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Turystyka wiejska i jej przyszłość 

 
Turystyka wiejska powinna być: 

• narzędziem rozwoju pozarolniczej 
funkcji wsi, 

• ważnym elementem wielofunkcyjności 
obszarów wiejskich, 

• czynnikiem rozwoju opartym o silny  
i zróżnicowany kapitał ludzki  
i społeczny, 

• wartością wpływającą na zachowanie 
dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego obszarów wiejskich 

 



Współpraca i tworzenie partnerstw. 

 
• KONSORCJUM jako forma współdziałania w działalności turystycznej 

na obszarach wiejskich, 

• inne formy współpracy np. KLASTRY, 

• wspieranie animatorów współpracy i partnerstw, 

• poszukiwanie rdzeni współpracy – produkt, usługi, obszar, 

• prezentacja dobrych praktyk – przede wszystkim korzyści dla 
partnerów współpracujących, 

• premiowanie projektów składanych i realizowanych we współpracy,  

• edukacja w zakresie współpracy pomiędzy dostawcami pojedynczych 
usług a sprzedawcami oferty – twórcami pakietów.  

 

 

 



  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Konsorcja pozwalają na zbudowanie 
marki 

 
 

Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki 
wypoczynkowej jest wspieranie konsolidacji i integracji branży turystycznej 
poprzez tworzenie i rozwój konsorcjów produktowych.   
 
Polska Organizacja Turystyczna definiuje konsorcja jako rodzaj integracji, 
której celem jest przede wszystkim prowadzenie skoordynowanych działań 
marketingowych.  
 



  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Konsorcja pozwalają na zbudowanie 
marki 

 
 

Konsorcja to dobrowolne i niesformalizowane grupy robocze, w ramach 
których współpraca podmiotów odbywa się na zasadzie zaangażowania 
merytorycznego.  
 
Skupiają one partnerów jednej grupy produktowej, zainteresowanych 
wspólnymi działaniami promocyjnymi na rzecz konkretnego produktu 
turystycznego.  
 
Udział finansowy i jego forma uzgadniane są przez uczestników danego 
konsorcjum. 



  
 

  
 
 

Konsorcja Turystyczne POT 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wizja  

Uznana i rozpoznawalna wieloproduktowa oferta  
turystyki  

Misja 

 Agregacja działań  

Cel 

 Marka Integracja Rozwój Komercjalizacja 
 
 
 

 
 



  
 

  
 
 

Konsorcja Turystyczne POT 

 
 
 
 
 
 

 
 

Korzyści dla konsorcjum jako całości: 
 większa różnorodność produktu, 

 oszczędniejszy i efektywniejszy marketing, 

 silniejsze oddziaływanie na rynek, 

 obniżanie kosztów, 

 budowanie tożsamości lokalnej, 

 synergia sektora publicznego i prywatnego,  

 możliwości planowania strategicznego i analiz. 

 

Korzyści dla członków konsorcjum:  
 współudział w kosztach promocji, 

 podniesienie jakości i konkurencyjności produktu, 

 poprawa wizerunku i rozpoznawalności.  

 

Korzyści z dla klienta: 
 gwarancja standardu, 

 łatwiejszy i szybszy zakup, 

 zwiększenie możliwości wyboru.  



 
Razem  

 łatwiej  lepiej  taniej 

 
Potrzeba ścisłej współpracy w zakresie przygotowania 

oferty turystycznej na szczeblu 

 

lokalnym regionalnym centralnym 

 



PERSPEKTYWA  

TURYSTYKA 
WIEJSKA 

KOMERCJALIZACJA  

INTEGRACJA  

DOSTOSOWANIE 
RYNKU  

MARKA  



Produkt turystyczny  
 

stanowią wszystkie dobra i usługi, tworzone i 
kupowane w związku z wyjazdem przed 

rozpoczęciem podróży, w trakcie podróży i w czasie 
pobytu poza miejscem zamieszkania.  

 



 
Produkt turystyczny 

 
 

Dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, 
umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego.  
 
Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez człowieka dobra 
turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, pobyt 
i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie czasu. 

 



Produkt turystyczny  

 

zintegrowany układ oczekiwań, korzyści i wrażeń tworzących unikalną 

kompozycje trzech podróży: wyobrażonej, rzeczywistej   i zapamiętanej.  

 

Konkurencyjność, unikalność 

 

 



Konsorcjum Turystyka Wiejska 

 

Konsorcjum „Turystyki wiejskiej” jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem 
podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Jego celem jest wspólne wypracowanie i wdrożenie strategii 
działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej 

turystyki wiejskiej. 
 
Zadania: 

• konsolidacja podmiotów, stowarzyszeń oraz branży, 
• działanie na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału 

obszaru produktowego w regionie; 
• tworzenie markowych produktów turystyki wiejskiej i ich 

komercjalizacja; 
 

Data powstania: 24.06.2015 



Konsorcjum Turystyka Wiejska 

 

Zadania: 

• upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości 
świadczonych usług; 

• promocja wypoczynku na wsi; 
• wymiana wiedzy i dobrych praktyk; 
• wsparcie inwestycji poszerzających rozbudowę (tworzenie, 

zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych 
terenów wiejskich. 

 

Data powstania: 24.06.2015 



Konsorcjum Turystyka Wiejska 

Działania w latach 2015-2016 
 
• działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki wiejskiej przy 

współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwa Sportu i Turystki konsorcjum 
Turystyki Wiejskiej 

• Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2016 - Stoisko produktowe poświęcone ofercie  
turystyki wiejskiej 

• Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej  Agrotravel 2016 - Dzień Ekspercki POT - „Turystyka 
kulinarna na obszarach wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek 
 



Konsorcjum turystyki wiejskiej  

 

Działania w latach 2015-2016 

 
Organizację konkursu  z wiedzy turystycznej związanej z wypoczynkiem na wsi.  

Konkurs został ogłoszony i promowany przez Facebooka POT. 

Celem zorganizowanego przez przedsięwzięcia pn. „Odpoczywaj na wsi” była promocja 
turystyki na obszarach wiejskich, zachęcanie do wyboru na miejsca wypoczynku krajowych 
destynacji i inspirowanie odbiorców do odkrywania walorów polskiej wsi.  

 

 

 
 



Konsorcjum Turystyka Wiejska 

 

Plany na rok 2017 
 
• rozszerzenie promocyjnej informacji o członkach konsorcjów na portalu narodowym 

www.polska.travel, w celu zwiększenia rozpoznawalności członków konsorcjum; 
• działania promujące konsorcjum podczas targów turystycznych np., przy współudziale 

Konsorcjantów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
• zorganizowanie konkursu  z wiedzy turystycznej związanej z wypoczynkiem na wsi; 
• realizacja katalogu „Odpoczywaj na wsi”, którego celem jest promocja turystyki wiejskiej poprzez 

oferty produktowe członków Konsorcjum Turystyki Wiejskiej; 
• zgłoszenie przez POT (24.02.2017 roku) propozycji działań do Wniosku o wybór operacji do 

realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  
dotyczącą promocji turystyki na obszarach wiejskich. 

 
Kampania będzie realizowana pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach 

działania z Planu Działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 



Konsorcja POT 

 

 



Konsorcja 

W 2017 roku POT planuje przeprowadzenie inwentaryzacji turystycznych marek 
terytorialnych wśród członków konsorcjów, na potrzeby tworzenia „Domu Polskich 
Turystycznych Marek Terytorialnych”.  
 
Inicjatywa MSiT budowy „Domu Marek” została ujęta w „Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju”, jako jeden z trzech projektów strategicznych w 
obszarze „Ekspansja zagraniczna”.  
 
Celu projektu jest m.in. aktywizacja i tworzenie zdolności kooperacyjnych w 
gospodarce turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym. 
 



Dziękuję za uwagę 
 
 

Jacek Janowski 
 

Dyrektor 
Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej 

 
Polska Organizacja Turystyczna  

 


