Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 na podstawie za-
sad dobrego rządzenia. Działania podejmowane w zakresie polityki regionalnej, inicjowane 
przez samorząd terytorialny, stanowią efekt oczekiwań nie tylko ze strony władzy krajowej 
wobec lokalnych przedstawicieli. Mają one wpływ na skalę i stopień projektów podejmo-
wanych na szczeblu ogólnokrajowym. Przeprowadzony przegląd ma na celu określenie roli 
zasad good governance w oparciu o wskazany dokument, jak również wyznaczenie aspek-
tów wymagających przeprowadzenia zmian.

Problemy definicyjne good governance w ramach Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2020

Poddając analizie koncepcję good governance należy zauważyć, iż ze względu na wielo-
aspektowość pojęcia, nie istnieje jedna, powszechnie uznana, kompleksowa definicja. W spo-
sób ogólny good governance można określić jako dobre rządzenie polegające na sprawowa-
niu władzy publicznej w ramach wzajemnych relacji rządu, administracji i społeczeństwa 
(Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji 2008, s. 9). Ze względu na interpretację 
podjętą w ramach niniejszej publikacji istotne pozostaje wyjaśnienie problemów definicyjnych. 
Pozwoli to na wyznaczenie ram stanowiących podstawę do przeprowadzenia badania udziału 
zasad good governance w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego. 

Jako pierwszy próbę definicji podjął, w dokumentach i programach pomocowych, Bank 
Światowy. Po przeprowadzonej w 1997 roku reorganizacji, w ramach struktur instytucji, 
został wyodrębniony sektor zarządzania publicznego i opracowany zespół sześciu podsta-
wowych wskaźników dobrego rządzenia. Stanowiło to odpowiedź na postulaty związane 
z poprawą skuteczności wsparcia funkcjonowania krajów rozwijających się pod względem 
osiągania założonych celów rozwojowych (Rutkowski 2009). 

Koncepcja good governance zajmuje szczególne miejsce w polityce Unii Europejskiej. 
Zmieniająca się na arenie międzynarodowej rzeczywistość i nieustannie postępujący proces 
globalizacji wymagają zaangażowania oraz partycypacji w podejmowanych inicjatywach 
nie tylko struktur państwowych, ale również organizacji pozarządowych i przedstawicieli 
społeczeństw państw członkowskich. Ze względu na odmienne priorytety, w ramach po-
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dejmowanych działań, definicja koncepcji good governance w porównaniu z rozumieniem 
Banku Światowego, pozostaje nieznacznie odmienna. We wspomnianej instytucji finansowej 
istotnymi czynnikami pozostawały głos i rozliczalność, stabilność polityczna, efektywność 
rządów, jakość regulacyjna, rządy prawa oraz ograniczenie korupcji. Dokumentem regulu-
jącym zasady dobrego rządzenia na poziomie Unii Europejskiej jest Biała Księga European 
Governance. Wyznacza ona pięć głównych ram dla koncepcji, wśród których wskazuje na 
otwartość, partycypację, rozliczalność, efektywność oraz koherencję. Porusza problematykę 
związaną przede wszystkim z funkcjonowaniem europejskiej polityki. Uzupełnienie zało-
żeń przedstawionych przez Komisję Europejską stanowią wewnętrzne interpretacje państw 
członkowskich. Zasady good governance w ramach Unii Europejskiej mogą być określane 
jako poprawa metod zarządzania we wszystkich realizowanych politykach, zarówno na po-
ziomie wspólnotowym, jak krajowym. 

W Polsce kwestie definicyjne związane z koncepcją good governance zostały wyznaczo-
ne na podstawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wskazane dokumenty podkreślają przynależność koncepcji 
good governance do sektora rozwoju regionalnego państwa. Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013 definiują zasady dobrego rządzenia jako sprawne i partnerskie spra-
wowanie władzy oparte na zasadzie otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności 
(Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia… 2007). Program Operacyjny Kapitał Ludzki po-
rusza kwestie związane z good governance w ramach V osi priorytetowej „Dobre rządzenie”. 
Zgodnie z definicją zawartą we wskazanym dokumencie, polega ono na rozwijaniu zdolności 
administracyjnych instytucji publicznych, w tym podniesieniu jakości kar administracyjnych 
w celu poprawy poziomu świadczonych usług publicznych (Rutkowski 2009). Przedstawione 
definicje stanowią potwierdzenie, iż sposób rozumowania zasad good governance pozostaje 
ściśle uzależniony od aspektu polityki, w ramach którego podejmowana jest jego analiza. 

Strategia została przyjęta w ramach polityki rozwoju regionalnego na szczeblu woje-
wództwa. Ze względu na niedługi czas funkcjonowania zasad dobrego rządzenia, ich miej-
sce, rola oraz skutki oddziaływania na politykę podlegają nieustannej analizie oraz ocenie. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej skutkowało nie tylko przedefiniowaniem sposo-
bu prowadzonych dotychczas przez władze państwa działań. Rozpoczął się wówczas etap 
budowania polityki na podstawie przyjętych wcześniej strategii rozwoju oraz programów. 
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego po raz pierwszy zo-
stała opracowana w 2005 roku. Ramy czasowe aktualnie obowiązującej Strategii zostały 
wyznaczone w perspektywie lat 2011-2020. Została przyjęta przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego dnia 30 sierpnia 2011 roku wraz z Planem Wykonawczym na lata 2012-2014. 
Celem opracowanego dokumentu jest przygotowanie województwa na zmiany zachodzące 
na arenie politycznej, zarówno krajowej, jak międzynarodowej, postęp techniczny wymaga-
jący stosowania nowoczesnych rozwiązań oraz podążanie za nieustannie postępującą glo-
balizacją. W pracach nad opracowywaniem rozwiązań dokumentu brało udział 33 reprezen-
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tantów Regionalnej Strategii Innowacji pracujących w ramach trzech Grup Roboczych oraz 
19 członków Komitetu Sterującego pełniących rolę opiniodawczą oraz kontrolną w zakresie 
wyników pracy (Regionalna Strategia Innowacji… 2001). W ramach niniejszej publikacji 
analizie zostaną poddane działania, których realizacja wpisana jest w jej założenia ogólne. 
Ze względu na przyjęte ramy czasowe Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 
Dolnośląskiego ocena stopnia ich realizacji zgodnie z kryterium zakończonych projektów 
będzie możliwa po 2020 roku.

Udział zasad good governance w Regionalnej Strategii Innowacji  
dla Dolnego Śląska

Oczekiwania i wymogi związane z polityką rozwoju regionalnego, a przede wszystkim 
z dokumentami przyjmowanymi w ich ramach, wskazują na konieczność zastosowania za-
sad dobrego rządzenia. To wyraz przeświadczenia nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale 
również społeczeństwa. Podejmując analizę koncepcji good governance nie ulega wątpli-
wości, iż udział obywateli i konsultacje społeczne pozostają jej nieodłącznym elementem, 
mimo pojawiających się różnic definicyjnych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, w spo-
sób pośredni, w kreowanie wyznaczników, a przede wszystkim głównych założeń, opraco-
wywane dokumenty stanowią odpowiedź na oczekiwanie społeczeństwa.

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 
to dokument istotny ze względu poruszaną tematykę. Kwestie związane z innowacyjny-
mi rozwiązaniami i zastosowaniem ich w praktyce pozostają na gruncie polskim aspektem 
względnie nowym. Warto zwrócić uwagę, iż innowacyjność jako sposób budowania nowych 
rozwiązań jest obarczona ryzykiem. Stanowi skutek zmian zachodzących na arenie politycz-
nej, destabilizacji w ramach europejskiej polityki, kryzysów gospodarczych oraz rozwoju 
technologicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, dokument zawiera diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej wojewódz-
twa uwzględniając aspekt innowacji. Podejmuje również kwestię wyzwań stawianych przed 
Dolnym Śląskiem w określonej perspektywie czasu, cele strategiczne, operacyjne wraz 
z kierunkami działań, potencjalne źródła finansowania, jak również opis sposobu wdrażania 
przyjętych założeń wraz z określeniem mechanizmów kontrolujących stopień i zakres po-
dejmowanych działań (Regionalna Strategia Innowacji… 2011).

Analiza Regionalnej Strategii Innowacji zostanie przeprowadzona na podstawie wy-
znaczników koncepcji good governance określonych w Narodowych Strategicznych Ramach 
Odniesienia 2007-2013. Zgodnie z optymalizacją przyjętą przez wskazany dokument, czyn-
niki opisujące zasady dobrego rządzenia to:
1. demokratyczne państwo prawne,
2. przejrzystość,
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3. rozliczalność,
4. partycypacja,
5. społeczna inkluzja,
6. skuteczność i efektywność (Podgórniak-Krzykacz 2013, s. 170).

Podstawowy cel Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski to tworzenie 
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu spójności społecznej, gospo-
darczej i przestrzennej (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia… 2007). Czynnikiem 
mającym wpływ na dynamikę rozwoju gospodarczego kraju jest zdolność innowacyjna 
przedsiębiorstw, co pozostaje tożsame z głównym założeniem przyjętym w ramach Strategii. 
Zakłada ono podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę kon-
kurencyjności regionu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel gospodarczy 
stanowi natomiast zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska 
w rozumieniu nie tylko kraju, ale również z uwzględnieniem aspektu międzynarodowego 
(Regionalna Strategia Innowacji… 2011).

Podejmując analizę zgodnie z kryterium wyznaczonym na podstawie badania Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, pod pojęciem demokratycznego pań-
stwa prawa należy rozumieć przejrzystość i transparentność funkcjonowania władz zgodnie 
z poszanowaniem zasad demokratycznych rządów. W pojęciu tym mieści się również sze-
roko definiowana demokratyzacja zarządzania oraz poszanowanie praw człowieka. Celem 
kryterium jest stworzenie obywatelom warunków do aktywnego współuczestniczenia w ży-
ciu publicznym państwa i współtworzenia kierunków jego rozwoju. Narzędzia, które mają 
umożliwić realizację to wolność mediów, wypowiadania się oraz zrzeszania (Podgórniak- 
Krzykacz 2013). W Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego za-
sada ta została zrealizowana już w momencie tworzenia dokumentu. Stanowi on efekt kon-
sensusu wypracowanego w toku współdziałania przedstawicieli środowisk gospodarczych, 
edukacyjnych, samorządowych, naukowo-technicznych funkcjonujących w regionie. 
Ponadto, w pracach nad ostateczną formą i strukturą brały udział liczne środowiska oby-
watelskie wyrażając swoje oczekiwania oraz oceny na podstawie przeprowadzonych kon-
sultacji społecznych. Zostały one przeprowadzone na terenie województwa w terminie od 
dnia 18 kwietnia do dnia 25 maja 2011 roku. Poza możliwością zgłaszania opinii oraz uwag 
na formularzach konsultacyjnych w sposób elektroniczny, zorganizowane zostały 3 spo-
tkania konsultacyjne z partnerami społeczno-gospodarczymi we Wrocławiu, Legnicy oraz 
Szczawnie Zdroju, w których łącznie wzięło udział 66 osób. Podczas konsultacji zgłoszono 
uwagę o konieczności utrzymania spójności między innowacyjnością a źródłami finansowa-
nia projektów, zwłaszcza małych. Ponadto wskazano na dwa podejścia związane z zakresem 
innowacyjności. Pierwsze zakładało koncentrację na innowacyjnych przedsiębiorstwach 
oraz specjalizacjach regionalnych. Drugie obejmowało swoim zakresem trzy filary, zaso-
by ludzkie, inwestycje w instytucjach oraz procesy współpracy (Konsultacje społeczne… 
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2011). Udział społeczeństwa w ramach założeń przyjętych w dokumencie w sposób pośred-
ni ma być realizowane za pośrednictwem poniższych celów strategicznych:
1. zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych,
2. wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych,
3. rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji (Regionalna Strategia Innowacji… 

2011).
Udział mieszkańców regionu w ramach wskazanych założeń będzie polegał na uczestni-

czeniu w grupach badawczych w sektorze nauki, współtworzeniu innowacyjnych projektów 
biznesowych w ramach prowadzonej aktywności zawodowej, bądź też współdziałania w in-
nowacyjnych projektach o charakterze gospodarczym. Proponowane w Strategii zmiany 
na poziomie systemu edukacji mające na celu kształcenie wyspecjalizowanej kierunkowo 
kadry stanowią możliwość lepszego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. 
W sposób bezpośredni mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli uczestniczyć w realizacji 
pobudzania lokalnych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innowacji. 
Wykonanie wskazanego kierunku działań przez samorządy terytorialne to szansa bezpo-
średniego zaangażowania lokalnych społeczności, które nie muszą spełniać określonych 
kryteriów, aby brać udział w jego współtworzeniu. 

Aspekt związany z zasadą demokratycznego państwa prawa jako wyznacznika good  
governance jest również realizowany przez jasno określoną w dokumencie instytucjonalną 
strukturę jego wdrażania. Przyjęty system wprowadzania do życia społecznego i polityki 
zasad zawartych w Strategii został oparty na modelowych systemach wdrażania innowa-
cji w krajach Unii Europejskiej. Zakłada on funkcjonowanie struktury organizacyjnej na 
poziomie Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska. W zakresie strategicznym wdroże-
nie dokumentu powierzone zostało Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego 
i Dolnośląskiej Radzie Innowacyjności pełniącej funkcję kontrolną. Dzięki określeniu 
w przejrzysty sposób instytucjonalnego wdrożenia dokument zachowuje założenia koncep-
cji good governance. Wraz z zakończeniem ram czasowych przyjętych w analizowanym do-
kumencie możliwe będzie podjęcie oceny na podstawie przeprowadzanych realnie działań 
oraz inicjatyw w oparciu o założenia ogólne. 

Po pojęciem przejrzystości, która stanowi wyznacznik zasad good governance w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, należy rozumieć jawne i transparentne spra-
wowanie władzy z założeniem dostępności opinii publicznej do nieograniczonego wglądu 
do środków masowego przekazu, przejrzysty proces stanowienia i monitorowania prawa 
(Podgórniak-Krzykacz 2013). Podejmując przegląd wskazanego kryterium należy stwier-
dzić, iż jest on realizowany na poziomie Strategii Rozwoju Innowacji dla Województwa 
Dolnośląskiego przez przejrzyste określenie instytucjonalnej struktury wdrożenia oraz kon-
trolowania podejmowanych inicjatyw na poziomie urzędowym. Ponadto, podanie dokumen-
tu do opinii publicznej, jego nieograniczona dostępność, jak również wykazane w ramach 
analizy poprzedniego aspektu możliwości udziału lokalnej społeczności we współtworzeniu 
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jego działań stanowią potwierdzenie dla realizacji przejrzystości w ramach poddanej ana-
lizie Strategii. Wraz ze Strategią Rozwoju Innowacji został przyjęty Plan Wykonawczy na 
lata 2012-2014, który w szczegółowy sposób wskazuje adresatów poszczególnych propo-
nowanych działań oraz inicjatyw. Warto zaznaczyć, iż istotne w ramach jego oceny pozo-
staje również podawanie do opinii publicznej, w sposób aktualny, działań realizowanych 
w ramach przyjętych kierunków. Ma to na celu maksymalizację udziału lokalnej społecz-
ności praz przedstawicieli biznesu w jego realizacji. Informacje o realizowanych w ramach 
Strategii projektach przekazywane są na poziomie środków masowego przekazu. 

Kwestie związane z rozliczalnością jako wyznacznika założeń w ramach koncepcji good 
governance należy określać przez pryzmat działań związanych z opracowaniem mechani-
zmów i procedur rozliczalności wobec władz publicznych. Na obecnym poziomie możli-
wa pozostaje jedynie analiza przyjętych mechanizmów oceny oraz kontroli (Podgórniak-
Krzykacz 2013). Ocena zasadności modelu podziału obowiązków między instytucje, jak 
również kontrola ich wdrażania będą możliwe po upływie ram czasowych przyjętych 
w Strategii. Wśród podmiotów, które będą miały za zadanie wdrożyć założenia przyjęte 
w dokumencie są Zarząd Województwa pełniący funkcję najważniejszego organu decy-
zyjnego oraz kontrolnego. Ponadto, w ramach struktur Strategii wśród organów odpowie-
dzialnych za jej wdrożenie wskazuje się Dział Innowacji i Konkurencyjności w Urzędzie 
Marszałkowskim, Grupę Roboczą ds. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Województwa Dolnośląskiego oraz zadaniowe grupy robocze. 

Partycypację należy rozumieć jako rozwój mechanizmów uczestnictwa obywateli i pod-
miotów społecznych w publicznym procesie decyzyjnym. Należy zwrócić uwagę, iż cele 
przyjęte w ramach Strategii opisują przede wszystkim rozwiązania angażujące mieszkań-
ców w sposób pośredni, przez aktywność w ramach określonych struktur w postaci przed-
siębiorstw, uczelni, bądź działalności w wybranych organizacjach o charakterze pozarządo-
wym. Partycypacja obywateli w procesie decyzyjnym została przede wszystkim ograniczona 
do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych przed przyjęciem dokumentu. 
W sposób pośredni obywatele oraz podmioty społeczne mają przyznany wpływ określania 
kształtu Strategii za pomocą sprawowania kontroli nad inicjowanymi działaniami w ramach 
zadaniowych grup roboczych. Ze względu na przyznane w ich ramach kompetencje możli-
we pozostaje również podejmowanie oraz definiowanie w ich zakresie różnorodnych pozio-
mów działań prowadzących do realizacji celów przyjętych w analizowanym dokumencie.

Społeczna inkluzja to wyznacznik definiowany w zakresie włączania członków społecz-
ności w działania podejmowane przez zbiorowość regionu z zaznaczeniem zaangażowa-
nia materialnego, społecznego, kulturowego oraz cyfrowego (Podgórniak-Krzykacz 2013). 
Warto zauważyć, iż ze względu na cele przyjęte w ramach Strategii zaangażowanie na po-
ziomie społecznym, kulturowym oraz cyfrowym pozostaje niewątpliwe. Jest ono obecne na 
każdym poziomie inicjatyw podejmowanych z udziałem lokalnej społeczności, przedstawi-
cieli biznesu, przedsiębiorców oraz organizacji. Kwestie udziału materialnego mogą zostać 
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zinterpretowane jako indywidualne zaangażowanie przedsiębiorców w celu podjęcia współ-
działania bądź też realizacji określonych innowacyjnych projektów w ramach Strategii. 

Skuteczność i efektywność to wyznaczniki zasad dobrego rządzenia definiowane nie 
tylko w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Są one uznawane za ele-
menty definiowane w ramach koncepcji good governance Banku Światowego oraz Unii 
Europejskiej. Ich celem jest zapewnienie adekwatności osiąganych efektów polityki pu-
blicznej do identyfikowanych potrzeb społecznych. Cele wyznaczane w ramach przyjmo-
wanych dokumentów, w myśl wskazanej zasady, powinny pozostawać zgodne ze społeczny-
mi oczekiwaniami. Ze względu na przeprowadzone przed przyjęciem Strategii konsultacje 
społeczne należy uznać, iż władze wzięły pod uwagę potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 
Ponadto, praca zadaniowych grup roboczych, jak również nastawienie określonych celów na 
zaangażowanie ze strony społeczeństwa stanowią tego potwierdzenie. Warto jednak zazna-
czyć, iż większy zakres zaangażowania obywateli w inicjowane projekty, nie tylko w sposób 
pośredni pozwoli na ich realizację zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności. 

Podsumowanie

Zasady dobrego rządzenia, wraz z rozwojem procesów i modeli prowadzonej polityki, 
jak również globalizacji, zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę. Pozostaje to widoczne 
zwłaszcza w ramach działań inicjowanych przez państwa założycielskie Unii Europejskiej. 
Polska jest na etapie wdrażania koncepcji good governance w ramach przyjmowanych 
programów oraz strategii w zakresie polityki rozwoju regionalnego. Regionalna Strategia 
Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego to potwierdzenie, iż zasady dobrego rządzenia 
są niezbędne, aby skutecznie realizować przyjęte założenia. Przejrzystość zasad wdrażania 
dokumentu oraz mechanizmy kontroli określone w jego ramach pod względem oceny teo-
retycznej nie budzą zastrzeżeń. Warto zwrócić uwagę na potrzebę większego stopnia zaan-
gażowania społeczeństwa w ramach podejmowanych inicjatyw w sposób bezpośredni, bez 
konieczności pośrednictwa instytucji, miejsc pracy bądź organizacji. W polskim społeczeń-
stwie obserwuje się coraz większą świadomość przynależności narodowej, potrzeby współ-
uczestniczenia w kreowaniu życia publicznego. Środki masowego przekazu, dostępne roz-
wiązania technologiczne znacznie ułatwiają wzajemne zaangażowanie, co powinno znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w ramach analizowanego dokumentu. Należy ponadto zauważyć, 
iż mimo szerokiego dostępu do środków masowego przekazu brakuje aktualnej informacji 
o inicjatywach realizowanych na podstawie Strategii. Konsultacje społeczne stanowiły do-
brze zapowiadający się wstęp. Na chwilę obecną można jednak odnieść wrażenie, iż sama 
Strategia i jej założenia przestały być tak istotne, jak były w momencie wdrażania dokumen-
tu na etapie początkowym. Zasady dobrego rządzenia wymagają zaangażowania w projekt 
na każdym etapie jego trwania. Warto zwrócić uwagę, iż przeprowadzona analiza Strategii 
stanowi ocenę działań zaproponowanych i przyjętych w ramach samego dokumentu. W ten 
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sposób została zbudowana podstawa dla opracowania analizy i oceny efektów działań zre-
alizowanych do 2020 roku. Można stwierdzić, iż przeprowadzona analiza określa, czy w ra-
mach przyjętego dokumentu zostały stworzone podstawy dla funkcjonowania, w ramach 
inicjowanych projektów, koncepcji good governance. 
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The Regional Innovation Strategy for the Dolnośląskie Province  
in the Light of the Good Governance Concept

Summary

The concept of good governance occupies an increasingly important place in regulations adopted 
at the level of Polish state. This is influenced by the increasing intensity of state activities in the area of   
establishing relations at the international and regional level. In particular, the observed redefining of 
the policy is an effect of the country’s membership in international organisations, as well as its signifi-
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cant activity within the European Union. The Innovation Development Strategy for the Dolnośląskie 
Province for the years 2011-2020 is an example of a document being a part of the good governance 
framework. The new scope of activities proposed in the above-mentioned document, understood in 
the context of regional innovation, introduces the basic principles of the analysed concept. Perform-
ing a comprehensive assessment of the compatibility between the assumptions of good governance 
and the Strategy solutions remains, due to the timeframe of the document set until the year 2020, 
unfounded. The scope of the Strategy indicates, however, that it is advisable to carry out a theoreti-
cal assessment of conformity, taking into account the practical nature of the changes initiated so far. 

The aim of this article is to demonstrate the degree and level of application of the assumptions of 
the principles of good governance in the light of the Regional Innovation Strategy for the Dolnośląskie 
Province for the years 2011-2020. The applied analytical and empirical method enabled indicating 
areas within which the concept is being implemented, as well as isolating the aspects that require 
introducing changes. Involving the public in creation of documents of the regional nature remains 
important. This is reflected through the application of the good governance concept.

Key words: Regional Innovation Strategy for the Dolnośląskie Province, good governance, National 
Strategic Reference Framework, innovativeness, democracy, participation.
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