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1992 – PRZYSZŁO NOWE  

 9-11 czerwca 1992 r. w Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Gdańsku - pierwsze krajowe 

seminarium pt.: „Agroturyzm jako alternatywne 

źródło dochodu gospodarstwa wiejskiego” z 

udziałem przedstawicielek z wszystkich ODR w 

Polsce (specjalistek działów WGD).

 Inicjator spotkania - MRiGŻ w Warszawie, 

Departament Nauki, Oświaty i Postępu 



NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO REALIZACJI

➢ stworzenie możliwości dodatkowych dochodów 

dla rolników

➢ stworzenie dla mieszkańców miast korzystnych 

warunków wypoczynku przez bezpośredni dostęp 

do naturalnych warunków środowiska, w 

kameralnych warunkach

➢ opracowanie znaku graficznego dla agroturyzmu 

w Polsce, jednolitego dla całego kraju,



ZADANIA DO REALIZACJI

➢ przeszkolenie przyszłych „noclegodawców”  w 

zakresie problemów związanych z prowadzeniem 

usług hotelarskich,

➢ wydanie katalogów oraz innych druków 

reklamowych,

➢ zorganizowanie kampanii propagandowej 

w mediach dla mieszkańców miast o korzyściach 

płynących z wypoczynku w naturalnym środowisku,



ZADANIA (CD.)

➢ opracowania zasad kategoryzacji i licencjonowania 

kwater (w oparciu o wzory zagraniczne),

➢ uruchomienie małych kredytów 

niskooprocentowanych (do 50 mln zł, wg cen z 

1992) na uzupełnienie i odnowienie wyposażenia w 

domach ofiarujących gościnę,

➢ zmiana przepisów dot. ulg podatkowych z tytułu 

działalności agroturystycznej i ubezp. społecznym 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą.



opracowanie
znaku 

graficznego dla 
agroturystyki

1992

✓ Przedstawienie logotypu dla 
agroturystyki uczestnikom 
seminarium;

✓ Zgłoszenie znaku towarowego do 
Urzędu Patentowego (14.09.1992r);

✓ Udostępnienie logotypu ośrodkom 
doradztwa rolniczego w kraju.



pozyskanie do współpracy 
73   gospodarstw, 
posiadających niezbędne 
zasoby do uruchomienia 
działalności turystycznej, 
bez konieczności 
ponoszenia kosztów.

1992



wydanie pierwszego 

folderu promującego 

wypoczynek 

w gospodarstwach 

wiejskich, opracowany 

przez biuro turystyczne 

ORBIS.

1992



Styczeń 1993 r.  

Rejestracja pierwszego w 
kraju stowarzyszenia 

agroturystycznego pod 
nazwą: 

Gdańskie 
Stowarzy szenie 

A grotury zmu

1993 ➢ wydanie plakatu i pierwszego 
katalogu agroturystycznego 
pn. „Wieś polska zaprasza”  
zawierającego 73 
gospodarstwa; 

➢ udział w targach turystycznych 
(krajowych i zagranicznych);

➢ nawiązanie współpracy z 
instytucjami turystycznymi, w 
celach promocyjnych.



Cykliczne szkolenia rolników w zakresie:  

- urządzania bazy noclegowej dla gości

- urządzania ogrodów rekreacyjnych

- żywienia turystów

- zagadnień prawnych i podatkowych 
obowiązujących w tamtym czasie

✓ Reklama w mediach;

✓ cykliczne artykuły w wydawnictwie PODR

✓ uczestnictwo w targach turystycznych.

Od 1993



✓ systematyczne 
pozyskiwanie środków 
finansowych na szkolenia 
dla rolników z MRiRW
(UKFiT), ARiMR, Urzędu 
Wojewódzkiego;

✓ wydanie katalogu dla 
regionu północnego  3 
byłych województw: 
koszalińskiego, słupskiego i 
gdańskiego;

1994-1998



• 1995 r. – decyzja Urzędu Patentowego o 
rejestracji znaku towarowego (28.02.1995);

• 1996 r. - wydanie trzeciego katalogu dla  
regionu gdańskiego;

• 1993 -1998 r. – udział doradców i liderów 
wiejskich w szkoleniach i seminariach krajowych 
i zagranicznych (Irlandia, Anglia, Niemcy, 
Francja, Austria), organizowanych przez CDR w 
Krakowie, Program Agrolinia 2000, Irlandzką 
Firmę TDI).

1995-1998



• 1996 – ważny rok dla GSA:

✓ udostępnienie biura w budynku PODR dla 
Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu 
(przejęło działalność promocyjną):

- zatrudniało 2 pracowników,

- prowadziło rezerwację,

- uczestniczyło w targach turystycznych,

✓ scedowanie praw autorskich znaku (literki „A” 
z trzema rumiankami) na GSA;

1996



✓ Partnerska współpraca przy organizacji:

❖ inauguracji sezonu agroturystycznego

❖ szkoleń, konferencji i pokazów 

tematycznych

❖ konkursów na najlepsze gospodarstwo 

agroturystyczne

Po 1996 do dzisiaj



Dziękuję 

Państwu za uwagę ☺

Barbara Ditrich

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

PODR w Lubaniu

e-mail: b.ditrich@podr.pl
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