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DROGA DO UCZESTNICTWA W SNW  

Tu 
jesteśmy 



OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA 

Instrukcja w 4 krokach 



Krok 1 – analiza KOM 
(spełnienie wymagań) 

1) spełnienie wymagań minimum 

2) spełnienie 4 wymagań podstawowych 

3) bez ocen nieodpowiednich 



ZASÓB 

SPECYFIKA  

KLIMAT 

Ukształtowanie i wizerunek 
miejscowości 

20 (min10) 

infrastruktura udostępnienia 20 (min12) 

Infrastruktura pobytowa 

30 (min 18) 

15 (min9) 

15 (min7,5) 

spełnienie wymagań minimum 



spełnienie 4 wymagań podstawowych 

4 wymagania podstawowe: 

• ogólny wizerunek-atrakcyjność, ład 
przestrzenny I.A.1.2 – ocena dobra 

• wytyczenie trasy udostępniającej 
walory wsi I.C.1 – ocena wysoka 

• zdefiniowanie  powodu pobytu II.1 – 
ocena wysoka  

• jakość i atrakcyjność miejsc 
udostępnionych III.1 – ocena dobra 



brak ocen nieodpowiednich 

Brak ocen nieodpowiednich 



Krok 2 – analiza RAPORTU 
(rekomendacje, uwagi i wnioski) 

analiza treści slajdów nr 42…… 



Krok 3 – analiza GRUP WALORÓW 
 

1) narracja i udostępnienie 

2) wizerunek 

3) powiązanie z otoczeniem 

4) oferta pobytu 

 

 

 



Wizerunek 

Narracja i 
udostępnienie 

Powiązanie z 
otoczeniem 

Oferta pobytu 

GRUPY WALORÓW 



Krok 4 – ustalenie działań 
w PLANIE DZIAŁANIA 



Plan Działania – wzór dokumentu 



wieś WYSOKA  - przykład drogi do 
opracowania Planu Działania 



Krok 1 – analiza KOM 
(spełnienie wymagań) 



20,25 
30 (18) 

12,75 
20 (10) 

14,50 
20 (12) 

8,00 
15 (9) 

6,50 
15 (7,5) 

spełnienie wymagań minimum w 
podziale na IA, IB, IC, II, III (patrz slajd 4) 

IA 

IB 

IC 

II 

III 

Rycina prezentowana obok informuje o liczbie osiągniętych punktów 
we wsi Wysoka „stan wg KOM”  

― na czerwono maksymalna liczba punktów do zdobycia w podziane 
IA, IB, IC, II, III,  

―w nawiasie na czerwono minimalna liczba punktów do zdobycia,  
―na czarno punktacja którą uzyskała wieś) 



spełnienie 4 wymagań podstawowych 

Rycina prezentowana obok pozwala na sprawdzenia wymagań w 
analizowanej kategorii 



brak ocen nieodpowiednich 

Rycina prezentowana obok pozwala na sprawdzenie czy wieś uzyskała 
ocenę nieodpowiednią w analizowanych aspektach 



Krok 2 – analiza RAPORTU 
(rekomendacje, uwagi i wnioski) 

analiza treści slajdów nr 42…… 



Krok 3 – analiza GRUP WALORÓW 
 



Podział KOMu na grupy walorów 
– jest niezbędny do opracowania 
Planu Działania 

Wizerunek 

Narracja i 
udostępnienie 

Powiązanie z 
otoczeniem 

Oferta pobytu 



Krok 4 – ustalenie działań 
w PLANIE DZIAŁANIA 



Plan Działania – przykład wypełnienia dokumentu 



niedokończone 



Podsumowanie 



grupy walorów – punktacja sprawdzająca 
 
Ostatecznie można dokonać wyliczeń 
punktacji względem grup walorów. Owe 
wyliczenia wykonuje się w dwóch 
momentach czasowych: 
1) stan według KOM  
2) stan zgodny z „zamierzeniami” w Planie 

Działania 
 

Suma punktów dla wymagań minimum 56,5 
Suma punktów dla wymogu ogółem 65 
 
 Liczba punktów na poziomie 65 stanowi 

podstawę do ubiegania się o uczestnictwo 
w SNW, jednak konieczne jest spełnienie:  

- wymagań minimum (patrz slajd 4) 
- 4 wymagań podstawowych (patrz slajd 5) 
- brak ocen nieodpowiednich (patrz slajd 6) 

Rycina prezentowana obok informuje o liczbie osiągniętych punktów w 
podziale na „grupy walorów” we wsi Wysoka „stan wg KOM” (na czarno 
maksymalna liczba punktów do zdobycia, na czerwono punktacja którą 

uzyskała wieś) 
Podobne obliczenia można dokonać w oparciu  o ustalenia poczynione w 

Planie Działania, by sprawdzić, czy wieś uzyskuje sumę punktów dających 
podstawę do ubiegania się o uczestnictwo w SNW. 



ostateczny (nieprzekraczalny) termin dostarczenia 
Planu Działania do ekspertów to 20.11.2015 

Plany Działań należy 
wysłać zeskanowane na adres: tobiaszka@gmail.com 

oraz przesłać ich wersję papierową na adres:   
Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej 

Paulina Tobiasz-Lis, ul. Kopcińskiego 31,  
90-131 Łódź, pok. 409 

(należy pamiętać o podpisaniu Planów Działań przez osoby decyzyjne) 

UWAGA!!!!! 

mailto:tobiaszka@gmail.com

