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Wstęp 

 

Lubelskie organizacje pozarządowe skupione na idei rozwoju turystyki wiejskiej, 

dzięki wsparciu realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych projektu pn. 

„Utworzenie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, 

Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 zawiązały porozumienie, którego celem jest 

zbudowanie na Lubelszczyźnie atrakcyjnej oferty turystycznej opartej o ideę  Greenways                      

i  lokalne dziedzictwo kulturowe. 

Szlak Greenway „Dziedzictwo Wschodu” to powstający produkt turystyczny na 

terenie Lubelszczyzny, którego celem jest pobudzenie turystyki w tym obszarze między 

innymi poprzez zachęcenie turystów podróżujących Szlakiem Green Velo (trasą rowerową 

Polski Wschodniej) do poznania przepięknej historii, przyrody i kultury tego terenu. 

Idea Greenways polega na połączeniu w harmonijną całość transportu                                       

i bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego    

a przede wszystkim wspieraniu rozwoju ekonomicznego i społecznego lokalnych 

społeczności w oparciu  o zrównoważony rozwój. 

Partnerstwo Organizacji Greenway „Dziedzictwo Wschodu” to przykład współpracy 

partnerskiej organizacji i stowarzyszeń skupionych wokół szlaku, które chcą by stał się on 

marką turystyczną, w oparciu o którą można tworzyć produkty turystyczne i w ten sposób 

przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości i siły gospodarczej na terenie Lubelszczyzny. 

Powodzenie przedsięwzięcia zależy także m.in. od wzmocnienia potencjału 

organizacji partnerskich, które identyfikując się z ideą Greenways podjęły działania mające 

doprowadzić do pełnej profesjonalizacji współpracy. W tym celu  stworzono i opisano 

standardy współpracy, które otwierają perspektywę doskonalenia i rozwijania organizacji oraz 

dostarczania przez nie usług o  najwyższej możliwej jakości. 
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1. Standaryzacja- w jaki sposób wprowadzać standardy                           

w organizacjach partnerskich? 

 

Standaryzacja (normalizacja) to działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego,                   

w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie 

postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących 

istniejących lub mogących wystąpić problemów (Dz.U.2002.169.1386 - ustawa                                   

z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji). 

„Normalizacja jest przede wszystkim sztuką ograniczania różnorodności, będącą 

rezultatem świadomych działań społeczeństwa. Wzywa do zmniejszenia liczby rozwiązań. 

Nie tylko prowadzi do zmniejszenia różnorodności, lecz zmierza również do zapobiegania 

niepotrzebnej różnorodności na przyszłość" (ustawa o normalizacji). 

Celem standaryzacji jest przede wszystkim zastosowanie jednolitych wzorców. Pozwala 

to na obniżanie kosztów, umożliwia efektywną współpracę, jest narzędziem budowania 

potrzebnej do usprawnień stabilności. 

Standaryzacja we współpracy umożliwia wprowadzanie zmian na lepsze i jest 

niewątpliwie procesem dynamicznym. Rysunek przedstawiony poniżej ilustruje zależność 

między ciągłym doskonaleniem a standaryzacją. 

 
Standaryzacja przedstawiona jako klin, który pozwala na utrwalenie zmiany do czasu kolejnego 
usprawnienia (na podstawie M. Rother, Toyota Kata. Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 
Wrocław 2011, str. 12) 
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Standaryzacja to klin, który zapobiega stoczeniu się kuli z pochylni. Standaryzacja procesu 

zapewnia mu punkt chwilowego podparcia, od którego można kontynuować drogę ku górze. 

Jest to podparcie chwilowe, gdyż tak jak klin może się skruszyć pod ciężarem, tak standard, 

którego znaczenie i treść nie są stale uświadamiane użytkownikom, który nie jest 

audytowany, a w razie potrzeby aktualizowany, przestanie pełnić swoją rolę utrwalającą 

zmianę i nie powstrzyma powrotu do stosowania poprzednich, gorszych praktyk i norm.1 

Dlatego wypracowane standardy współpracy powinny być poddawane audytowi i w 

razie konieczności na bieżąco aktualizowane tak, by stały się przydatnym narzędziem 

ułatwiającym a nie utrudniającym wzajemną współpracę organizacji. 

Decyzja o tym, jak wprowadzić standardy współpracy w organizacjach nie jest 

jednorazowym aktem lecz wieloetapowym procesem analitycznym. Standardy często kojarzą 

się z „usztywnieniem” czy „zamrożeniem” czegoś, co wcześniej miało dynamiczny                           

i ekspresyjny charakter. Nic bardziej mylnego, gdyż standardy tylko wtedy spełniają swoją 

rolę, gdy są dynamiczne. Dobrze pomyślane wdrożenie standaryzacji oznacza dokładne 

zrozumienie własnych oczekiwań i potrzeb względem przyjmowanych standardów. Standardy 

nie powinny stać się elementem restrykcji lub opresji. Wdrożenie standardów jest 

symptomem pewnej organizacyjnej dojrzałości organizacji, która dąży przede wszystkim do 

wypracowania mechanizmów samoregulacji i samokontroli, dąży do normalizacji swoich 

praktyk w oparciu o własne cele i samodzielnie sformułowane priorytety, a nie tylko ulega 

naciskom silniejszych od siebie ośrodków decyzyjnych, na przykład instytucji finansujących 

lub administracji publicznej czy samorządowej. Należy zadbać, aby standaryzacja przebiegała 

w warunkach wielokierunkowej komunikacji, to znaczy, aby nie tylko decydenci 

komunikowali fakt wprowadzenia standardów, ale także personel organizacyjny mógł 

uczestniczyć w wymianie informacji na temat tego, jak przebiega proces. Pomocne są też 

robocze spotkania, podczas których dochodzi do wyrażenia opinii i ewentualnych obaw                        

i nadziei związanych z wdrożeniem standardów, napotkanych w trakcie problemów i szczerej 

dyskusji na temat tego, co i jak powinno zostać zrobione. 2 

                                                           
1 Źródło: http://lean.org.pl/standaryzacja  

2 Źródło: http://akcjastandaryzacja.pl/vademecum  
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Dużą rolę we wprowadzaniu procedury standaryzacyjnej mogą odgrywać formalni                  

i nieformalni liderzy. Ich autorytet, doświadczenie i entuzjazm będzie stanowił istotne 

wsparcie we wszystkich etapach wdrożenia i monitorowania procesu standaryzacji. 

Zapobiegnie to nawarstwianiu się wątpliwości i błędów, które niekorygowane mogą 

wykształcić „drugi obieg praktyk organizacyjnych” i uczynić standardy martwymi zapisami. 

Wypracowywane standardy muszą mieć dobre, merytoryczne podłoże, a przede 

wszystkim muszą być praktyczne. Martwe i nieskuteczne mogą wytworzyć zjawisko 

„podwójnego życia organizacji” (co innego w teorii a co innego w praktyce). Dlatego też 

standaryzacja powinna na wstępie objąć diagnozę potrzeb beneficjentów (opartą o badania 

własne lub zastane i/lub wykorzystanie źródeł wtórnych), diagnozę środowiskową oraz 

znajomość dobrych praktyk, standardów i osiągnięć w danym obszarze uzyskanych przez 

organizacje współpracujące w partnerstwie. 
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2. Analiza potrzeb organizacji współpracujących na rzecz 

idei  Greenways w ramach Partnerstwa Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu” 

 

Analiza potrzeb w zakresie standaryzacji została przeprowadzona podczas spotkań                        

z przedstawicielami organizacji współpracujących na rzecz idei Greenways w dniach 24- 25 

marca 2015 r. w Lublinie. Z wypowiedzi uczestników spotkania wynikało, że konieczne jest 

podjęcie zintensyfikowanych działań w kierunku profesjonalizacji szeroko rozumianej 

współpracy partnerskiej na rzecz wypracowania marki turystycznej: Szlaku Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu”, w oparciu o którą będzie można wspólnie tworzyć produkty 

turystyczne i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości i siły gospodarczej 

na terenie Lubelszczyzny. 

Do tego niezbędne jest wykorzystanie potencjału/mocnych stron organizacji partnerskich      

i zapobieganie/wykluczanie zidentyfikowanych problemów. 

Czynniki wewnętrzne 

Mocne strony Słabe strony 

zaangażowanie i aktywność organizacji brak wypracowanych standardów 

współpracy, które wyznaczałyby wspólne 

kierunki działania 

organizacje posiadają bogate doświadczenie i 

wiedzę, którą mogą wykorzystywać we 

wspólnych przedsięwzięciach 

nadmierne skupienie na własnym obszarze 

działania 

Kreatywność, pomysłowość rozdrobnienie działań, akcyjność działań 

Organizacje działają w tych samych lub 

podobnych obszarach, ale nie konkurują 

tylko współpracują ze sobą 

Wysoka efektywność działań 
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Umiejętność pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych, pisania projektów unijnych 

itp. 

Czynniki zewnętrzne 

Szanse Zagrożenia 

współpraca partnerska niepozyskanie dofinansowania/funduszy na 

realizację zamierzonego celu 

chęć tworzenia wspólnych projektów                       

i pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

konflikty/rywalizacja np. o fundusze 

pomiędzy organizacjami 

potencjał ludzki- ich wiedza, pomysły brak właściwej promocji przedsięwzięcia/ 

inicjatywy  

integracja środowiska wokół wspólnej 

inicjatywy/przedsięwzięcia 

skomplikowane procedury administracyjne 

promocja dobrych praktyk koszty 

pozytywny odbiór społeczny, przychylność 

władz lokalnych i wojewódzkich 

innowacyjność 

poczucie wspólnoty zorientowanej wokół 

wspólnego celu 
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3. Cele procesu standaryzacji, sposoby realizacji, zasady 

konstruowania standardów 

 

Standaryzacja to proces, którego nadrzędnym celem powinien być rozwój organizacji. 

Świadomość zależności pomiędzy poszczególnymi etapami procesu standaryzacji sprzyja 

efektywnemu wykorzystaniu opracowanych standardów. 

Opracowując standard należy określić termin, kiedy nastąpi jego formalna weryfikacja. 

Jednak już na etapie wdrożenia standard jest weryfikowany „na bieżąco” i może okazać się, iż 

pojawiają się nieprzewidziane problemy, niespójności i że warto wcześniej dokonać formalnej 

weryfikacji standardu. Sposób wdrożenia standardu powinien zostać dostosowany do jego 

specyfiki. Standardy zawierające zapisy na poziomie ogólnym będą wymagały większego 

doprecyzowania, niż standardy mające formę procedur postępowania w określonych 

sytuacjach.  

Podczas tworzenia standardów należy kierować się poniższymi zasadami: 

1. Zasada adekwatności- oznacza względną zgodność miedzy potrzebami określonych 

grup klientów a oferowanym zakresem i jakością usług; 

2. Zasada elastyczności- oznacza stosowanie metod, technik i sposobów zaspokajania 

potrzeb w zależności od zaistniałej sytuacji, w granicach gwarantujących zachowanie 

pierwotnego znaczenia i celu realizowanego zadania; 

3. Zasada ramowości- to możliwość poruszania się w procesie zaspokajania potrzeb                  

w odpowiednim, o ustalonej rozpiętości, przedziale norm i normatywów, 

pozwalających, dzięki możliwości wyboru kryteriów, działać skutecznie na rzecz 

konkretnego klienta lub grupy klientów; 

4. Zasada spójności- to korelacja rozwiązań przyjętych i stosowanych na równych 

poziomach zarządzania sferą społeczną.3 

Weryfikacja standardu może być prowadzona w dwóch formach: jako kontrola zgodności 

zapisów standardu z rzeczywistymi działaniami prowadzonymi przez organizację oraz                       

                                                           
3 Na podstawie: „Poradnik standaryzacji usług społecznych”, Jerzy Boczoń, Warszawa 2007 
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w formie ponownej samooceny organizacji. Najlepiej jeżeli organizacja zdecyduje się na 

połączenie tych dwóch form. Takie rozwiązanie zapewni weryfikację zgodności z aktualnymi 

zapisami standardu oraz weryfikację prorozwojową. Dobre zaplanowanie weryfikacji jest 

podstawą jej użyteczności. Weryfikacja jest możliwa w organizacjach otwartych na zmianę                   

i nakierowanych na rozwój organizacji. Także kadrę organizacji trzeba przygotować do tego 

etapu. Niechęć do analizy działalności organizacji, związana z obawami przed negatywną 

oceną poszczególnych osób, czy aktywności organizacji lub przekonanie o osiągnięciu 

idealnego stanu funkcjonowania organizacji mogą być czynnikami zaburzającymi cykl 

standaryzacji. Jeśli organizacja nie będzie przygotowana na weryfikację działań w stosunku 

do zapisów standardu to może powstać sytuacja niespójności zapisów z rzeczywistością,                      

a w konsekwencji standard będzie bezużyteczny. Weryfikacja standardu ma pokazać czy 

standard jest aktualny, funkcjonalny i czy powinien nadal obowiązywać w organizacji. 

Wyniki weryfikacji standardu, poza podstawowym celem, czyli sprawdzeniem 

funkcjonalności standardu mogą też pomóc w określeniu mocnych i słabych stron organizacji. 

Poza tym efektem pogłębionej weryfikacji może być podjęcie nowych działań 

usprawniających funkcjonowanie organizacji (w tym opracowanie nowego standardu). 4 

Podane przez organizacje zrzeszone wokół idei Greenways problemy pozwoliły na 

sformułowanie celów, które powinny zostać osiągnięte poprzez proces standaryzacji: 

1. Wzmocnienie współpracy organizacji partnerskich: 

a) wytypowanie osób odpowiedzialnych za współpracę partnerską w każdej z organizacji 

b) ustanowienie zasad współpracy, praw i obowiązków Partnerów 

c) przeprowadzenie procesu facylitacji, zwiększającego motywację do zaangażowania                 

w działania partnerskie w ramach projektu Greenways 

d) aktywny udział organizacji w spotkaniach, konsultacjach, forach itp. dotyczących 

tematyki Greenways 

                                                           
4 Źródło: http://akcjastandaryzacja.pl/vademecum  



12 

 

e) stworzenie i uruchomienie systemu komunikacji wewnątrz Partnerstwa (analiza 

obecnego systemu komunikacji, ustanowienie standardów komunikacji oraz aktualizacja lub 

stworzenie nowego systemu komunikacji wewnątrz Partnerstwa) 

f) zwiększenie reprezentatywności Partnerstwa poprzez nawiązanie współpracy                             

z aktywnymi organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie Lubelszczyzny, 

identyfikującymi się z ideą Grennways 

g) monitoring i ewaluacja wypracowanych standardów współpracy. 
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4. Opis standardów współpracy 

 

Proponowana formuła dotycząca standardów współpracy zakłada otwartość Partnerstwa 

Organizacji Greenway „Dziedzictwo Wschodu” na nowych członków chcących 

współpracować na rzecz idei Greenways, która nie tylko otwiera wiele perspektyw dla 

rosnącej lawinowo społeczności miłośników „zielonej turystyki”, ale także stanowi szansę 

wzrostu gospodarczego w regionach tworzących warunki dla jej rozwoju. Otwartość ta ma 

zapewnić możliwie najlepsze wykorzystanie doświadczenia i potencjału organizacji na rzecz 

wspólnej realizacji celów Partnerstwa. W standardzie określono, że Organizacje Partnerskie 

Greenway „Dziedzictwo Wschodu” w swoich działaniach szanują różnorodność oraz nie 

narzucają pozostałym Partnerom w sferze partnerstwa swoich poglądów. 

1. Znajomość i przestrzeganie misji Partnerstwa Organizacji Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu” przez organizacje członkowskie. 

Misją Partnerstwa jest współpraca organizacji na rzecz idei Greenways mająca na celu 

pobudzenie turystyki w ramach Szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu”                                    

i wypromowanie marki turystycznej w oparciu o którą można tworzyć produkty 

turystyczne i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości i siły 

gospodarczej w regionie Lubelszczyzny ??? 

Partnerstwo tworzone jest przez organizacje i stowarzyszenia, które deklarują chęć 

współpracy w ww. obszarze i utożsamiają się z celami oraz misją Partnerstwa. 

2. Zgodność działań organizacji członkowskich z celami Partnerstwa Organizacji 

Greenway „Dziedzictwo Wschodu”: 

 

Celem głównym Partnerstwa Organizacji Greenway „Dziedzictwo Wschodu” jest 

wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji i stowarzyszeń 

współpracujących na rzecz idei Greenways, utożsamiających się z misją Partnerstwa. 

Cele szczegółowe Partnerstwa: 

- realizacja wspólnej strategii inwestycyjnej; 

- pozyskiwanie środków finansowych na zaplanowane projekty; 
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- prowadzenie działań upowszechniających i promujących szlak Grenway „Dziedzictwo 

Wschodu”;  

- pozyskiwanie nowych Partnerów do współpracy; 

- certyfikacja usług i produktów w ramach wypracowanej marki turystycznej;  

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wokół szlaku. 

 

Partnerstwo Organizacji Greenway „Dziedzictwo Wschodu” realizuje swoje cele poprzez: 

- zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń; 

- konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z zakresem działania 

organizacji partnerskich; 

- organizowanie działalności szkoleniowej i doradczej; 

- prowadzenie i realizację wspólnych programów na rzecz wzmacniania i promocji produktu 

turystycznego Greenway „Dziedzictwo Wschodu”; 

- reprezentowanie interesów organizacji partnerskich wobec administracji publicznej; 

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów związanych z promocją 

szlaku; 

- inne (jakie?) 

Przy współpracy organizacje partnerskie zobowiązane są do zachowania najwyższej 

staranności oraz dbałości o najwyższą jakość usług. 

 

3. Struktura Partnerstwa Organizacji Greenway „Dziedzictwo Wschodu” 

Na obecnym etapie planowane jest nadanie Partnerstwu Organizacji Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu” odrębnej osobowości prawnej. Rekomenduje się powołanie Związku 

Stowarzyszeń pn. Lubelska Unia Pozarządowa „Dziedzictwo Wschodu”, który będzie 
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zarządzał tworzoną marką turystyczną. Partnerstwo zamierza również utworzyć klaster 

przedsiębiorczości wiejskiej. 

 

4. Obszary współpracy w ramach Partnerstwa Organizacji Greenway „Dziedzictwo 

Wschodu” 

Podczas spotkań z przedstawicielami organizacji członkowskich skupionych wokół 

szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu” zdefiniowano następujące standardy, które mają 

stanowić uniwersalny zbiór działań podejmowanych przez Partnerstwo, wskazać sposoby ich 

realizacji i osoby odpowiedzialne za konkretne działania.  

 

Zdefiniowane główne obszary współpracy: Wypracowane standardy współpracy: 

budowa wspólnej strategii inwestycyjnej standard inwestycyjny 

tworzenie i realizacja wspólnych projektów 

finansowanych ze środków unijnych oraz innych 

dostępnych źródeł zewnętrznych 

standard pozyskiwania środków 

finansowych 

Budowa wspólnej strategii rozwoju  standard prowadzenia usług 

prowadzenie polityki informacyjnej (wzajemne 

informowanie się o planowanych 

przedsięwzięciach, inicjatywach, możliwościach 

pozyskiwania funduszy, organizowanych 

konferencjach, spotkaniach, forach, szkoleniach 

itp., wymiana doświadczeń , w tym ze 

szczególnym uwzględnieniem strony internetowej 

i portalu internetowego służącego komunikacji          

i wymianie informacji wewnątrz Partnerstwa 

standard informacyjno -

komunikacyjny 

podejmowanie działań integrujących środowisko 

organizacji skupionych wokół szlaku Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu”  oraz poznanie                            

standard współpracy z partnerami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi 
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i rekomendowanie dobrych praktyk, 

współpraca z mediami 

- inne (jakie?) 

 

 

 

 

1. STANDARD INWESTYCYJNY: 

Profesjonale Partnerstwo do prawidłowego funkcjonowania i skutecznego wypełniania 

misji potrzebuje określenia strategii inwestycyjnej czyli przeanalizowania potencjału 

poszczególnych obszarów i zaplanowania właściwych inwestycji infrastrukturalnych 

Cel główny i cele szczegółowe standardu: 

Cel główny:  

Budowa wspólnej strategii 

inwestycyjnej 

Cele szczegółowe: 

- analiza potencjału poszczególnych obszarów; 

-stworzenie planu inwestycji infrastrukturalnych 

(szlaków rowerowych, parkingów, atrakcji, itp.); 

- zaplanowanie i realizacja tzw. działań „miękkich”                   

w postaci szkoleń, doradztwa itp.; 

- budowa struktury finansowej i wykorzystanie 

pozyskanych środków w dalszej działalności; 

Inne (jakie?) 
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Elementy standardu: 

Odbiorcy/adresaci 

standardu: 

- organizacje tworzące partnerstwo; 

- mieszkańcy woj. lubelskiego, turyści krajowi                     

i zagraniczni; 

- przedsiębiorcy, pracodawcy, NGO i JST 

Działania służące realizacji 

standardu: 

Minimalne Rekomendowane 

1. Tworzenie strategii 

inwestycyjnej odbywać 

się będzie podczas: 

spotkań organizacji 

partnerskich 

Częstotliwość spotkań 

wynikać będzie z 

zakresu i postępu prac 

nad strategią. 

2. Analiza dostępnych 

źródeł finansowania: 

- realizacja wg. 

opracowanego 

standardu  pozyskiwania 

środków finansowych 

1.Udział w szkoleniach                   

i spotkaniach doradczych: 

- uczestniczyć będą osoby 

oddelegowane przez 

organizacje do prac nad 

strategią inwestycyjną ; 

2. Konsultacje tworzonej 

strategii inwestycyjnej: 

- tworzona strategia 

inwestycyjna jest 

konsultowana z 

mieszkańcami, 

przedstawicielami 

pracodawców/przedsiębiorców 

(np. z istniejącymi Związkami 

Pracodawców na 

Lubelszczyźnie), lokalnymi 

samorządami z terenów przez 

które przebiega szlak 

Greenway „Dziedzictwo 

Wschodu” 
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Warunki osobowe realizacji 

standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

W każdej organizacji 

partnerskiej do udziału 

w spotkaniach 

dotyczących pracy nad 

strategią oddelegowana 

zostanie osoba ( lub                

w przypadku braku 

możliwości udziału w 

spotkaniu jej zastępca) 

do kontaktu,  

zorientowana w pracach 

nad strategią 

Reprezentanci organizacji 

uczestniczący w pracach nad 

strategią inwestycyjną powinni 

zostać przeszkoleni z zakresu 

jej tworzenia i/lub mieć 

możliwość korzystania                      

z doradztwa w tym zakresie 

oraz wiedzę dotyczącą 

aplikowania o środki 

zewnętrzne.  

Wskaźniki realizacji 

standardu: 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

- ilość spotkań organizacji 

partnerskich; 

- liczba analiz, planów 

- 1 strategia inwestycyjna 

 

- listy obecności na spotkaniach; 

- 1 opracowanie zbiorcze wszystkich analiz, planów; 

- opracowana strategia inwestycyjna. 

Sposób oceny realizacji standardu: 

Zatwierdzona pozytywnie przez Walne Zebranie Członków wspólna strategia inwestycyjna 

Partnerstwa. 
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2. STANDARD POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

 Partnerstwo Organizacji Greenway „Dziedzictwo Wschodu” dąży do sformalizowania 

swojej działalności jako Związek Stowarzyszeń pn. Lubelska Unia Pozarządowa 

„Dziedzictwo Wschodu”. W perspektywie czasowej umożliwi to finansowanie działań 

poprzez bezpośrednie aplikowanie o fundusze zewnętrzne. Do czasu zarejestrowania 

partnerstwa jako związku stowarzyszeń pozyskiwanie środków zewnętrznych odbywać się 

będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności przez poszczególne organizacje członkowskie                 

z ukierunkowaniem na wzmacnianie działalności Partnerstwa Organizacji Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu”. 

Cel główny i cele szczegółowe standardu: 

Cel główny: Cele szczegółowe: 

Podwyższenie jakości i efektywności 

wydatkowania środków pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych na rzecz Partnerstwa Organizacji 

Greenway „Dziedzictwo Wschodu”/Związku 

Stowarzyszeń 

- zwiększenie dostępu i przepływu 

informacji o dostępnych źródłach 

pozyskania środków zewnętrznych; 

- nabycie lub podwyższenie wiedzy                    

i kwalifikacji w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych; 

- transparentność realizowanych 

projektów, przepływów finansowych; 

- zwieszenie szans na absorpcję 

środków zewnętrznych, szczególnie                

w ramach finansowania z UE; 

- zwiększenie efektywności działań na 

rzecz Partnerstwa Organizacji 

Greenway „Dziedzictwo 

Wschodu”/Związku Stowarzyszeń. 
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Elementy standardu: 

Odbiorcy/adresaci 

standardu: 

Bezpośrednio: Organizacje Partnerskie Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu”, 

Pośrednio: beneficjenci projektów 

Działania służące 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

1. Aktualizowanie/administrowanie 

strony internetowej i portalu 

internetowego przez organizacje 

partnerskie w zakresie dzielenia się 

wiedzą o dostępnych środkach 

zewnętrznych 

2. Organizacja spotkań 

tematycznych nt. dostępnych źródeł 

finansowania 

3. Zawieranie partnerstw 

projektowych przez organizacje 

członkowskie i wspólne 

aplikowanie o środki zewnętrzne 

4. Opracowanie wspólnego 

katalogu zasad wzajemnej 

współpracy w ramach zawartych 

partnerstw projektowych 

1. Prowadzenie 

działalności 

gospodarczej w zakresie 

usług turystycznych 

2. Komponowanie i 

sprzedaż ofert (np. dla 

szkół, współpraca z 

biurami podróży z 

terenu całej Polski) 

3. Tworzenie 

sklepików regionalnych 

(galerii produktów 

lokalnych i punktów 

informacji 

turystycznej) i 

kooperacja pomiędzy 

nimi w zakresie 

uzupełniania w lokalne 

produkty 

Warunki osobowe 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

Realizacja przez osoby wyznaczone 

przez organizacje członkowskie pod 

nadzorem ….???? 

Utworzenie w ramach 

Partnerstwa zespołu ds. 

pozyskiwania funduszy 
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zewnętrznych 

Wskaźniki realizacji standardu: 

 

Źródło weryfikacji standardu: 

- liczba zamieszczonych informacji na stronie 

internetowej i portalu internetowym 

dotyczących możliwości pozyskiwania 

środków finansowych- co najmniej …. od 

każdej organizacji partnerskiej  

- liczba zorganizowanych spotkań 

tematycznych nt. dostępnych źródeł 

finansowania- co najmniej ………. 

- liczba zawartych partnerstw projektowych w 

celu wspólnego pozyskiwania środków 

finansowych- co najmniej 2 umowy w roku??? 

 

- sprawozdanie zbiorcze opracowane 

przez ………….. na podstawie 

sprawozdań przekazanych przez 

organizacje partnerskie; 

- strona internetowa i portal internetowy. 

 

Sposób oceny realizacji standardu: 

Oceny realizacji standardu dokonuje raz na pół roku Walne Zebranie Członków na 

podstawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd.  

 

3. STANDARD PROWADZENIA USŁUG 

 Partnerstwo Organizacji Greenway „Dziedzictwo Wschodu” dąży do profesjonalizacji 

prowadzenia usług. 

Cel główny i cele szczegółowe standardu: 

Cel główny: Cele szczegółowe: 

Podnoszenie jakości i efektywności usług - zwiększenie dostępu i przepływu 
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świadczonych przez Partnerstwo informacji o dostępnych usługach; 

- organizacja wizyt studyjnych; 

- obsługa i dalsza rozbudowa narzędzia 

do systemu rezerwacji na obszarze 

szlaku; 

- prowadzenie certyfikacji obiektów 

produktów na szlaku; 

- stworzenie systemu informacji 

turystycznej i kulturalnej oraz 

włączenie go w regionalne i krajowe 

zarządzanie systemem IT; 

- prowadzenie działalności doradczej, 

szkoleniowej, informacyjnej itp. 

- stworzenie instytucji obsługi biznesu 

przy LGD; 

- tworzenie inkubatorów 

przedsiębiorczości  

 

Elementy standardu: 

Odbiorcy/adresaci 

standardu: 

 Organizacje partnerskie Greenway „Dziedzictwo Wschodu”, 

Przedsiębiorcy, pracodawcy, mieszkańcy woj. lubelskiego, 

turyści krajowi i zagraniczni, przewodnicy turystyczni 

Działania służące 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

1. Aktualizowanie/administrowanie 

strony internetowej i portalu 

internetowego przez organizacje 

1. Koordynowanie 

przez LGD instytucjami 

obsługi biznesu  
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partnerskie w zakresie dzielenia się 

wiedzą o dostępnych usługach 

świadczonych przez Partnerstwo 

2. Organizacja spotkań 

tematycznych  

3. Prowadzenie i aktualizacja 

rejestru obiektów i produktów, które 

otrzymały certyfikat; 

4. Koordynowanie systemem 

rezerwacji oraz systemem 

informacji turystycznej i kulturalnej 

5. Wzajemne wsparcie 

informacyjno-doradcze organizacji 

partnerskich w zakresie możliwym 

do realizacji przez organizacje 

udzielające wsparcia 

2. Koordynowanie, 

rozwijanie i 

promowanie 

działalności 

inkubatorów 

przedsiębiorczości 

3. Dalsza rozbudowa 

systemu rezerwacji na 

obszarze szlaku 

4. Stworzenie 

programów szkoleń, 

ustalenie zakresów 

tematycznych 

doradztwa 

 

Warunki osobowe 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

Realizacja przez organizacje 

członkowskie pod nadzorem 

Walnego Zebrania Członków 

Utworzenie w ramach 

Partnerstwa stanowiska 

pełnomocnika jakości 

lub powołanie zespołu 

ds. jakości 

Wskaźniki realizacji standardu: 

 

Źródło weryfikacji standardu: 

- liczba zamieszczonych informacji na stronie 

internetowej i portalu internetowym 

dotyczących świadczonych usług- co najmniej 

1x w m-cu od każdej organizacji partnerskiej  

- sprawozdanie zbiorcze opracowane 

przez Zarząd  na podstawie sprawozdań 

przekazanych przez organizacje 

partnerskie; 
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- liczba zorganizowanych spotkań 

tematycznych - co najmniej 2 x w roku 

- liczba wydanych certyfikatów obiektom i 

produktom na szlaku; 

- liczba stworzonych systemów rezerwacji- 1 

- liczba stworzonych systemów informacji 

turystycznej i kulturalnej- 1 

 

- strona internetowa i portal internetowy. 

- system rezerwacji, 

- system informacji turystycznej i 

kulturalnej 

Sposób oceny realizacji standardu: 

Oceny realizacji standardu dokonuje raz na pół roku Walne Zebranie Członków na 

podstawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd. 

 

5. STANDARD INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNY 

 Standard dotyczy budowania wewnętrznej spójności Partnerstwa w obszarze dotyczącym 

wymiany informacji i wzajemnego komunikowania się Partnerów. 

Cel główny i cele szczegółowe standardu: 

Cel główny: Cele szczegółowe: 

Usprawnienie działań Partnerstwa poprzez 

stworzenie jasnego, przejrzystego, sprawnego i 

skutecznego systemu komunikacji pomiędzy 

organizacjami partnerskimi oraz 

upowszechniania informacji  

- prowadzenie polityki informacyjnej 

(wzajemne informowanie się o 

planowanych przedsięwzięciach, 

inicjatywach, możliwościach 

pozyskiwania funduszy, 

organizowanych konferencjach, 

spotkaniach, forach, szkoleniach itp., 

wymiana doświadczeń , w tym ze 

szczególnym uwzględnieniem strony 

internetowej i portalu internetowego 
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służącego komunikacji i wymianie 

informacji wewnątrz Partnerstwa) 

Elementy standardu: 

Odbiorcy/adresaci 

standardu: 

 Organizacje Partnerskie Greenway „Dziedzictwo Wschodu”, 

Otoczenie zewnętrzne Partnerstwa 

Działania służące 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

1. Korzystanie z narzędzi 

komunikacji: 

- strona internetowa, portal 

internetowy służący wewnętrznej 

komunikacji w ramach Partnerstwa 

- obecność na stronach 

społecznościowych oraz różnego 

rodzaju portalach internetowych, 

np. Onet.pl, wp.pl itp. 

2. zamieszczanie informacji przez 

Partnerów na stronie internetowej 

oraz portalu internetowym 

Partnerstwa o wydarzeniach, 

zmianach, projektach itp. 

3. tworzenie i upowszechnianie 

artykułów, refleksji, felietonów itp. 

w zakresie realizacji celów 

Partnerstwa 

4. wymiana doświadczeń, dobrych 

praktyk itp. 

5. Spotkania organizacji 

1. wymiana informacji 

następuje również 

poprzez jej wysyłkę za 

pośrednictwem e-maili 

do wszystkich 

organizacji 

partnerskich 



26 

 

partnerskich (decyzyjne, robocze, 

integracyjne, edukacyjne) co 

najmniej 2x w roku 

Warunki osobowe 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

- Wyznaczenie przez organizacje 

stałej osoby do kontaktu 

zorientowanej w sprawach 

Partnerstwa, uczestniczącej w 

organizowanych spotkaniach, 

zamieszczającej i aktualizującej 

informacje na stronie internetowej 

Partnerstwa 

- zapewnienie dostępu do 

wewnętrznego portalu 

internetowego Partnerstwa 

pracownikom organizacji 

członkowskich. Listę osób 

upoważnionych do korzystania z 

portalu ostatecznie ustala każda z 

organizacji partnerskich. 

W każdej z organizacji 

partnerskich wszyscy 

pracownicy korzystają z 

dostępnych narzędzi 

komunikacji 

Warunki techniczne realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

- strona internetowa 

 

- portal internetowy służący wymianie 

informacji wewnątrz Partnerstwa 

Wskaźniki realizacji standardu: Źródło weryfikacji wskaźnika: 

- ilość odwiedzin na stronie internetowej- … 

???rocznie 

- ilość logowań na portalu internetowym 

- sprawozdanie 2 x w roku??? nt. 

umieszczanych informacji sporządzane 

przez Zarząd na podstawie otrzymanych 
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Partnerstwa- 1x na tydzień??? 

- organizacja spotkań Walnego Zebrania 

Członków – co najmniej 2 x w roku 

sprawozdań od wszystkich organizacji 

partnerskich 

- listy obecności na spotkaniach 

Sposób oceny realizacji standardu: 

Ankiety ewaluacyjne badające subiektywne odczucia Partnerów – co najmniej 1 x w roku 

Analiza sprawozdań – w zaplanowanych terminach ich składania 

 

6. STANDARD WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI WEWN ĘTRZYNYMI                           

I ZEWNĘTRZYNYMI:  

 Standard dotyczy profesjonalizacji w działaniach informacyjnych i promocyjnych 

Partnerstwa. Reguluje też kwestie dotyczące wzajemnej integracji środowiska organizacji 

skupionych wokół szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu” oraz współpracy z mediami. 

Cel główny i cele szczegółowe standardu: 

Cel główny: Cele szczegółowe: 

Upowszechnianie informacji, promocja działań 

oraz integracja środowiska organizacji 

członkowskich Partnerstwa Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu” 

- marketing obszaru; 

- zwiększenie ilości członków 

Partnerstwa; 

- zwiększenie dostępu do informacji                 

o marce turystycznej Greenway 

„Dziedzictwo Wschodu” 

- integracja środowiska 

utożsamiającego się z ideą Greenways 

Elementy standardu: 

Odbiorcy/adresaci 

standardu: 

 Media; 
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Otoczenie zewnętrzne Partnerstwa 

Działania służące 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

- stałe kontakty z mediami; 

- opracowanie bazy tzw. 

„przychylnych mediów” 

zainteresowanych tematem 

„zielonych szlaków”; 

- inicjowanie patronatów nad 

działaniami Partnerstwa; 

- organizacja spotkań integrujących 

Partnerstwo 

- budowa narzędzi ITC 

wspomagających 

działania marketingowe 

i promocyjne: aplikacji 

na urządzenia mobilne, 

map, fun pag-ów w 

serwisach 

społecznościowych 

- zaangażowanie w 

działanie na rzecz 

Partnerstwa środowiska 

naukowego celem 

tworzenia warunków 

do powstawania 

nowych, 

innowacyjnych 

produktów i usług 

- organizacja 

konferencji, kampanii 

medialnych itp. 

Warunki osobowe 

realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

Zarząd??? Walne Zebranie???? Wyznaczenie rzecznika 

Partnerstwa lub 

powołanie zespołu ds. 

PR 
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Warunki techniczne realizacji standardu: 

Minimalne: Rekomendowane: 

- baza danych dziennikarzy (przychylnych) 

 

- pozyskanie środków finansowych na 

działania integrujące środowisko (np. 

projekty unijne, składki pieniężne 

członków na organizację spotkań 

integracyjnych) 

Wskaźniki realizacji standardu: Źródło weryfikacji wskaźnika: 

- liczba informacji przekazanych do mediów- 

co najmniej 1x na kwartał 

- ilość artykułów/materiałów jakie ukazały się 

w mediach i na stronach/portalach 

internetowych nt. Partnerstwa 

- ilość wyemitowanych reklam i spotów; 

- ilość zorganizowanych spotkań integrujących 

Partnerstwo 

- zestawienia sporządzane przez Zarząd 

Sposób oceny realizacji standardu: 

Ocena dokonywana jest przez Walne Zebranie Członków na podstawie sprawozdań 

przekazanych przez Zarząd co najmniej 1x na pół roku. 
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5. Rekomendacje w zakresie wdrażania standardów 

 

Opracowanie standardów to wstęp do pracy, którą muszą podjąć wszystkie organizacje 

skupione wokół szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu”. Dzięki temu możliwa będzie 

profesjonalizacja i zwiększenie efektywności ich wspólnego, partnerskiego działania. 

Rekomenduje się przy wdrażaniu niniejszych standardów stosowanie następujących 

etapów wdrażania: 

1. Etap przygotowawczy: 

- doradztwo lub/i szkolenia dla członków Partnerstwa w zakresie wdrażania/stosowania 

standardów; 

2. Etap testowania: 

- organizacje członkowskie w ramach tego etapu będą testowały wypracowane standardy 

przez okres  minimum 12 miesięcy, po którym powinien nastąpić audyt standardów                    

i w razie konieczności ich aktualizacja tak, by stały się przydatnym narzędziem 

ułatwiającym a nie utrudniającym wzajemną współpracę organizacji; 

3. Etap zatwierdzenia lub/i modyfikacji standardów, które sprawdziły się w trakcie 

testowania: 

- powołanie zespołu ds. weryfikacji istniejących i zatwierdzania nowych standardów. 


