
 
Załącznik do Uchwały Nr 4831 / 2021 

 Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 24 maja 2021 r. 

 

Regulamin konsultacji społecznych  
projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku 

 
§ 1 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz 

precyzuje zadania i obowiązki organu inicjującego konsultacje społeczne projektu 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku. 

2. Konsultacje społeczne mają na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
umożliwienie jego członkom włączenia się w życie społeczno-gospodarcze regionu. 

 
§ 2 

 
1. Proces konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Opolskiego do 2027 roku inicjuje, realizuje oraz koordynuje Zarząd Województwa 
Opolskiego. 

2. Wszelkie przedsięwzięcia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
poszczególnych etapów konsultacji społecznych wykonuje Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki. 

3. Działania konsultacyjne prowadzone będą z uwzględnieniem następujący reguł: 
a) powszechności – uczestnikami konsultacji społecznych są podmioty wymienione                 

w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu, będące bezpośrednio lub pośrednio 
adresatami konsultowanej sprawy lub kwestii poruszonych w konsultowanym 
projekcie oraz inne podmioty zainteresowane i chcące wziąć w nich udział; 

b) kompleksowości – konsultacje odbywają się z udziałem przedstawicieli wszystkich 
szczebli – lokalnego, regionalnego oraz ogólnopolskiego; 

c) równości – zgłaszane opinie są rozpatrywane na równych zasadach i z wykluczeniem 
wszelkich preferencji; 

d) jawności – wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w ramach konsultacji mają 
charakter jawny; 

e) dokumentacji – wszystkie etapy procesu, wnioski oraz uwagi są dokumentowane; 
f) sprzężenia zwrotnego – zgłaszane opinie i poglądy uczestników konsultacji mogą być 

rozpatrywane zarówno w trakcie, jak i w ramach podsumowania procesu. 
 

§ 3 
 

Zarząd Województwa Opolskiego zamieszcza na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki 
komunikat zawierający: 

a) zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, 
b) cel i przedmiot konsultacji, 
c) terminy rozpoczęcia i zakończenia procesu konsultacji, 



d) informację na temat sposobu przekazywania uwag i opinii, 
e) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, 
f) formularz zgłaszania uwag – stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 4 

 
1. Uczestnikami procesu konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Opolskiego do 2027 roku, realizowanych przez Zarząd Województwa 
Opolskiego mogą być między innymi: 

a) jednostki samorządu terytorialnego, 
b) samorząd gospodarczy i zawodowy, 
c) administracja rządowa, 
d) inne województwa, zwłaszcza sąsiednie, 
e) organizacje pozarządowe,  
f) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
g) niezależni eksperci, 
h) instytucje kultury, 
i) szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze, 
j) samorządy studenckie i studenci, 
k) partie polityczne w regionie, 
l) radni województwa opolskiego, 
m) przedstawiciele Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego, 
n) przedstawiciele Kościoła, związków wyznaniowych i wspólnot religijnych, 
o) inni przedstawiciele społeczności regionalnych, (np. organizacje nieformalne 

działające na terenach miejskich i wiejskich), 
p) osoby fizyczne. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia 
komunikatu o konsultacjach wyrazić opinię na temat projektu Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku. 

3. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza rezygnację                      
w prawa do jej wyrażenia. 

 
§ 5 

 
1. Uwagi i opinie do projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 

2027 roku należy składać za pomocą formularza konsultacyjnego. 
2. Opinie, uzyskane w toku konsultacji społecznych, powinny wskazywać propozycje 

alternatywnych rozwiązań oraz zwięzłe uzasadnienie stanowiska. 
3. Uczestnicy konsultacji społecznych, składający opinię w formie elektronicznej, 

zobligowani są do podania danych umożliwiających w razie potrzeby kontakt zwrotny. 
4. Zarząd Województwa Opolskiego nie jest zobowiązany do rozpatrywania wniosków 

anonimowych, uniemożliwiających kontakt zwrotny. 
 
 
 
 



§ 6 
 

1. Po zakończeniu konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Opolskiego do 2027 roku komórka organizacyjna, o której mowa 
w paragrafie 2 ust. 2, sporządza zbiorcze zestawienie wszystkich uwag i wniosków, 
celem rozpatrzenia ich przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

2. Zarząd Województwa Opolskiego w terminie do 21 dni od daty zakończenia konsultacji, 
przyjmuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Sprawozdanie zawiera 
informację o sposobie ustosunkowania się Zarządu Województwa Opolskiego do opinii 
zgłoszonych w procesie konsultacji. 

3. Sprawozdanie przedstawione jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 
 

§ 7 
 

Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 
2027 roku mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu 
Województwa Opolskiego. 
 

§ 8 
 

Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 
2027 roku uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział  
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 

§ 9 
 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane 
są z budżetu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.   
 

 
 
 
 


