
Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce jako  

dobra praktyka służąca podnoszeniu jakości usług 
obiektów turystyki wiejskiej   

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Justyna Kubiatowicz  

 



• W związku z widoczną tendencją wzrostową ilości obiektów bazy 
noclegowej na obszarach wiejskich, a przy tym brakiem rzetelnej 
informacji turystycznej o obiektach oferujących wysoką jakość 
usług, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku 
ustanowił „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce”. 

 

• Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy organizacji konkursu 
współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz 
Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. 

Powołanie Konkursu  



• Popularyzacja i promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca 
wypoczynku. 

• Podniesienie jakości usług turystycznych. 

• Popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych 
wielkopolskiej wsi. 

• Zainteresowanie i zachęcenie do wypoczynku na wsi zarówno 
gości krajowych, jak i zagranicznych. 

• Motywacja jednostek agroturystycznych / turystycznych do 
podnoszenia standardu i jakości oraz zakresu oferty. 

Cele konkursu 



Odbiorcy Konkursu 

•  Turyści, którzy mogą dzięki konkursowi dowiedzieć się  
o ciekawych obiektach i miejscach na wielkopolskiej 
mapie turystycznej. 

• Właściciele obiektów turystycznych na wsi, dzięki 
konkursowi mogą zweryfikować standard swoich usług, 
zobaczyć i ocenić, co inni oferują turystom na terenach 
wiejskich. 

• Samorządy lokalne, organizacje turystyczne, dla których 
obiekty wyłonione w konkursie mogą pełnić rolę 
promocyjną, wyznaczając określone kierunki turystyczne.  

 



• Kapitułę konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego na wniosek Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego.  

• W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 9 osób, spośród 
których zostaje wybrany przewodniczący. 

• Kapituła przedstawia Zarządowi Województwa propozycję 
przyznania I, II i III miejsca, wyróżnień  w każdej kategorii 
ocenianych obiektów oraz nagrody specjalnej. 

• Kadencja pracy Kapituły trwa 5 lat.  

 

Kapituła Konkursu  



• Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie mają: 

 
- wójtowie, burmistrzowie miast i gmin,  starostowie,  
- organizacje agroturystyczne i turystyczne,  
- Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa    
Rolniczego,  

    - związki branżowe rolników,  

    - organizacje społeczno – zawodowe rolników,  

    - Lokalne Grupy Działania programu LEADER,   

    -  samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów z pieczęcią gminy  
na zgłoszeniu, potwierdzającą przyjęcie do wiadomości przez 
wójta/burmistrza przystąpienie obiektu do konkursu.  

 

• Konkurs ma charakter stały i jest rozstrzygany w edycjach rocznych, a 
nabór zgłoszeń trwa od 1 marca do 15 maja każdego roku.  



• Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym 
gospodarstwie rolnym. 

 

• Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim. 

 

• Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. 
terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. 
wykorzystujące tradycje i walory wsi.  

Kategorie obiektów 



Weryfikacja obiektów  

• Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń kapituła dokonuje wizytacji 

zakwalifikowanych obiektów, podczas której ocenia 

odwiedzany obiekt według ustalonych kryteriów 

pogrupowanych w 9 kategorii dających wytyczne  

do świadczenia usług turystycznych przez obiekty turystyczne 

na terenach wiejskich.   

 



Związek z tradycją wiejską, regionem, 
folklorem. 

•  zachowanie tradycyjnej 
architektury w obiekcie, 

•  kultywowanie  
w gospodarstwie 
tradycji i obrzędów 
związanych  
z regionem, 

 



• wykorzystanie elementów 
wystroju wnętrz związanych 
z wielkopolskim (polskim) 
folklorem wystrój okien, 
wnętrz domowych oraz 
wnętrz przeznaczonych dla 
osób odwiedzających dany 
obiekt jak np. wiata, miejsce 
na grill, ognisko, elementy 
architektury ogrodowej,  

• prowadzenie w otoczeniu 
obiektu tradycyjnej zieleni  
 ( tradycyjny ogród, sad). 

 



  
Wjazd, wygląd zewnętrzny, otoczenie 

obiektu   
 
 

 
• droga i oznakowanie 

dojazdu do obiektu, 
oznakowanie na 
budynku,  

      
• możliwość parkowania 

samochodów, rowerów, 
innych pojazdów, 

   
• czystość, zapachy, hałas 

itp. estetyka obiektu, styl,
   

• zieleń, ogród, kwiaty.  
 
 



   

Pomieszczenia mieszkalne, sanitarne, 
wspólne  

 

 
 

• powierzchnia pomieszczeń, 
 
• jakość i kompletność 

wyposażenia, styl, 
wzornictwo, dekoracje, 

 
• czystość, stan sanitarny, 
 
• ogrzewanie i wentylacja,  

 
• urządzenia dodatkowe. 
     

  

 

 



Rekreacja, rozrywka, program, specjalizacja   

• specjalizacja, nastawienie na 
konkretny typ klienta, 
specjalny program pobytu 
zorganizowany indywidualnie 
lub atrakcje „z zewnątrz”,  

• urządzenia rekreacyjne,   

• taras, weranda, altana, patio, 
miejsce na ognisko itp.,  

• wyżywienie,  

• wypożyczanie (użyczanie 
sprzętu). 

   



• wrażenie ogólne, czystość, ubiór,   

• komunikatywność, przyjazność,  łatwość nawiązywania 
kontaktu, umiejętność słuchania, wrażliwość na potrzeby 
gości. 

 

 

Gospodarze, obsługa   
 



• informacja o atrakcjach okolicy, 

    udostępniane materiały informacyjne, własne materiały  
o najbliższej okolicy,   

• informacja o innych podobnych obiektach (sąsiedztwo), 

• drukowane materiały promocyjne dot. własnego obiektu  

 jakość informacji o własnym obiekcie, zgodność z realiami, 
dokładność, języki, komunikatywność,   

• informacja o obiekcie w internecie .  

 

 
 

Informacja turystyczna, materiały promocyjne 
  

 



 

Oferta kulinarna   
 

• pochodzenie produktów, 
  
• specjalizacja, 
   
• odniesienie do regionu,  
   
• innowacyjność : 
 - nowatorskie wykorzystanie 

tradycji w przygotowaniu 
potraw,  

 - liczba oferowanych posiłków, 
dowolność wyboru, kuchnia 
dietetyczna, wegetariańska, 
dla dzieci.  
 



 

 

Ekologia  

   

 
• proekologiczne działania 

edukacyjne, szczególnie 
nakierowane na rodziny  
z dziećmi, 

• przestrzeganie zasad 
służących ochronie 
środowiska,  

• chów i hodowla zwierząt 
metodą ekologiczną, 

• uprawa warzyw, owoców 
metodą ekologiczną, 

• segregacja odpadów. 
  
 

 



• członkostwo w organizacjach turystycznych,  

• współpraca z innymi gospodarstwami agroturystycznymi  
i obiektami turystycznymi, lokalnymi producentami i 
innymi podmiotami w zakresie organizacji wypoczynku 
gości : 

 – np. położenie, wiejskość, agro – możliwość 
uczestniczenia/obserwacji prac rolniczych lub w życiu wsi,  

– np. transportowanie gości z przystanku lub do innych 
obiektów, 

– liczba zwierząt, upraw w obiektach agroturystycznych, 
liczba elementów edukacyjnych. 

 

Uznaniowe 



Nagrody  

• Wyłonieni laureaci konkursu otrzymują od Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego nagrody finansowe oraz 
dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca i wyróżnienia w każdej 
kategorii ocenianych obiektów, a także może zostać przyznana 
nagroda specjalna, której kandydata przedstawia kapituła 
spośród zgłoszonych obiektów. 

 

• Konkurs jak i sami laureaci objęci są działaniami 
promocyjnymi: informacje na stronach internetowych, prasie 
lokalnej, portalach społecznościowych, telewizji regionalnej, 
wydawnictwie: „ Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski”.  

 



Publikacje 



Liczba zgłoszonych obiektów do konkursu na najlepszy obiekt 
turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce 

 

Edycja 

 

Rok 

Liczba 

zgłoszonych 

obiektów 

Liczba uczestników  

w poszczególnych kategoriach 

kategoria I kategoria II kategoria III 

I 2007 60 31 20 9 

II 2008 41 22 7 12 

II 2009 52 26 10 16 

IV 2010 43 22 10 11 

V 2011 36 15 6 15 

VI 2012 46 17 7 22 

VII 2013 65 18 20 27 

VIII 2014 42 13 4 25 

IX 2015 48 22 9 17 

X 2016 34 14 5 15 

Razem 467 200 98 169 



 
W latach 2007 – 2016 nagrodzono ogółem 

94 obiekty, przyznając dodatkowo  

53 wyróżnienia. 
 

 

    



Podsumowanie 

• dzięki kryteriom określonym w konkursie właściciel obiektu 
może ocenić własne gospodarstwo i przygotować je według 
skonkretyzowanych kryteriów do uczestnictwa w konkursie,  

• nagrodzeni laureaci w poprzednich edycjach stanowią wzór do 
naśladowania, 

•  właściciele obiektów turystyki wiejskiej mogą zweryfikować 
standard swoich usług, zobaczyć i ocenić, co inni usługodawcy 
oferują turystom na terenach wiejskich, tym samym podnieść 
jakości świadczonych usług turystycznych oraz rozszerzyć 
swoją ofertę,  

• konkurs spełnia także funkcję promocyjną, bo promuje w tym 
przypadku wielkopolską wieś jako miejsce wypoczynku, gdzie 
turyści mogą znaleźć ciekawe kwatery i inne atrakcje 
turystyczne.   
 



Dziękuję za uwagę  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Justyna Kubiatowicz  

tel. 61 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl  
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