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Dekalog św. Franciszka z Asyżu
1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między 

braćmi.
2. Traktuj wszystkie stworzenia z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona ziemia jako ogród  

– rządź nią z mądrością.
4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, 

o wodę i o powietrze, aby Ziemia nie została ich 
pozbawiona.

5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma 
przyszłości.

6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: 
aby życie napełniło się życiem.

7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie 
są prawa istnienia.

8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twojego 
obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga 
Najwyższego.

9. Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby 
życie nie zostało przerwane.

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda 
rzecz posiada swoją wartość.

św. Franciszek z Asyżu
uważany za ojca ekologów
żył na przełomie XII/XIII w.
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Drodzy Kwaterodawcy
Oddajemy w Państwa ręce Poradnik, w którym z pewnością każdy z kwa-

terodawców znajdzie podstawowe informacje, które pomocne będą w prowa-
dzeniu działalności turystycznej na wsi. Zakładamy oczywiście, że każdy z Was 
– Kwaterodawców – jest dobrze przygotowany do zajmowania się tą formą 
turystyki, ale z pewnością jest też bardzo wielu, którzy tę działalność dopiero 
planują, albo niedawno rozpoczęli, albo też prowadzą ją bez wcześniejsze-
go odpowiedniego przygotowania. Wielu z Kwaterodawców narzeka na nie 
najlepsze rezultaty swojej ciężkiej pracy w zakresie wynajmowania miejsc noc-
legowych i świadczenia usług w gospodarstwie, nie wiedząc tak dokładnie, 
gdzie jest przyczyna. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo dobre rady 
i może uda się też rozwiązać jakiś problem, albo podpowiedzieć, co moż-
na zmienić lub zrobić, żeby poprawić wizerunek gospodarstwa, kwatery czy 
samego Gospodarza. Różne formy turystyki i proponowanych na wsi usług 
turystycznych są  i  będą z  pewnością atrakcyjnymi dla zmęczonych pracą, 
nadmiernym hałasem i spalinami ludzi z wielkich miast i nie tylko. Dążenie 
do jak najbardziej naturalnych warunków wypoczynku, zdrowego odżywiania 
i  sposobu życia, moda na  wypoczynek „na  łonie natury”, w  ciszy, zieleni, 
wśród kwiatów, łąk, lasów i zwierząt, daje gwarancję, że popyt na tego rodza-
ju usługi nadal będzie rósł. A ponieważ ilość gospodarstw agroturystycznych 
i kwater na wsi rośnie, trzeba bardziej się postarać, aby to właśnie do Was 
potencjalny Gość chciał przyjechać, aby to Wasze właśnie gospodarstwo wy-
brał na miejsce swojego długo oczekiwanego wypoczynku. Najważniejszym 
jest to, żeby tenże Gość tego nie żałował i ponownie chciał do Waszej zagrody 
zawitać, polecając ją również swoim znajomym. 

Tego właśnie serdecznie wszystkim Kwaterodawcom życzymy.

Barbara Jochymek



Informator ECEAT
M

iły G
ościu, czyli oczekiw

a
nia

 K
w

a
terod

a
w

cy...

5

Miły Gościu,
czyli oczekiwania Kwaterodawcy  
w stosunku do Gości

My, Gospodarze tej zagrody,
bardzo cieszymy się, że wybrałeś nasze gospodarstwo, 
zakładamy, że świadomie dokonałeś tego wyboru, 
decydując, że miejscem Twojego wypoczynku będzie 
gospodarstwo, działające zgodnie z prawami natury.

Stosując się do kilku zasad przebywania na terenie gospodarstwa i w jego 
otoczeniu, okażesz kulturę, szacunek i zrozumienie dla pracy gospodarzy, ale 
przede wszystkim wykażesz się znajomością problemów związanych z ochro-
ną przyrody i  ekologicznym, zdrowym sposobem życia. Przestrzeganie tych 
zasad z pewnością nie zakłóci Twojego dobrego wypoczynku i zabawy, lecz 
sprawi, że   będzie on  jeszcze przyjemniejszy i  na pewno wrócisz do domu 
z bagażem nowej wiedzy, niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń. 

Jeśli świadomie zdecydowałeś, że spędzisz swoje wakacje na wsi, w go-
spodarstwie, to pamiętaj – nie możesz mieć pretensji do gospodarzy, że kogut 
pieje o  piątej rano, że  z  pomieszczeń, gdzie przebywają zwierzęta gospo-
darskie, płyną różne, nie zawsze przyjemne zapachy, a muzyka, której może 
słuchasz każdego dnia w  samochodzie lub domu, niekoniecznie powinna 
brzmieć w gospodarstwie – skoncentruj się tu bardziej na muzyce płynącej 
z natury. Jeśli nie jesteś w stanie tego zaakceptować, wyjedź z rodziną do pen-
sjonatu czy hotelu w którymś ze znanych kurortów.

Mamy nadzieję, że Ci z Państwa, którzy po raz pierwszy zdecydowali się 
przyjechać w  takie miejsce, nie będą już chcieli wypoczywać inaczej i będą 
polecać wypoczynek na wsi swoim znajomym. 

Wasz czas spędzony w  gospodarstwie powinien być mile wspominany, 
również przez Gospodarzy; nie powinien zaburzać harmonii i równowagi pa-
nującej wśród wszystkich żyjących tam stworzeń ani zakłócać planowych prac 
gospodarskich. Postarajcie się też zrozumieć Gospodarzy, którzy nie zawsze 
są w stanie poświęcić Wam tyle czasu, ile byście sobie życzyli.
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Jeśli zastosujesz się do kilku poniższych zasad,  
możesz nazwać się EKOGOŚCIEM. 

1. Ogromnym problemem w każdym gospodarstwie są zawsze śmieci. Nikt 
z nas ich nie lubi, ale jednocześnie wszyscy je produkujemy. Wyrzucając 
je do kubła, problemu się nie rozwiązuje. Starajmy się więc, aby było ich 
jak najmniej, przede wszystkim unikajmy plastikowych opakowań, wy-
rzucajmy oddzielnie odpady organiczne, które po przekompostowaniu 
posłużą w gospodarstwie jako nawóz. Nie wyrzucajmy zużytych baterii 
do kubła, z pewnością znajdziecie inne miejsce, gdzie można składować 
odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska.

2. Aby wieczór przy ognisku był przyjemny i  mile wspominany, pamię-
tać należy, że  zanieczyszczenie powietrza powodują również spalone 
w ognisku śmieci (worki foliowe, plastikowe butelki itp.). Używajmy też 
drewna z umiarem.

3. W każdym gospodarstwie woda to prawdziwy skarb. Nie trzeba wielkiej 
wyobraźni, aby pomyśleć, co stać się może w momencie, gdy jej zabrak-
nie. Wykorzystujmy ją więc z rozsądkiem (zakręcajmy krany, używajmy 
kubków do wody przy myciu zębów, kąpmy się niekoniecznie w pełnej 
wannie wody, pierzmy i myjmy naczynia nie zawsze pod bieżącą wodą).

4. Wszyscy wiemy, że podstawowe źródła energii elektrycznej to te nieod-
nawialne, więc aby starczyło ich nam na dłużej, musimy bardzo roz-
sądnie wykorzystywać elektryczność (z umiarem korzystajmy z ciepłej 
wody, wyłączajmy światło tam, gdzie nie jest ono potrzebne itd.).

5. Przyjechaliście tutaj przede wszystkim, aby w ciszy i spokoju wypocząć, 
aby nabrać sił do  dalszej pracy i  nauki, ale pamiętajcie, że  inni też 
po to tu przyjechali. Gospodarze, którzy najczęściej na urlop nigdy wyje-
chać nie mogą, też potrzebują odpoczynku, żeby następnego dnia zno-
wu wstać do pracy; zwierzęta gospodarskie też tego potrzebują.

6. Z pewnością każdy z gospodarzy-ekorolników, zajmujących się przyjmo-
waniem turystów w swojej zagrodzie, życzyłby sobie, aby wszyscy przy-
jeżdżający do jego gospodarstwa byli właśnie takimi Gośćmi. 

Mili Goście, pamiętajcie, że Gospodarze zawsze bardzo chętnie odpowie-
dzą na wszelkie Wasze pytania, a Wasze zainteresowanie ich pracą, okolicą 
i  otaczającą przyrodą sprawi im z  pewnością wielką przyjemność. Pytajcie 
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o wszystko, czego nie wiecie, a  chcielibyście wiedzieć – oczywiście musicie 
znaleźć odpowiednią porę na takie rozmowy, ponieważ dla nich każdy dzień 
Waszych wakacji jest dniem pracy i niektóre z codziennych zajęć muszą być 
wykonywane o odpowiedniej stałej porze. 

Zapytajcie też, czy Wasze ręce mogą się do czegoś przydać, jeśli tak, go-
spodarze na pewno się ucieszą, ale pamiętajcie, że niektóre prace gospodar-
skie są niebezpieczne dla niedoświadczonych i nie gniewajcie się na rolników, 
jeśli nie pozwolą dziecku wziąć wideł, siekiery czy innych narzędzi, których 
używanie mogłoby wyrządzić mu krzywdę. 

Co powinieneś zrobić, aby czas spędzony na wsi, 
w gospodarstwie, dał Ci coś więcej, niż tylko 
wypoczynek i zabawę, i na długo pozostał  
w Twojej pamięci?

7. Spacerując po  łące czy lesie, spróbuj spojrzeć na nie jak na najwięk-
szą aptekę świata, spróbuj odnaleźć zioła, które znasz, może nawet nie 
wiesz, że  te  znajome rośliny są  ziołami: rumianek, dziurawiec, mięta, 
żywokost, mniszek lekarski, głóg, sosna czy dziki bez – zastanów się, 
kiedy i jak je stosować; jeśli sprawia Ci to trudność, zajrzyj do komputera 
i w internecie z pewnością znajdziesz wszystko, co może Ci się przydać. 

8. Spróbuj przyjrzeć się otaczającym Cię drzewom, ptakom, zwierzętom, 
fruwającym owadom, zwróć uwagę na wielką różnorodność gatunków; 
a może uda Ci się niektóre z nich nazwać?

9. Gdy ujrzysz strumień, potok czy rzekę, zastanów się skąd i dokąd płynie.
10. Czy stojąc w środku lasu potrafisz rozpoznać (bez GPS) strony świata?
11. Na pewno natkniesz się też na  skały, kamienie – zastanów się wtedy 

z jakiego okresu pochodzą, dlaczego są właśnie tutaj, dlaczego tak wy-
glądają; a może uda Ci się rozpoznać jakieś minerały?

12. Może ze znalezionych liści, kasztanów, szyszek, żołędzi czy kamyków po-
trafisz sam albo z rodziną zrobić wakacyjne pamiątki – odkryj w sobie 
duszę artysty. Dzieci uwielbiają takie zajęcia.

13. Siedząc wieczorem przy ognisku, może uda Ci się przypomnieć jakieś 
piosenki i zaśpiewać z dziećmi, a może nawet spoglądając w niebo roz-
poznasz kilka gwiazd lub gwiazdozbiorów?

14. Zamiast narzekać na  wiatr, zastanów się dlaczego i skąd wieje?
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15. Zainteresuj się historią regionu, w którym spędzasz wakacje.
16. Na pewno widziałeś w gospodarstwie jakieś zwierzęta, czy wiesz, czym 

one się żywią i jaką rolę w tym miejscu spełniają, dlaczego gospodarze 
tak ciężko pracują, aby je hodować?

17. Spójrz na stół w czasie posiłku i spróbuj rozszyfrować, skąd pochodzą 
produkty, które tam się znalazły.

18. Zastanów się, czy na pewno wiesz, na jakich zasadach funkcjonuje go-
spodarstwo, w którym przebywasz, w jaki sposób uprawia się warzywa 
i owoce, jak produkuje się żywność, czym różni się ona od tej, kupowa-
nej w supermarkecie i czy potrafisz już znajomym opowiedzieć o ekolo-
gicznych metodach pracy w gospodarstwie rolnym.

Jeśli zadasz sobie trud, żeby tylko na część z tych pytań odpowiedzieć – 
jesteś „wielki”, a jeśli stwierdzisz, że to naprawdę jest interesujące i że da się 
wypoczywać bez telewizora czy komputera – to z pewnością kolejne wakacje 
zechcesz spędzić na wsi.

Wybierając się na wycieczkę czy spacer, pamiętajcie, że w lesie czy na łące, 
wśród pól, to Wy jesteście gośćmi, gospodarzami zaś – ptaki i zwierzęta, nie 
zakłócajcie im więc spokoju. Podczas swoich wędrówek zwróćcie szczegól-
ną uwagę na zachowanie dzieci (niekoniecznie swoich). Zbyt często, niestety, 
jesteśmy świadkami nieodpowiednich, często nieświadomych oczywiście, za-
chowań dzieci, które wyrzucają opakowania po słodyczach i napojach, roz-
grzebują mrowiska, zaglądają do ptasich gniazd, niszczą grzyby, łamią gałę-
zie, zrywają i wyrzucają kwiaty czy głośno krzyczą. Pamiętajcie, że wszyst-
ko, co naturalnie znalazło się w lesie czy na łące, wszystko, co tam 
rośnie i się rusza, spełnia tam określoną rolę, jest częścią ekosys-
temu, jest elementem przyrody. Pamiętajcie, że to, czy przyroda i środo-
wisko przetrwa w takim stanie, w jakim obecnie się znajduje, zależy od nas 
wszystkich. Korzystajmy więc z jej dóbr z pełną świadomością, bo tylko wtedy 
nasze wnuki i prawnuki będą mogły również korzystać z dobrodziejstw, jakie 
natura nam daje.



Informator ECEAT
O

czekiw
a

nia
 G

ości...

9

Oczekiwania Gości
w stosunku do gospodarstw i kwaterodawców

Przed rolnikiem, który zdecydował się na  przyjmowanie gości w  swoim 
domu i  gospodarstwie, stoi trudne, ale też i  miłe zadanie. Musi on  spro-
stać wielu oczekiwaniom, ale musi też pamiętać, że przyjeżdżający do  jego 
domu turysta będzie gościem całej rodziny, która powinna być przekonana 
co do  trafności decyzji o przebywaniu pod jednym dachem z obcymi sobie 
ludźmi. Aby gość był zadowolony i  wyjechał wypoczęty, nie może czuć się 
intruzem. Należy pamiętać, że każdy przyjeżdżający do gospodarstwa gość 
jest inny i może też mieć inne oczekiwania, a zadaniem kwaterodawcy jest 
zaspokoić te oczekiwania.

Przygotowując gospodarstwo dla potrzeb przyjmowania gości należy za-
cząć od porządków, nie tylko od wysprzątania domu, ale też budynków go-
spodarczych, podwórka, ogrodu, naprawienia płotów. Turyści zawsze zwraca-
ją uwagę na ład i porządek w gospodarstwie, oczekują tego czasem bardziej 
niż komfortu samej kwatery. Dla przyjeżdżających do  gospodarstwa gości 
zawsze najważniejsze jest pierwsze wrażenie, dlatego gospodarze powinni 
zadbać o to, aby witać swoich gości z otwartością i uśmiechem. Dobrze jest 
też na wstępie pokazać najciekawsze zakątki zagrody. Nie należy od pierwszej 
chwili wymieniać zakazów, nakazów itd., te rzeczy powinniśmy zawrzeć w re-
gulaminie, który każdy gość dostaje do ręki lub znajduje w pokoju w bardzo 
widocznym miejscu (w  niektórych gospodarstwach goście podpisują doku-
ment, w którym oświadczają, że zapoznali się z treścią regulaminu – to za-
bezpiecza gospodarzy przed przykrymi niespodziankami i kłopotami). Bardzo 
łatwo jest przestraszyć gościa na wstępie, warto więc zadać sobie nieco tru-
du, aby pierwsze chwile w gospodarstwie były szczególnie miłe, wtedy nawet 
drobne niedociągnięcia nie zostaną zauważone, a sam „trud” z pewnością 
się opłaci. 

Bardzo ważnym jest takie przygotowanie gospodarstwa, aby było ono 
przede wszystkim bezpieczne, jest to  szczególnie ważne przy przyjmowaniu 
rodzin z dziećmi. Jeśli na terenie gospodarstwa znajdują się miejsca niebez-
pieczne (rusztowania, maszyny, stawy), należy poinformować o  tym gości, 
koniecznym jest zabezpieczenie maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń elek-
trycznych, schodów; miejsca wyznaczone dla zwierząt powinny być ogrodzo-
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ne, a podwórko oświetlone. Jedną z głównych atrakcji podczas pobytu na wsi 
są wieczory przy ognisku – należy pamiętać, aby tak umieścić palenisko ogni-
ska, aby nie było zbyt blisko zabudowań, drzew i składowisk siana czy słomy, 
unikniemy wtedy niepotrzebnych uwag, stresu itd. Dobrze byłoby pamiętać 
i tak to zorganizować, aby plac zabaw dla dzieci mógł być widoczny z okien 
domu. Mówiąc o bezpieczeństwie w gospodarstwie nie możemy zapominać 
też o  odpowiedniej diecie dla gości, którzy mogą być wrażliwi na  zmianę 
wody i żywności, szczególnie ważnym jest tutaj zachowanie czystości i używa-
nie do przygotowywania posiłków tylko świeżych produktów. Apteczka z pod-
stawowymi lekami i środkami opatrunkowymi powinna zawsze znajdować się 
w zasięgu ręki (oczywiście tylko osoby dorosłej) – nigdy nie wiadomo, kiedy 
może się przydać, kiedy gość poprosi o bandaż, tabletkę od bólu głowy czy 
wodę utlenioną. 

Aby dobrze przygotować gospodarstwo, które sprosta oczekiwaniom go-
ści, należy zwrócić uwagę na zachowanie równowagi między nowoczesnością 
a tradycją. Nie należy za wszelką cenę tworzyć warunków podobnych do tych, 
jakie goście mają u siebie w mieście, ponieważ przyjeżdżają na wieś po coś 
zupełnie innego i  tego innego właśnie oczekują od  gospodarzy. Nieporo-
zumieniem jest na przykład wykorzystywanie w  tradycyjnym wiejskim domu 
kuchenki mikrofalowej, kolorowych fototapet z palmami na ścianach czy pla-
stikowych mebli w ogrodzie. Zachowanie równowagi pomiędzy nowoczesno-
ścią a tradycją jest z pewnością zadaniem niełatwym, ale warto zadać sobie 
trochę trudu, ponieważ goście przyjeżdżający na wieś z reguły, z jednej strony, 
oczekują wygodnego, przytulnego pokoju i przyzwoitej łazienki, z drugiej zaś 
– potrzebują kontaktu z czystym środowiskiem, tradycją wiejską, ze zwierzęta-
mi gospodarskimi. Mieszkańcy miast coraz częściej zwracają baczną uwagę 
na ochronę środowiska, są wrażliwi na traktowanie zwierząt. Na pewno nie 
zrobi na nich dobrego wrażenia widok spalania śmieci na podwórku, wylewa-
nie zawartości szamba na pole czy trzymanie psa na krótkim łańcuchu.

Prowadzenie działalności turystycznej w  gospodarstwie niewątpliwie ob-
ciąża środowisko naturalne. Zadaniem usługodawcy, jakim w tym wypadku 
jest rolnik, jest więc zadbanie o to, aby możliwie najbardziej ograniczyć te ob-
ciążenia. Turysta w domu to przede wszystkim znacznie więcej śmieci, ście-
ków, zużytej wody i energii, dlatego warto byłoby pomyśleć o zastosowaniu, 
w miarę możliwości, rozwiązań obniżających zużycie wody, używanie lamp 
energooszczędnych, biodegradowalnych środków czyszczących. Kompostując 
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wszelkie odpady organiczne i unikając kupowania produktów w plastikowych 
opakowaniach, w wyraźny sposób ogranicza się ilość produkowanych w go-
spodarstwie śmieci. Dość kosztowny wywóz ścieków można zastąpić zasto-
sowaniem na przykład przydomowej roślinnej oczyszczalni, co nie musi się 
wcale wiązać z wielkimi kosztami. 

Bardzo ważnym aspektem turystyki wiejskiej są  oczekiwania gości 
co do sposobu i jakości wyżywienia, jakie może zaoferować gospodarz. Tury-
sta z reguły spodziewa się, że przyjeżdżając do rolnika, będzie miał możliwość 
spożywania posiłków przygotowanych z produktów, pochodzących z jego go-
spodarstwa lub od sąsiadów. Goście bardzo sobie cenią produkty wytworzo-
ne naturalnymi metodami, z pewnością konfitura przygotowana według re-
ceptury babci, wiejskie masło, ziołowa herbata czy ser twarogowy zakupiony 
u sąsiada, bardziej trafi do gustu gościa niż najlepsza pizza czy szynka z su-
permarketu. Turyści chcą mieć świadomość, że to co, spożywają w gospodar-
stwie, jest zdrowe i zostało wyprodukowane bez użycia chemii – bardzo często 
jest to argument, który decyduje o wyborze miejsca na  spędzenie wakacji. 
To  na  wsi właśnie wszyscy przyjeżdżający turyści oczekują tzw. „swojskiego 
jadła”, które z reguły kojarzy się ze zdrowym i naturalnym.

Przy planowaniu remontów czy przebudowy gospodarstwa dla potrzeb 
przyjmowania gości, gospodarz powinien zwrócić szczególną uwagę, aby to, 
co zamierza, było możliwie autentyczne, zgodne z ludowymi wzorcami, wy-
konane z naturalnych, lokalnych materiałów, żeby komponowało się z całym 
wiejskim otoczeniem. Bardzo ważnym jest również dobre, możliwie czytelne 
i z daleka widoczne oznaczenie gospodarstwa, co może zaoszczędzić szuka-
jącemu kłopotów z odnalezieniem zagrody.

Turysta przyjeżdżający do gospodarstwa, często po raz pierwszy w dany 
region, spodziewa się, że na miejscu uzyska informacje o walorach przyrod-
niczych, geograficznych i historycznych najbliższej okolicy, imprezach organi-
zowanych przez lokalną społeczność, okolicznych tradycjach. Gospodarz nie 
zawsze może poświęcić gościowi tyle czasu, ile ten by potrzebował, dlatego 
dobrze jest zgromadzić w jednym, ogólnie dostępnym miejscu, trochę mate-
riałów informujących o największych atrakcjach regionu, mapy i przewodniki. 

Sukces prowadzonej w  gospodarstwie działalności turystycznej zostanie 
osiągnięty wtedy, kiedy w  równym stopniu zadowolony będzie wypoczywa-
jący w wiejskiej zagrodzie gość, jak i sam gospodarz i jego rodzina. Nie jest 
to z pewnością łatwe zadanie, ale jakże dużo satysfakcji daje, kiedy się to już 
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osiągnie. Warto potrudzić się trochę, aby taki stan osiągnąć i dzięki temu mieć 
motywację do dalszej pracy.

Podsumowując, każdy rolnik-kwaterodawca, planujący przyjmowanie go-
ści w swoim gospodarstwie, aby sprostać oczekiwaniom przyjeżdżających go-
ści, powinien przede wszystkim:

• zadbać o bezpieczeństwo gości,
• zapewnić turyście dobre warunki wypoczynku (czysta, funkcjonalna 

łazienka i wygodny pokój),
• zadbać o ogólny wizerunek gospodarstwa (ład i porządek w domu 

i zagrodzie),
• przywiązywać dużą uwagę do estetyki i jakości podawanych posiłków,
• stworzyć odpowiednią infrastrukturę do wypoczynku, szczególnie dla 

rodzin z dziećmi,
• zapewnić dostęp do możliwie wszechstronnych informacji o regionie 

(internet tego za nas nie zrobi),
• zadbać o proekologiczny charakter swojej zagrody i wynajmowanych 

pomieszczeń,
• zapewnić gościom miłą i  serdeczną obsługę przez całą rodzinę 

i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.
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Wskazówki dla kwaterodawców,
czyli minimalne wymagania dla obiektów 
świadczących usługi hotelarskie

Każdy kwaterodawca, decydując się na  wynajmowanie miejsc noclego-
wych turystom, musi zdawać sobie sprawę, że udostępniając kwaterę dla go-
ści, będzie musiał spełnić jakieś minimalne wymagania, nie ma tu znaczenia, 
czy wynajmowane pokoje znajdują się w gospodarstwie rolnym, pensjonacie, 
w mieście czy na wsi. Powinien je poznać, zanim zacznie remont, budowę 
czy modernizację już istniejących pomieszczeń, uniknie wtedy niepotrzebnych 
przeróbek, poprawek czy nawet stresu związanego z niemożliwością spełnie-
nia tychże wymagań, na przykład po zakończonym już remoncie.

Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, świadczących 
usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o usługach turystycznych, określa załącznik nr 7 do Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Za 
inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się 
także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów 
w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełnia-
ją minimalne wymagania co do wyposażenia.

Osoba, która decyduje się na świadczenie usług zakwaterowania, po-
winna udać się do  Urzędu Gminy, na  terenie której znajduje się obiekt, 
i  dokonać wpisu do  ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie 
w kategorii „inne” (nie ma ona oczywiście związku z ewidencją działalności 
gospodarczej).

Wymieniona wcześniej ustawa o  usługach turystycznych dzieli obiekty, 
w których świadczone są usługi hotelarskie, na dwie grupy:
1. obiekty hotelarskie, używające jednej z  nazw chronionych (hotel, 

motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe, schronisko młodzieżowe, 
dom wycieczkowy, schronisko),

2. inne obiekty, które nie korzystają z nazw rodzajowych chronionych 
prawem. Obiekty te  nie muszą uzyskać decyzji o  zaszeregowaniu, 
muszą jedynie zostać zgłoszone do ewidencji. Warunkiem dokonania 
wpisu jest spełnianie minimalnych wymagań w obiekcie (dotyczących 
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wyposażenia, wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i  sanitar-
nych).

Minimalne wymagania:

1. Wymagania pod względem wyposażenia – określone w załączniku 
7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hote-
larskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie z dnia 
19 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945) – 
przedstawia poniższa tabela.

Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, 
w których świadczone są usługi hotelarskie

I.  Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep 
samochodowych.

1 Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób 
zapewniający odprowadzanie wód opadowych i uprzątnięty 
z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu.

2 Punkt poboru wody do picia (dopuszcza się miejsca biwakowania 
przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia) i potrzeb 
gospodarczych.

3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone 
i oznakowane.

4 Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany.
5 Ustęp utrzymany w czystości.
II.  Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach 

mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach 
prowizorycznych.

6 Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia 
do stanowisk utwardzone.

7 Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych.
8 Półka lub stelaż na rzeczy osobiste.
9 Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego 

z namiotu w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami.
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III.  Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach 
stałych.

10 Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach październik-kwiecień, 
temperatura minimum 18oC.

11 Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp 
do ciepłej wody (przynajmniej 2 godziny rano i 2 godziny wieczorem 
o ustalonych porach).

12 Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. (węzeł 
higieniczno-sanitarny) – 15.

13 Wyposażenie podstawowe w.h.s.: 
1) natrysk lub wanna,  
2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik,  
3) WC,  
4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem,  
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną,  
6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudnopalny),  
7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe.

IV.  Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach 
wspólnych (salach).

14 Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5m2 – na jedną osobę (przy 
łóżkach piętrowych 1,5m2).

15 Wyposażenie sal sypialnych:  
1) łóżko jednoosobowe o wym. 80x190,  
2) oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby,  
3) stół,  
4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy,  
5) wieszak na odzież wierzchnią,  
6) lustro,  
7) oświetlenie ogólne i lampka nocna przy wyjściu z pomieszczenia. 

16 Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13.
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V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi.
17 Powierzchnia mieszkalna w m2:  

1) pokój 1- i 2-osobowy – 6 m2, 
2) pokój większy niż 2-osobowy – dodatkowo 2 m2 na każdą następną 
osobę – w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza 
się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona 
o 20%. 

18 Zestaw wyposażenia meblowego:  
1) łóżka jednoosobowe o wym. 80x190,  
2) łóżka dwuosobowe o wym. 120x190,  
3) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku,  
4) stół lub stolik,  
5) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub 
ława,  
6) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste. 

19 Pościel dla jednej osoby:  
1) kołdra lub dwa koce,  
2) poduszka,  
3) poszwa,  
4) poszewka na poduszkę,  
5) prześcieradło. 

20 Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W.
21 Zasłony okienne zaciemniające.
22 Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13.
23 Kosz na śmieci niepalny lub trudnopalny.

Wymienione w ww. rozporządzeniu minimalne wymagania od wielu lat 
w zasadzie się nie zmieniły, oczekiwania gości w stosunku do wyposażenia 
kwater natomiast z pewnością tak. Należy więc standard oferowanej kwatery 
przygotować, kierując się oczekiwaniami ze strony turystów. Z pewnością przy-
jeżdżający do gospodarstwa gość nie będzie zachwycony, jeśli przyjdzie mu 
dzielić łazienkę z dziesięcioma czy czternastoma osobami, chociaż w świetle 
prawa jest wszystko w porządku. Dlatego też goście szukający miejsca na wy-
poczynek zwracają uwagę na wyższy standard oferowanych kwater, za który 
są gotowi zapłacić nieco więcej, zwłaszcza, że w chwili obecnej gospodarstw 
agroturystycznych jest bardzo dużo i jest w czym wybrać.
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2. Wymagania dotyczące przepisów budowlanych.
Kwatery agroturystyczne to  obiekty, w  których świadczone są  usługi hote-

larskie, powinny zatem spełniać minimalne wymagania budowlane. Ustawa 
o usługach turystycznych odsyła w tej kwestii do ustawy Prawo Budowlane. Speł-
nianie tych wymagań przez kwaterodawców może zostać sprawdzone podczas 
kontroli dokonywanej przez wójta bądź organy nadzoru budowlanego. Wów-
czas kontrolujący może zażądać przedstawienia dokumentów, które potwierdza-
ją legalność budynku, w którym znajdują się przeznaczone do wynajmowania 
pokoje. Podstawowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kwaterodaw-
ców przepisów budowlanych w świetle przepisów Prawa Budowlanego to: decy-
zja pozwalająca na budowę lub użytkowanie obiektu; w przypadku gdy obiekt 
zmienia swoje przeznaczenie – z gospodarskiego na usługowy lub turystyczny 
– decyzja o zmianie użytkowania obiektu; w przypadku obiektów wzniesionych 
przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinia 
rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu; 
książka obiektu budowlanego – dokument, w którym dokonuje się zapisów doty-
czących przeprowadzanych badań oraz kontroli stanu technicznego, remontów 
i przebudowy (dokument ten nie jest wymagany od właścicieli lub zarządców 
budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i let-
niskowego. W związku z tym książka nie jest wymagana od rolników wynajmu-
jących w swoich domach pokoje gościnne, natomiast wymagana jest w budyn-
kach wielorodzinnych oraz w budynkach wzniesionych na cele usługowe).

3. Wymagania dotyczące przepisów przeciwpożarowych.
Budynki mieszkalne i usługowe oraz inne obiekty budowlane powinny być 

projektowane, użytkowane i  utrzymywane w  sposób zabezpieczający przed 
powstawaniem pożaru. Komenda Główna Straży Pożarnej zaliczyła budynki 
mieszkalne w zabudowie zagrodowej, a także budynki gospodarcze w gospo-
darstwach rolnych przystosowane do  celów agroturystycznych – zawierające 
najwyżej 6 pokoi, wykorzystywanych do prowadzenia usług agroturystycznych, 
do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, czyli do budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, do których stosowane są najmniejsze wymagania pod tym względem.

Najważniejsze z nich to: 
• użytkować elektryczne urządzenia grzewcze oraz punkty świetlnej in-

stalacji elektrycznej w sposób zabezpieczający podłoże przed zapale-
niem,
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• uniemożliwiać lub ograniczać dostęp do  urządzeń przeciwpożaro-
wych, wyłączników i  tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz 
głównych zaworów gazu,

• umieścić w łatwo dostępnym, widocznym miejscu przynajmniej jedną 
gaśnicę,

• palne elementy konstrukcji i  wystroju wnętrz budynku powinny być 
zabezpieczone przed możliwością zapalenia,

• umieścić w widocznym miejscu wykaz telefonów alarmowych oraz in-
strukcji pożarowych,

• w pomieszczeniach spełniających funkcje hotelowe okiennice lub kra-
ty powinny otwierać się od  wewnątrz (warunek ten dotyczy co  naj-
mniej jednego okna w każdym z pomieszczeń). 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań przeciwpożarowych 
jest opinia powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

4. Wymagania w zakresie przepisów sanitarnych.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań sanitarnych w  go-

spodarstwie agroturystycznym jest opinia stanu sanitarno-porządkowego wła-
ściwego miejscowo inspektora sanitarnego, a w przypadku kontroli obiektu za 
równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej. Najważniejsze elementy kontroli sanitarnej:

• stan sanitarny pokoi i  węzłów sanitarno-higienicznych w  obiekcie 
i jego otoczeniu,

• badanie wody przeznaczonej do  spożycia i  ciepłej użytkowej (oso-
ba kontrolująca może zażądać przedstawienia wyników badań wody, 
które należy wykonywać raz w roku),

• prawidłowość postępowania z gospodarką ściekową oraz odpadami 
komunalnymi (przedstawienie rachunków za wywóz nieczystości płyn-
nych, rachunków za wywóz śmieci itd.),

• procedura postępowania z bielizną czystą i brudną (wskazanie miejsc 
przechowywania, składowania itd.),

• aktualna dokumentacja zdrowotna osób kontaktujących się z gośćmi 
i mających kontakt z żywnością (posiadanie książeczki zdrowia z ak-
tualnymi wynikami badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych).
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Podsumowanie
Rolnik decydujący się podjąć działalność w zakresie usług agroturystycz-

nych musi:
• dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone 

są usługi hotelarskie w Urzędzie Gminy,
• przestrzegać minimalnych wymagań co  do  wyposażenia, budowla-

nych, przeciwpożarowych i sanitarnych. 

Ewidencja innych obiektów prowadzona jest przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta, właściwego ze  względu na  położenie gospodarstwa agrotury-
stycznego, a wpisu dokonują kwaterodawcy na odpowiednich zgłoszeniach 
udostępnianych przez Urząd Gminy. Zgłoszenie to obejmuje: dane teleadre-
sowe osoby świadczącej usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informa-
cję o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, podanie czasu 
trwania sezonu, podanie liczby miejsc noclegowych.

Kwaterodawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian dotyczą-
cych prowadzonej działalności. Dokonując wpisu do  ewidencji gmina nie 
może odmówić przyjęcia zgłoszenia ani też wykreślić obiektu z tej ewidencji 
z powodu niespełniania wymagań. Organ gminy może natomiast dokonać 
kontroli obiektu i  jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzi, iż obiekt nie spełnia 
minimalnych wymagań, wówczas może wydać decyzję nakazującą wstrzy-
manie świadczenia usług w obiekcie do  czasu usunięcia braków czy uchy-
bień. Osoba, która przeprowadza kontrolę, może zażądać od kwaterodawcy 
przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań budow-
lanych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Kwaterodawcy nie są zobowiązani 
do przedstawiania tych dokumentów przy dokonywaniu wpisu do ewidencji. 
Dokumenty te przedstawia się jedynie podczas kontroli na ewentualne życze-
nie kontrolującego.
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Jak dobrze  przygotować 
kwaterę na przyjęcie gości

Każda osoba, która planuje świadczenie usług noclegowych i chce robić 
to dobrze, odnosząc sukcesy, powinna odpowiednio się do tego przygotować. 
Dobrze byłoby wcześniej odwiedzić kilka kwater agroturystycznych, porozma-
wiać z gospodarzami o ich doświadczeniach, dobrze byłoby nie tylko je obej-
rzeć, ale także tam zanocować. Później warto zapoznać się z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. 
Nr 133 poz. 884), która określa przede wszystkim: 
1. wymagania co  do  wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu 

świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt 
został zaszeregowany;

2. wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi 
przepisami. 

Dopiero potem należy zabrać się do  urządzania kwatery, wyposażania 
pokoi i planowania zagospodarowania terenu wokół obiektu noclegowego. 
Niestety, wielu kwaterodawców ten wstępny etap zupełnie pomija, w związku 
z czym podejmowane decyzje w czasie rozbudowy, remontu, a także wypo-
sażania, są zupełnie nieprzemyślane, o czym z czasem sami się przekonują. 

Urządzanie kwatery i wyposażanie pokoi  

Bardzo istotnym elementem całego przedsięwzięcia związanego ze świad-
czeniem usług noclegowych jest otoczenie, czyli zagroda, dlatego też bardzo 
ważnym jest, aby było ono zorganizowane w  sposób bezpieczny, wygodny 
i estetyczny.

Otoczenie budynku, w którym zamieszkują gospodarze i w którym świad-
czone są usługi turystyczne, jest bowiem:

• miejscem wypoczynku, życia rodzinnego i towarzyskiego, 
• miejscem rekreacyjnym naszych gości, 
• ozdobą i „wizytówką” domu, 
• zapleczem gospodarczym dla domu (suszenie bielizny, trzepaki, skła-

dy drewna opałowego, pojemniki na odpady z gospodarstwa itd.), 
• bezpiecznym miejscem zabaw dla dzieci, 
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• miejscem uprawiania sportu (gra w tenisa, siatkówkę, kometkę itd.), 
• terenem dodatkowej produkcji na potrzeby gospodarstwa (kwiaty, zio-

ła, warzywa, owoce itd.). 

Otoczenie każdego obiektu, które spełnia aż tyle funkcji, powinno więc być 
bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne. W każdym gospodarstwie (w agrotury-
stycznym szczególnie) winno się zadbać o wyraźne rozdzielenie części gospo-
darczej i rekreacyjnej. Część gospodarcza powinna być oddzielona (żywopło-
tem, wysokimi roślinami kwitnącymi, drewnianym delikatnym ogrodzeniem 
itd.) od części wypoczynkowej gości, aby zapewnić spokój, ciszę i bezpieczeń-
stwo, szczególnie dzieciom. Budynki, niezależnie od  tego, czy są nowe, czy 
odnowione, muszą pozostawać w harmonii z otoczeniem, powinny podkre-
ślać też wiejski charakter kwatery. 

Zagospodarowanie terenu wokół zabudowań powinno być praktyczne, 
aby łatwo można było utrzymywać porządek i czystość. Kompozycja zieleni 
powinna dawać poczucie nieskrępowanej przestrzeni, poczucie nieograniczo-
nej wolności. 

Najczęściej i najlepiej wykorzystywane są trawniki, dlatego też bardzo czę-
sto stanowią one podstawową część ogrodu. Trawnik pełni funkcję dekoracyj-
ną, użytkową i wypoczynkową, powinien więc wypełniać wszelkie wolne prze-
strzenie działki. Przede wszystkim nie należy ustawiać na trawnikach szklanych 
oświetleń, nie tworzyć zbyt wiele kamiennych ścieżek, oczywiście ze względu 
na bezpieczeństwo. Trawnik powinien być użytkowy, a nie tylko dekoracyjny, 
aby można było na nim organizować zabawy i gry sportowe, nie obawiając 
się, że się zadepcze czy zniszczy. Jest to też dobre miejsce do leżakowania czy 
nawet spożywania posiłków. W ogrodzie należy stosować nawierzchnie głów-
nie przepuszczalne (żwirowe, gruntowe, trawiaste), natomiast nawierzchnie 
utwardzone – tylko na głównych przejściach i na podjazdach dla samochodów. 

Do urządzania ogrodów wiejskich należy wykorzystywać tradycyjne, cha-
rakterystyczne dla wiejskiego pejzażu gatunki roślin, które zresztą w ostatnim 
czasie stały się bardzo modne. W ogrodzie zawsze powinno coś kwitnąć, dla-
tego trzeba dobierać kwiaty w  taki sposób, aby przez cały okres wegetacji 
zakwitały kolejne rośliny. Poza tym kwiaty takie są stosunkowo łatwe w upra-
wie, podkreślają polski wiejski krajobraz i  nic z  nimi się złego nie dzieje, 
jeśli nawet dziecko złamie gałązkę, wbiegając w  rabatę za piłką. Najbar-
dziej wdzięczne do  zastosowania w  takim ogrodzie są  malwy, słoneczniki, 
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nasturcje, floksy, lewkonie, nagietki, maciejka, aksamitka, mięta, rumianek 
itp., a najbardziej pasującymi do wiejskiego ogrodu drzewami są: dęby, lipy, 
modrzewie, jałowce, brzozy, klony i czeremchy, które to  można wykorzystać 
również do dekoracji stołu czy też potraw. Poza tym rośliny spełniają jeszcze 
jedną bardzo istotną rolę – możemy nimi podkreślać zalety architektury oraz 
tuszować jej wady. Żywopłoty dobrze osłaniają ogród przed wiatrem i oddzie-
lają nas od sąsiadów czy ulicy. 

Do urządzania miejsc wypoczynku należy wykorzystywać przede wszystkim 
materiały naturalne (drewno, kamień, wiklina). Sprzęty ogrodowe, tj. stoli-
ki, ławki, altanki, elementy placu zabaw, powinny być wykonane z wykorzy-
staniem surowców naturalnych, najlepiej pochodzących z najbliższej okolicy. 
Należy pamiętać o jak najprostszych rozwiązaniach, które też zapewniają mi-
nimalizację nakładów finansowych i  czasowych, ponoszonych na założenie 
i pielęgnację ogrodu – więcej czasu można będzie wtedy poświęcić turystom.

Ostatnim elementem w zakresie przygotowania otoczenia kwatery będzie 
przygotowanie dobrego oznakowania dojazdu do  gospodarstwa, a   z  tym 
wiąże się wybranie odpowiedniej nazwy własnej, charakterystycznej dla da-
nego obiektu, np.: „Kwatera u Hani”, „Dolina Marzeń”, „Pod Gwiazdami”, 
„Agrochatka”, „Ekofarma”, „W Starym Młynie”, „Nad Potokiem” itd. Pamiętać 
należy, że wybrana nazwa obiektu może zachęcać turystów do przyjazdu lub 
ich zniechęcać, dlatego też warto poświęcić trochę czasu, może nawet zaan-
gażować rodzinę, aby nazwać obiekt tak, żeby nazwa oddawała charakter 
kwatery, była krótka, łatwa do zapamiętania i niepowtarzalna, przynajmniej 
w najbliższej okolicy.

Baza noclegowa, czyli miejsca zakwaterowania

 Zakwaterowanie (pokoje gościnne, pokoje grupowe, przyzagrodowe 
pola namiotowe, samodzielne jednostki mieszkalne, czyli SJM-y: mieszkania 
wakacyjne, domki turystyczne) stanowi podstawę oferty turystycznej. Umoż-
liwia ono turystom przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania przez 
okres dłuższy niż jeden dzień. Usługa zakwaterowania powinna zapewniać 
turyście zarówno możliwość wygodnego snu i wypoczynku, utrzymania higie-
ny osobistej, przechowywania przedmiotów osobistego użytku, wymiany in-
formacji przez udostępnienie telefonu, możliwość słuchania radia, oglądania 
programu TV czy korzystania z internetu.
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Z  zakwaterowaniem nierozerwalnie łączy się konieczność zapewnienia 
możliwości wyżywienia w trakcie pobytu gości i do tego też trzeba dobrze się 
przygotować, zaznajamiając się najpierw z ogólnymi minimalnymi wymaga-
niami sanitarnymi. Nie będzie potrzebna osobna kuchnia, ale ta, którą już się 
posiada, z pewnością będzie musiała zostać nieco zmodernizowana.

Bez przygotowania miejsc zakwaterowania na  odpowiednim poziomie, 
żaden kwaterodawca nie osiągnie sukcesu, bowiem żaden gość nie wraca 
w  to samo miejsce, jeśli nie jest zadowolony. Jakość wyposażenia odgrywa 
ogromną rolę w ogólnym wrażeniu o jakości wakacji – każdy turysta długo 
będzie pamiętał niewygodne lóżko, kolejkę do łazienki czy nocne hałasy za 
oknem i z pewnością zapamięta miejsce, gdzie nie mógł się dobrze wyspać 
na urlopie, gdzie brakowało systematycznie ciepłej wody. Zadaniem każdego 
kwaterodawcy jest więc zadbanie o to, żeby turysta zapamiętał same dobre 
rzeczy z wakacji: wygodny pokój, czystą łazienkę, ładny ogród z wydzielonymi 
miejscami do zabaw i wypoczynku, rodzinną atmosferę itd., wtedy – oprócz 
satysfakcji – będzie też mógł liczyć na to, że gość do niego wróci albo poleci 
to miejsce znajomym. Nie ma nic lepszego dla gospodarza kwatery, jak czę-
sto powracający goście, oznacza to bowiem, że  kwatera i całe jej otoczenie 
są  dobrze przygotowane, co oczywiście nie znaczy, że praca z organizacją 
wypoczynku turystom jest zakończona, wręcz przeciwnie – należy udoskona-
lać, modernizować, ulepszać, czyli „iść z duchem czasu”, bo tylko wtedy kwa-
tera będzie zawsze dobrze postrzegana przez odwiedzających ją gości.

 Odpowiednia jakość usług w agroturystyce i turystyce wiejskiej to przede 
wszystkim spełnienie oczekiwań klientów pod względem zakwaterowania, 
wyżywienia i  usług dodatkowych za odpowiednio ustaloną i  przyjętą cenę. 
Zdarza się często, że kwaterodawcy zbyt dużą wagę przywiązują do otocze-
nia, pozostawiając pokoje w zdecydowanie gorszym stanie. Należy pamiętać, 
że zawsze na pierwszym miejscu powinno być zakwaterowanie, jego estety-
ka i funkcjonalność. Niewygodnego łóżka, niezbyt czystej łazienki czy braku 
lampek nocnych w pokoju nie zastąpi choćby najpiękniejszy ogród – dopiero 
zadowolony z pokoju gość dojrzy piękny ogród czy inne elementy otoczenia 
i w pełni je doceni. 

 O  jakości kwatery decyduje wiele czynników: położenie kwatery, jakość 
łóżek i materacy, jakość mebli w pokoju, dostęp do łazienki i jej wyposaże-
nie, funkcjonalność pokoju (jego wysokość, wielkość, a nawet widok z okna), 
higiena i bezpieczeństwo, dostęp do urządzeń dodatkowych, jak aneks ku-
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chenny, wypoczynkowy, miejsca rekreacyjne na powietrzu. Pod tym względem 
musimy starać się systematycznie podwyższać jakość usług. Tendencja przy-
gotowywania pokoi z  łazienkami wyniknęła z wymagań klientów w tym za-
kresie. Dopuszczalna ustawowa ilość osób przypadających na jedną łazienkę 
na pewno nie ma nic wspólnego z  jakością – wystarczy policzyć, że ostat-
nia osoba pragnąca skorzystać z porannej toalety, przy minimalnym czasie 
15 min. na osobę, czeka ponad 3,5 godziny na wejście do łazienki. Taka sy-
tuacja na pewno nie daje poczucia najmniejszego komfortu, do takiej kwatery 
niechętnie się wraca. 

Na drugim miejscu będzie wyżywienie. Można zastanowić się, dlaczego 
dopiero na drugim miejscu, skoro ludzie muszą jeść. Jest to proste. Turysta 
musi u nas spać i przebywać, natomiast nie musi korzystać z opcji wyżywienia. 
Jednak oferując wyżywienie należy też zwracać uwagę na jakość pod wzglę-
dem regionalności potraw, miejsca spożywania posiłków (wystrój wnętrza, 
wygoda, dostęp), higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, profesjo-
nalnej obsługi. 

Dopiero na kolejnym miejscu mówimy o usługach dodatkowych w go-
spodarstwie, takich jak: usługi przewodnickie gospodarzy (znajomość tere-
nu, tras turystyczno-historycznych, znajomość legend, zapewnienie dostępu 
do  informacji turystycznej poprzez gromadzenie map, przewodników itp.), 
opracowanie i  oferowanie usług specjalnych, jak pieczenie chleba, nauka 
wikliniarstwa, hafciarstwa, robienia ozdób choinkowych, przygotowywania 
przetworów itp., możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, rowerów itp., 
wszelkich usług związanych z rekreacją (wskazana współpraca z innymi usłu-
godawcami w danej miejscowości lub najbliższej okolicy).

Jednym z podstawowych czynników określania jakości usług noclegowych 
jest kategoryzacja obiektów noclegowych. Głównym celem kategoryzacji jest 
zapewnienie jakości poprzez wyznaczenie podstawowego poziomu, poniżej 
którego świadczenie usług nie jest dopuszczalne ze względu na wymagania 
ustawowe. Kategoryzacją obiektów agroturystycznych i innych obiektów tury-
styki wiejskiej zajmuje się Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 
Gościnne”. 

Jeśli kwatera jest już gotowa, jeśli miejsca noclegowe są dobrze przygo-
towane, jeśli otoczenie jest wysprzątane, rodzina gotowa na przyjęcie gości, 
to  najwyższy czas dokładniej zająć się promocją. Oczywiście zakładamy, 
że  już w  trakcie przygotowywania kwatery zajęliśmy się, chociaż w podsta-
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wowym zakresie, reklamą naszego obiektu i  została przygotowana strona 
internetowa z własną nazwą i danymi dotyczącymi naszej oferty. Warto zająć 
się tym wcześniej, aby nie czekać potem na dotarcie z informacją do klientów, 
gdy kwatery są już gotowe.

Bardzo ważnym jest skierowanie oferty do wybranego odbiorcy (i to należy 
oczywiście uwzględnić na etapie przygotowywania kwatery): każdy kwatero-
dawca powinien się zdecydować, czy docelową grupą jego gości będą rodziny 
z dziećmi, czy wędkarze, czy turyści piesi, czy może emeryci i ludzie bez dzieci, 
czy grzybiarze, czy amatorzy kuchni regionalnej itd. I to właśnie należy bar-
dzo wyraźnie w swojej ofercie zaznaczyć. Niektóre grupy oczywiście można 
łączyć, czyli jest możliwym przyjmowanie jednocześnie wędkarzy, grzybiarzy 
i turystów pieszych, ale kompletnym nieporozumieniem byłoby przyjmowanie 
jednocześnie ludzi samotnych w starszym wieku i  rodzin z dziećmi. Dobrze 
przygotowana strona internetowa z dobrym adresem (dobrą domeną) i dobre 
jej ulokowanie na odpowiednim serwerze czy portalu, to obecnie z pewnością 
najskuteczniejszy i najbardziej popularny sposób promocji, nie tylko w turysty-
ce. Dobrze przygotowana strona internetowa zawierać musi: 
1. Opis najważniejszych atutów gospodarstwa, szczególnie opis tego, 

co wyróżnia je od innych, co jest najbardziej atrakcyjne, pokazać należy 
to, co stanowi o niepowtarzalnym charakterze oferty.

2. Dokładny opis zakwaterowania z  informacją o  dostępie do  łazienek, 
kuchni, opis proponowanych form spędzania czasu.

3. Zawsze aktualny i konkretny, nie budzący wątpliwości cennik.
4. Dokładne dane do  kontaktu z  obiektem, najlepiej z  zamieszczonym 

również gotowym formularzem poczty e-mail, co  znacznie przyśpieszy 
i ułatwi kontakty z zainteresowanymi wypoczynkiem w danym obiekcie.

5. Galerię zdjęć, które będą przedstawiać ogólny obraz gospodarstwa, 
wnętrza pomieszczeń przeznaczonych dla gości, otoczenie z miejscami 
do grillowania, wypoczywania, miejsca zabaw, elementy gospodarstwa, 
które mogą stanowić dla gości atrakcję (zwierzęta, ogród, uprawy) itd.

6. Księgę Gości, gdzie zainteresowani będą mogli znaleźć opinie tych, któ-
rzy w danym obiekcie już byli.

Przygotowanie strony najlepiej powierzyć profesjonalistom, których nie 
brak już w każdym regionie i nietrudno ich znaleźć. Należy pamiętać, że in-
formacje o  adresie naszej strony należy umieszczać wszędzie, gdzie tylko 
mamy taką możliwość – odpowiednie portale związane z turystyką, wizytówki, 
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ulotki, foldery, a  także różnego rodzaju informatory drukowane przez gmi-
ny, stowarzyszenia czy inne instytucje. Przy przygotowywaniu materiałów pro-
mocyjnych musimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wszystkie działania 
związane z popularyzacją naszej oferty wzajemnie się uzupełniały i pokrywały, 
a, co  najważniejsze, podane informacje były w najwyższym stopniu rzetel-
ne i wiarygodne, co pozwoli nam uniknąć wielu zbędnych nieporozumień 
i konfliktów z turystami, którzy na podstawie podanych przez nas informacji 
dokonują wyboru miejsca wypoczynku i  budują jego obraz. Zdecydowanie 
lepiej jest zamieścić jedno słowo mniej, niż o jedno za dużo, lepiej jest sprawić 
gościom miłą niespodziankę, niż spowodować ich rozczarowanie. 

Przy nawet najkrótszym omawianiu tematów związanych z  promocją 
w agroturystyce, nie można pominąć znaczenia tzw. „reklamy szeptanej” – jest 
to najbardziej wiarygodna forma promocji i, mimo wszędzie dominującego 
internetu, bardzo ważna, o czym przekonało się już wielu gospodarzy. Żeby 
jednak była skuteczna, musi być pozytywna, czyli szczególnie powinniśmy 
o nią zadbać, za wszelką ceną starać się, aby gość wyjeżdżający z naszego 
gospodarstwa był zadowolony, bo tylko taki może do nas powrócić i, chwa-
ląc miejsce swojego pobytu na wakacjach, zachęcić do przyjazdu w to samo 
miejsce znajomych, rodzinę czy współpracowników. Ważnym aspektem tego 
rodzaju reklamy jest fakt, że jest to reklama, za którą nie musimy zapłacić, 
a  jej skuteczność jest tym większa, im więcej zadowolonych gości spędziło 
urlop w naszej zagrodzie. Warto tu   szczególnie zapamiętać, że  złe opinie 
rozchodzą się jeszcze szybciej. 
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System kategoryzacji  
Wiejskiej Bazy  
Noclegowej 

System kategoryzacji to określenie wymagań co do jakości świadczonych 
usług związanych z  zakwaterowaniem, czyli określenie wymogów dotyczą-
cych jakości wyposażenia i wielkości pomieszczeń, ilości osób przypadających 
na  jeden WHS (węzeł higieniczno-sanitarny), zagospodarowania otoczenia 
kwatery i świadczonych usług, wpływających na komfort wypoczynku w obiek-
cie.

Działania związane z kategoryzacją Wiejskiej Bazy Noclegowej w Polsce 
prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
od momentu, kiedy to w latach 1997–98 przy udziale specjalistów zachodnich 
(w ramach programu Tourin II) zostały wypracowane pierwsze kryteria oceny 
WBN w naszym kraju. Od tego czasu systematycznie prowadzono kształcenie 
kadry inspektorów WBN i doskonalono system oceny jakości. Systemem kate-
goryzacji nadal zarządza PFTW „GG”, która prowadzi też wszelkie działania 
na rzecz poprawy jakości świadczonych usług noclegowych w obiektach tury-
styki wiejskiej. 

W roku 2012 Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieliło finansowego wspar-
cia na  zrealizowanie przez PFTW „GG” projektu, w  ramach którego został 
udoskonalony i zmodernizowany system kategoryzacji WBN. W ramach tego 
nowego systemu gospodarstwa, a  właściwie wszystkie obiekty noclegowe 
znajdujące się na wsi będą kwalifikowane do jednej z dwóch kategorii, czyli 
„Wypoczynek na wsi” lub „Wypoczynek u rolnika”. Z pewnością jest 
to  wyjście naprzeciw oczekiwaniom wszystkich korzystających z  usług noc-
legowych na wsi, ponieważ używanie słowa „agroturystyka” jest zbyt ogól-
ne i  niestety nadużywane, również w  stosunku do  obiektów, nie mających 
nic wspólnego z gospodarstwem rolnika. Przy opracowywaniu nowych kry-
teriów zostały wykorzystane doświadczenia i kryteria rekomendowane przez 
EUROGITES (Europejską Federację Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej), której 
to PFTW „GG” jest członkiem. 

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczegól-
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nym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wypo-
sażenia i oferowanych usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzy-
stości ofert oraz stworzenie produktów turystycznych wiarygodnych jakościowo.

Kategoryzacja stanowi narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert 
gospodarstw agroturystycznych. W  Polsce system kategoryzacji jest jeszcze 
systemem dobrowolnym, a  objęte są  nim obiekty znajdujące się na  tere-
nach wiejskich, które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi kategoryza-
cji. Skategoryzowane obiekty gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług 
i są chętniej odwiedzane przez gości, zaś sam kwaterodawca zyskuje prawo 
do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG” oraz prawo 
do posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiej-
skiej „Gospodarstwa Gościnne” przez okres czterech lat. Świadectwem spraw-
dzonej jakości kwater wiejskich są oznaczenia, czyli słoneczka. Maksymalnie 
można uzyskać III kategorię, czyli trzy słoneczka. W nowym systemie nie ma 
już kategorii „standard”. Oczywiście wraz ze wzrostem kategorii zwiększają 
się wymogi.

Główne cele kategoryzacji to:
• podnoszenie jakości usług w kwaterach na wsi,
• utrzymanie jakości na poziomie przyznanej kategorii przez okres mi-

nimum 4 lat,
• podnoszenie konkurencyjności obiektów,
• ujednolicenie oznakowania obiektów, co  pozwala na  kształtowanie 

marki,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku turystyki wiejskiej i agroturysty-

ki w Polsce i na świecie,
• rekomendacja i promocja obiektów ze znakiem: „Wypoczynek na wsi” 

dla turystyki wiejskiej i „Wypoczynek u rolnika”, czyli agroturystyki jako 
specjalizacji obiektu.

Korzyści, które z pewnością odczuje turysta:
• wypoczynek w obiekcie, który spełnia oczekiwane standardy,
• gwarancję jakości usług zgodnych z przyznaną kategorią,
• możliwość złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności z wymo-

gami dla danej kategorii,
• wypoczynek w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
• wyraźnie określony charakter obiektu: pokój gościnny, SJM (Samo-

dzielna Jednostka Mieszkalna), wypoczynek u rolnika.
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Przedstawione poniżej tabele prezentują wymagania dla poszczególnych 
kategorii.
I. Wymagania ogólne * ** ***
Ubezpieczenie OC od działalności turystycznej – Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową 
w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, zarówno w mieniu, 
jak i na osobie, w związku z prowadzeniem działalności turystycz-
nej lub posiadaniem mienia.

x

Spełnienie wymagań ogólnego bezpieczeństwa – Zapewnienie 
gościom warunków do bezpiecznego wypoczynku (np. schody, po-
ręcze, zabezpieczenia antypoślizgowe, itp.)

x x x

Ogólna instrukcja przeciwpożarowa w widocznym miejscu. x x x
Dane kontaktowe do gospodarza w widocznym miejscu. x x x
Regulamin pobytu na kwaterze – Regulamin pobytu w kwaterze 
wymagany jest w przypadku najwyższej kategorii trzech słoneczek. 
Przykład regulaminu dostępny na stronie  
www.wbn.agroturystyka.pl w zakładce porady prawne i podatko-
we – Przykłady umów i regulaminów

x

Apteczka. Ulotka informacyjna na temat usług zdrowotnych 
w okolicy.

x x

Widoczny cennik usług – Cennik usług oferowanych w kwaterze 
(podstawowych i dodatkowych).

x

Brak negatywnego oddziaływania lub dokuczliwość otoczenia 
– W pobliżu kwatery nie mogą znajdować się obiekty, które uciąż-
liwym hałasem, wytwarzanym zapachem lub widokiem zakłócają 
pobyt w kwaterze.

x x x

II. Infrastruktura techniczna * ** ***
Zadaszenie nad głównym wejściem x x
Utwardzona nawierzchnia pieszego dojścia do obiektu 
noclegowego (np. żwir, kamień, deski, chodnik, itp.)

x x x

Wyznaczone miejsce na środki lokomocji gości x x
Oświetlenie zewnętrzne nad głównym wejściem do budynku x x x
Oświetlenie zewnętrzne przy bramie wjazdowej x
Oznakowanie na budynku lub podwórzu x x x
Oznakowanie pokoi/SJM (numery) – Oznakowanie numeryczne 
powinno znajdować się na drzwiach wejściowych do pokoju lub 
SJM.

x x x

Brak negatywnego oddziaływania lub dokuczliwość otoczenia – 
W  pobliżu kwatery nie mogą znajdować się obiekty, które uciąż-
liwym hałasem, wytwarzanym zapachem lub widokiem zakłócają 
pobyt w kwaterze.

x x x
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III. Usługi mające wpływ na komfort pobytu gości * ** ***
Dostęp do telewizora – Miejsce ogólnodostępne dla gości, gdzie 
można oglądać program telewizyjny.

x x x

Radio dostępne na życzenie x
Dostęp do pralki – Na prośbę gości gospodarz udostępnia pralkę 
lub sam oferuje usługę.

x

Dostęp do urządzeń umożliwiających przygotowanie gorących 
napojów przez gości

x x x

Dostęp do lodówki x x x
Dostęp do telefonu w nagłych przypadkach x x x
Dostęp do żelazka i deski do prasowania x x x
Dostęp do Internetu w określonych godzinach – Gospodarz 
udostępnia, w określonych godzinach, gościom z laptopami łącze 
do Internetu.

x

Sieć Wi-Fi – W całym obiekcie lub w wyznaczonych miejscach jest 
dostęp do bezprzewodowego Internetu.

x

Dostęp do folderów, map, przewodników turystycznych o okolicy 
 – Gospodarz dysponuje informacjami o okolicznych atrakcjach, 
które może bezpłatnie rozdać lub wypożyczyć gościom.

x x x

IV. Infrastruktura mająca wpływ na komfort pobytu gości * ** ***
Zieleń ozdobna lub ogród x x x
Grill lub miejsce na ognisko x x x
Altana, wiata, zadaszenie lub parasole – Zacienione miejsce 
wypoczynku dla gości z miejscami do siedzenia.

x

Jadalnia lub aneks jadalny dla gości x
Pokój lub ANEKS wypoczynkowy dla gości – To pomieszczenie 
ogólnodostępne, w którym niezależnie od pory dnia mogą 
przebywać goście wypoczywający w obiekcie.

x

Stoliki i ławeczki – Miejsca w ogrodzie, gdzie można wypoczywać 
na świeżym powietrzu, liczba takich miejsc siedzący powinna być 
dostosowana do liczby gości wypoczywających w obiekcie.

x x

Urządzenia rekreacyjne (ilość) 2 3 4
Tenis stołowy
Kort tenisowy
Basen 
Kijki Nordic walking – możliwość wypożyczenia
Huśtawki lub hamak
Kajaki
Wędki
Rowery
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Narty
Boisko do siatkówki – Miejsce wyznaczone na gry zespołowe
Boisko do piłki nożnej
Boisko do badmintona
Inne

V. BAZA NOCLEGOWA POKOJE GOŚCINNE * ** ***
Informacja dotycząca pomiaru pomieszczeń: W mieszka-
niach ze skośnym sufitem zaczynającym się powyżej wysokości 
2,20 m liczy się 100 proc. powierzchni, od wysokości 1,40 m 
do 2,20 m liczy się 50 proc., a poniżej 1,40 m pomieszczenia nie 
wlicza się do powierzchni mieszkania. Wszystkich pomiarów nale-
ży dokonywać z dokładnością do 0,1 m kw.
pokój 1-osobowy m 2 6 8 10
pokój 2-osobowy m2 8 10 14
pokój 3-osobowy m2 10 14 16 
pokój 4 – osobowy m2 + 3 m na każdą osobę 12 15 20
Pokój 5-osobowy 15 18
Pokój 6-osobowy 18
Liczba osób w pokoju 6 5 4
Łóżko jednoosobowe o min. wym. materaca 80x190 cm  
(wpisz ilość): 

x

Łóżko jednoosobowe o min. wym. materaca 90x200 cm  
(wpisz ilość): 

x x

Łóżko dwuosobowe o min. wym. materaca 120x190  
(wpisz ilość) 

x

Łóżko dwuosobowe o min. wym. materaca 140x200 cm  
(wpisz ilość) 

x x

Jakość łóżek/materacy 1 2 3
Oświetlenie dostosowane do wielkości pokoju x x x
Nocny stolik lub półka przy każdym łóżku x x x
Lampka nocna przy każdym miejscu noclegowym x x x
Szafa garderobiana lub równoważnik szafy, min. 3 wieszaki 
na osobę

x x x

Stół, ława lub stolik – Stoliki są dostosowane wysokością do miejsc 
siedzących

x x x

Miejsce do siedzenia dla każdej osoby – W pokoju powinno się 
znajdować krzesło dla każdego z gości, jednak nie więcej niż 4 
na pokój

x x x

Lustro (umożliwiające obejrzenie połowy sylwetki) x x x
Pościel zgodna z liczbą miejsc noclegowych – Kołdra lub dwa 
koce, poduszka, poszwa, poszewka na poduszkę, prześcieradło

x x x
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Ręcznik o wymiarach min. 40x80 cm – zgodne z liczbą miejsc 
noclegowych

x x x

Pojemnik na śmieci niepalny lub trudnopalny x x x
Zasłony okienne zaciemniające – Zasłony, żaluzje, rolety x x x
Drzwi pełne z możliwością zamykania na klucz x x x
Wieszak na wierzchnią odzież x x x
Poziom czystości estetyki w pokoju (w skali 0-3) 1 2 3
Stan pokrycia ścian w pokoju (w skali 0-3) 1 2 3
Stan pokrycia podłóg w pokoju (w skali 0-3) 1 2 3
Stan mebli oraz wyposażenia w pokoju (w skali 0-3) 1 2 3
Elementy dekoracyjne (w skali 0-3) 1 2 3
Pokój posiada samodzielny WHS z wejściem z pokoju x
Pokój posiada samodzielny WHS z wejściem z korytarza x
pokój posiada dostęp do WHS wspólnego z innymi pokojami 
(ilość pokoi przypadających na WHS) 

3 2 -

numer WHS do którego ma dostęp pokój

VI. WĘZŁY HIGIENICZNO-SANITARNE * ** ***
Liczba osób przypadających na jeden węzeł higieniczno-sanitarny 8 6 4 
Bieżąca woda oraz ciepła woda przez całą dobę x x x
Stan techniczny wyposażenia (w skali 0-3) 1 2 3
Poziom czystości/estetyki (w skali 0-3) 1 2 3
Dostępność dla ilości pokoi (maks. liczba) 3 2 1
Natrysk/Wanna x x x
Półka na mydło przy wannie lub w kabinie natryskowej x x x
Umywalka x x x
Blat lub półka przy umywalce x x x
WC x x x

Papiernica – Wieszak lub półka z papierem toaletowym.
x x x

Wieszaki na ręczniki, wieszaki ścienne na odzież – Dobrej jakości 
wieszaki przygotowane odpowiednio dla każdego z gości.

x x x

Lustro x x x
Boczne lub górne oświetlenie lustra x x x
Uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną (zalec. z wyłącznik. 
różnicowo-prądowym)

x x x

Pojemnik na śmieci niepalny lub trudnopalny x x x
Dozownik płynnego mydła lub mydełka jednorazowe x x x
Ręczniki papierowe (w pokoju z łazienką dopuszczalne z tkaniny) x x x
Ścierka do podłogi x x x
Szklanka/kubek x x x
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Poręcze przy WC, natrysku/wannie x
Zamknięcie WHS od wewnątrz x x x

VII. WYPOCZYNEK U ROLNIKA *
Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie – Dom, budynki gospodarskie, 
podwórze, ogród przydomowy.

x

Otaczające kwaterę tereny wiejskie – Otoczenie kwatery to zabudowania 
gospodarskie, pola, łąki, lasy (sceneria, krajobraz, przestrzeń).

x

Ilość miejsc w kwaterze – max. 30
Prowadzona produkcja rolna: roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, 
sadownicza, rybacka.

x

Zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa (liczba gatunków) 3
Ogród warzywny x
Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich – Możliwość 
degustacji regionalnych potraw serwowanych w kwaterze dla gości.

x

Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane 
z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii. 

x

Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie – Np. segregacja śmieci, 
kompostownie, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii. 

x

VIII. SJM * ** ***
Typ SJM ( mieszkanie, dom)
Numer SJM x x x
Drzwi pełne zamykane na klucz do SJM x x x
Powierzchnia ogólna dla 4 osób (plus 3m2 na kolejną osobę) 30 35 40
Jedno pomieszczenie: część sypialna, aneks wypoczynkowy 
i kuchenny plus WHS jako osobne pomieszczenie

x

Minimum dwa pomieszczenia (sypialnia z aneksem 
wypoczynkowym lub kuchennym, lub sypialnia i pokój 
wypoczynkowy z aneksem kuchennym) plus WHS

x x

Kuchnia lub aneks kuchenny x x x
Pokój wypoczynkowy lub aneks wypoczynkowy x x x
Ilość sypialni
Sypialnia * ** ***
Numer pokoju SJM
Liczba osób 6 5 4
Łóżko jednoosobowe o min. wym. materaca 80x190 cm  
(wpisz ilość): 

x

Łóżko jednoosobowe o min. wym. materaca 90x200 cm  
(wpisz ilość): 

x x

Łóżko dwuosobowe o min. wym. materaca 120x190  
(wpisz ilość) 

x
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Łóżko dwuosobowe o min. wym. materaca 140x 200 cm (wpisz 
ilość) 

x x

Nocny stolik lub półka przy każdym łóżku x x x
Lampka nocna przy każdym miejscu noclegowym x x x
Pościel zgodna z liczbą miejsc noclegowych x x x
Ręcznik o wymiarach min. 40x80 cm – zgodne z liczbą miejsc 
noclegowych

x x x

Zasłony okienne zaciemniające (lub żaluzje, okiennice) x x x
Pozostałe wymagania dla wyposażenia SJM
Stół (normalnej wysokości) i krzesła w liczbie odpowiedniej 
do ilości osób

x x x

Meble wypoczynkowe (fotele, kanapa)  x x
Lustro (umożliwiające obejrzenie połowy sylwetki) x x x
Szafa garderobiana lub wnęka (równoważnik szafy), min. 3 
wieszaki na osobę

x x x

Ręczniki kąpielowe stosownie do ilości miejsc x x
Kuchenka x x x
Lodówka x x x
Sztućce, talerze, szklanki – zgodne z liczbą osób x x x
Jednolita zastawa stołowa x
Garnki, patelnie, czajnik x x x
Kosz na odpadki (odpowiednio oznaczony) x x x
Deski do krojenia x x x
Otwieracz do butelek i puszek x x x
Ściereczki x x x
Szafka na naczynia x x x
Blat lub stół przygotowawczy x x x
Ekspres do kawy x
Odpowiednie środki i sprzęt czyszczący x x x
Ilość WHS
Numer SJM WHS
Liczba osób przypadających na jeden węzeł higieniczno-sanitarny 8 6 4 
Bieżąca woda oraz ciepła woda przez całą dobę x x x
Natrysk/Wanna x x x
Półka na mydło przy wannie lub w kabinie natryskowej x x x
Umywalka x x x
Blat lub półka przy umywalce x x x
WC x x x
Papiernica (wieszak lub półka z papierem toaletowym) x x x
Wieszaki na ręczniki, wieszaki ścienne na odzież x x x
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Lustro x x x
Boczne lub górne oświetlenie lustra x x x
Uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną (zalec. z wyłącznik. 
różnicowo-prądowym)

x x x

Pojemnik na śmieci niepalny lub trudnopalny x x x
Dozownik płynnego mydła lub mydełka jednorazowe x x x
Ręczniki papierowe (w pokoju z łazienką dopuszczalne z tkaniny) x x x
Ścierka do podłogi x x x
Szklanka/kubek x x x
Poręcze przy WC, natrysku/wannie x
 Zamknięcie WHS od wewnątrz x x x
Poziom czystości estetyki (w skali 0-3) 1 2 3
Stan pokrycia ścian (w skali 0-3) 1 2 3
Stan pokrycia podłóg (w skali 0-3) 1 2 3
Stan mebli wyposażenia (w skali 0-3) 1 2 3
Elementy dekoracyjne (w skali 0-3) 1 2 3

Poniżej przedstawiono tablice rekomendacyjne, które obowiązują już 
po wprowadzeniu nowego, zmodyfikowanego systemu kategoryzacji. Nada-
na kategoria dla obiektu ważna jest przez okres 4 lat – przez taki okres tablica 
rekomendacyjna może być używana przez właściciela obiektu, a po tym okre-
sie w celu utrzymania rekomendacji należy zwrócić się do Polskiej Federacji 
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” o jej przedłużenie.

W celu złożenia wniosku o przeprowadzenie kategoryzacji należy skorzy-
stać z formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na www.pftw.pl, wypełnić 
wniosek online, przesłać go do PFTW „GG”, uiścić opłatę na konto federacji 
(350 zł w przypadku osób należących do stowarzyszenia, będącego członkiem 
federacji i 700 zł w przypadku osób niezrzeszonych, przy założeniu, że kate-
goryzowany obiekt posiada do 5 pokoi lub do 2 SJM, w przypadku większej 
liczby pokoi – dopłata wynosi 20 zł za każdy dodatkowy pokój, a w przy-
padku więcej niż 2 SJM dopłata to 50 zł za każdy dodatkowy) i oczekiwać 
na przyjazd inspektora. W przypadku, kiedy okaże się, że kwaterodawca nie 
przygotował odpowiednio kwatery do przeprowadzenia oceny kategoryzacyj-
nej, musi ponieść dodatkowy koszt w wysokości 120 zł na pokrycie kosztów 
ponownego przyjazdu inspektora na kwaterę w celu dokonania oceny.
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Co o przepisach 
prawnych i podatkowych 
powinien wiedzieć kwaterodawca przy 
podejmowaniu i prowadzeniu działalności 
w zakresie turystyki wiejskiej

Jest wielu kwaterodawców, którzy często niestety niewiele wiedzą o obo-
wiązujących ich przepisach, mimo że tych przepisów nie jest zbyt dużo i nie 
są skomplikowane.

Za punkt wyjścia przy omawianiu prawnych uwarunkowań działalności tu-
rystycznej na wsi można uznać stwierdzenie, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ. U. 2004 nr 173. poz. 1807), 
że przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnic-
twie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania 
przez rolników pokoi i  miejsc na  ustawienie namiotów, sprzeda-
ży posiłków domowych i  świadczenia w  gospodarstwach rolnych 
innych usług związanych z pobytem turystów. Inne usługi turystyczne 
to m.in.: jazda konna, przewozy bryczką, wynajmowanie łódek, udostępnia-
nie łowisk.

Ustawa o usługach turystycznych określa warunki świadczenia usług tury-
stycznych przez przedsiębiorców – ponieważ rolnik podejmujący działalność 
w ww. zakresie przedsiębiorcą nie jest, przepisy tej ustawy nie znajdują zasto-
sowania w stosunku do rolników wynajmujących pokoje, miejsce na ustawie-
nie namiotów i sprzedających posiłki domowe, a także świadczących turystom 
inne usługi w gospodarstwie rolnym. 

Niewątpliwie ogromną zachętą przy podejmowaniu działalności eko- 
i  agroturystycznej na wsi jest możliwość całkowitego zwolnienia z podatku 
dochodowego, możliwe jest to jednak tylko w przypadku wynajmowania po-
koi gościnnych przez osoby, które spełniają równocześnie poniższe warunki:
1. pokoje wynajmują osobom czasowo przebywającym na  wypoczynku 

(zwolnienie nie dotyczy pokoi wynajmowanych na stałe),
2. wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych (nie pod-

legają zwolnieniu z podatku dochody uzyskane z wynajmu domków tu-
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rystycznych, a także pomieszczeń w budynkach adaptowanych na cele 
usługowe),

3. budynki mieszkalne są położone na terenach wiejskich (gmina wiejska 
lub wiejsko-miejska, poza terenem miasta), nie ma znaczenia w  tym 
przypadku, czy właściciel jest rolnikiem i gdzie jest zameldowany,

4. wynajmujący prowadzi gospodarstwo rolne (za gospodarstwo rolne 
uważać należy, zgodnie z  art.1 ust. 2 ustawy o  podatku rolnym, ob-
szar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako 
użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem 
tego gospodarstwa, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny 
lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, 
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycz-
nej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobo-
wości prawnej), a budynki w których wynajmowane są pokoje, należą 
do tego gospodarstwa,

5. liczba pokoi przeznaczonych do wynajmu nie przekracza pięciu. Do tej 
liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane do wyłącznej dyspozycji go-
ści, bez jadalni, bawialni, werandy, itp. pomieszczeń. Pokojem jest po-
mieszczenie samodzielne, nawet jeżeli posiada połączenie dodatkowymi 
drzwiami z innym pokojem. Jeżeli ktoś wynajmuje więcej, np. 7 pokoi, 
to nie może uznać dochodu z pierwszych 5 za zwolniony, a pozostałych 
2 za opodatkowany – powinien opodatkować wszystkie 7 pokoi.

Należy pamiętać, że muszą być spełnione wszystkie ww. warunki 
łącznie, brak możliwości spełnienia jednego z nich uniemożliwia 
skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. 

Niestety – powszechna jest jeszcze opinia, a właściwie posiadana przez 
kwaterodawców wiedza, ograniczająca się do znajomości tylko jednego z wa-
runków, tzn. że zwolnione z podatku dochodowego są gospodarstwa agrotu-
rystyczne, w których wynajmuje się do 5 pokoi. 

Należy więc pamiętać, że rolnicy, którzy nie spełniają ww. pię-
ciu kryteriów jednocześnie oraz osoby, które wynajmują pokoje, 
miejsca na  ustawienie namiotów lub sprzedają posiłki domo-
we nie będąc rolnikami, a  także osoby świadczące inne usługi 
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turystyczne w oparciu o grunty i budynki niezwiązane z gospo-
darstwem rolnym stają się przedsiębiorcami i powinny dopełnić 
obowiązku zgłoszenia działalności do  ewidencji gospodarczej, 
co wiąże się z koniecznością opłacania podatku dochodowego, 
podatku od nieruchomości, opłacania składki ZUS od działalno-
ści gospodarczej lub składki KRUS w  podwójnej wysokości dla 
rolników prowadzących działalność gospodarczą.

Zwolnienie przysługuje każdemu, kto spełnia wszystkie wymienione wa-
runki, nawet jeżeli osiąga dodatkowe dochody uzyskane z tytułu innej dzia-
łalności. Zwolnienie obejmuje również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia 
gości mieszkających w wynajmowanych pokojach (bez sprzedaży alkoholu).

 Dodatkowe atrakcje, oferowane odpłatnie w gospodarstwie rol-
nym, nie podlegają zwolnieniu  z opłacania podatku dochodo-
wego.

Należy pamiętać, że zwolnienie obejmuje tylko i wyłącznie przychody uzy-
skane w związku ze świadczeniem turystom usług noclegowych oraz gastro-
nomicznych na rzecz osób spędzających wakacje w domu rolnika. Oznacza 
to, że przychody uzyskane w związku ze wszystkimi dodatkowymi atrakcjami, 
które nie zostały wliczone w cenę noclegu, jak na przykład jazda konna, od-
płatne wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego czy organizowane zimą kuligi, nie 
podlegają zwolnieniu, w związku z czym wymagają odprowadzenia stosownej 
kwoty podatku. Przychody z dodatkowych atrakcji mogą być opodatkowane 
na podstawie karty podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Wybór 
formy opodatkowania zależy od preferencji podatnika.

Od 1 stycznia 2003 r. na podstawie zmian w ustawie o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez 
osoby fizyczne wprowadzono możliwość opodatkowania kartą podatko-
wą (61 – 442 zł miesięcznie, w  zależności od  tego, ilu mieszkańców za-
mieszkuje daną miejscowość) usług hotelarskich, polegających na wynajmie 
pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli 
łączna liczba pokoi (w  tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 
12, pod warunkiem zatrudnienia nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełno-
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letnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Stawki opodatkowania 
usług w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej ustalono na 34 – 72 zł 
miesięcznie. Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest bardzo wygod-
ną formą opodatkowania, polega na comiesięcznym wpłacaniu stałej kwoty, 
niezależnie od  osiąganego dochodu. Zaletą tej formy opodatkowania jest 
możliwość zgłaszania przerw w działalności, możliwość wystawiania rachun-
ków na życzenie klienta, możliwość prowadzenia w tej formie nawet dużego 
obiektu (do 12 pokoi, ale bez alkoholu), prostota prowadzenia dokumentacji 
podatkowej. Pamiętać należy, że wysokość stawki określa decyzja właściwego 
dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego na wniosek podatnika, który 
należy złożyć do 20 stycznia na dany rok podatkowy.

Drugą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, najmniej atrak-
cyjną, w zakresie wykonywania usług turystycznych w gospodarstwie rolnym, 
jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatek zryczałtowany 
opłacany jest bez możliwości pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, czyli 
od faktycznie pobranej kwoty. Kwota podatku to 17% dla obiektów turystycz-
nych, hoteli i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, dla organizacji turystyki 
i pośrednictwa turystycznego, sportu i rekreacji. Dla gastronomii z alkoholem 
oraz dla najmu i dzierżawy stawki zostały ustalone na poziomie 3% –8,5%. 

Pisemne oświadczenie o  wyborze opodatkowania w  formie ryczałtu 
od  przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik po-
winien złożyć do  Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszka-
nia podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli 
podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, 
powinien złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania do dnia poprzedza-
jącego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyska-
nia pierwszego przychodu.

Podatek na zasadach ogólnych opłaca się od faktycznie osiągniętego 
dochodu, po  jego comiesięcznym obliczeniu na podstawie deklaracji PIT-5. 
W turystyce wiejskiej ogólne zasady opłacania podatku dotyczą:

• osób osiągających dochody z  najmu nieobjętego omówionymi 
uprzednio zwolnieniami lub ryczałtem, a także dochody za świadczo-
nych okazjonalnie usług, tego typu dochody nie wymagają prowadze-
nia żadnej szczególnej ewidencji (jedynie comiesięcznego składania 
deklaracji PIT-5),
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• osób, które prowadzą działalność zgłoszoną do ewidencji gospodar-
czej, w tym wypadku podatnik prowadzi szczególny rodzaj ewidencji 
– książkę przychodów i rozchodów.

Należy pamiętać, że podjęcie każdej działalności gospodarczej, podlega-
jącej zgłoszeniu do ewidencji, powoduje równocześnie powstanie obowiąz-
ku ubezpieczenia społecznego w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS 
i opłacanie tej składki, niezależnie od osiąganych dochodów. Przepis ten nie 
dotyczy rolników, którzy w  zakresie prowadzonego gospodarstwa opłacają 
składki do Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych KRUS. Jednak podle-
ganie ubezpieczeniu KRUS wymaga posiadania przez rolnika 1 ha przelicze-
niowego i podleganiu już ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, z mocy 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nieprzerwanie przez co najmniej 
3 lata. Rolnicy, którzy nie spełniają tych kryteriów, zmuszeni są do opłacania 
zdecydowanie wyższych składek ZUS.

Uruchamiając działalność w  zakresie turystyki wiejskiej należy pamiętać 
o podatku od towarów i usług, dla potrzeb którego nie ma znaczenia, 
czy podatnik jest przedsiębiorcą, czy też nie. W  każdym przypadku, nawet 
wówczas, gdy korzystamy ze zwolnienia z podatku dochodowego ze względu 
na niewielki rozmiar działalności, należy prowadzić tzw. dzienną ewidencję 
sprzedaży, może być ona w formie np. zwykłego zeszytu. Taka uproszczona 
forma ewidencji pozwala uchwycić przekroczenie kwoty przychodu 150 000 
zł, czyli kwoty do której możemy korzystać ze zwolnienia z konieczności opła-
cania podatku VAT z  tytułu sprzedaży towarów i  odpłatnego świadczenia 
usług. Jeżeli wysokość osiąganych przychodów przekroczy tę kwotę, koniecz-
nym staje się opłacanie podatku VAT, którego podstawowa stawka w zakresie 
turystyki wynosi 8%. Należy pamiętać, że przy działalności sezonowej kwota 
zwolnienia jest odpowiednio mniejsza, np.: przy kwartalnej działalności zwol-
nienie to dotyczy dochodów, które nie przekraczają kwoty 37 500 zł. Można 
oczywiście nie skorzystać z  możliwości zwolnienia z  płacenia podatku VAT, 
co jest korzystne szczególnie dla osób inwestujących, remontujących i rozbu-
dowujących swoje domy czy ośrodki, ponieważ można odliczać, zapłacony 
przy zakupie materiałów budowlanych, 23-procentowy podatek.

Jeśli działalność kwaterodawcy podlega zgłoszeniu do ewidencji działal-
ności gospodarczej, jest jeszcze jeden podatek, który jest obowiązkowym – 
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podatek od nieruchomości, podatek lokalny pobierany przez samorządy 
gminne. Opodatkowaniu podatkiem od  nieruchomości podlegają: grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Wysokość tego podatku na każdy rok ustala rada 
gminy, jego wysokość w zależności od powierzchni wynajmowanych turystom 
wynosi w granicach 20 – 24 zł za 1 m2 w zależności od regionu, w którym 
znajduje się dany obiekt noclegowy. 

Przepisy dotyczące działalności żywieniowej 
w gospodarstwie agroturystycznym – nowe zasady

Gospodarstwa agroturystyczne, które oferują swoim gościom wyżywie-
nie, muszą przestrzegać obowiązujących w  tym zakresie przepisów prawa. 
Na podmioty działające na  rynku spożywczym (w  tym gospodarstwa agro-
turystyczne) nakłada się obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywości spełnione są właściwe wymogi 
higieny.

Kwaterodawca zajmujący się żywieniem turystów osobiście ponosi odpo-
wiedzialność za warunki, w jakich wytwarza żywność. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 21 
poz.105) przed rozpoczęciem działalności żywieniowej w kwaterze agrotury-
stycznej należy uzyskać wpis do rejestru zakładów wprowadzających żywność 
na rynek.

Wniosek o wpis składa się w  terminie co najmniej 14 dni przed dniem 
rozpoczęcia planowanej działalności.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ww. ustawy w stosunku do gospodarstw agrotury-
stycznych nie jest już wymagane wcześniejsze zatwierdzenie zakładu.

Gospodarstwa agroturystyczne prowadzące działalność w zakresie żywie-
nia turystów podlegają jednak kontroli i nadzorowi Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej. 

W gospodarstwach agroturystycznych w kwestii wyżywienia można mówić o: 
1. wyżywieniu pełnym (oferta gospodarstwa agroturystycznego zapewnia-

jąca całościowe wyżywienie gości – na bazie własnej kuchni – z przygo-
towaniem dań przez gospodarzy i domowników gospodarstwa);
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2. wyżywieniu częściowym – udostępnienie własnego zaplecza kuchennego 
oraz własnych zasobów rolnych (zwierzęcych i roślinnych) do przygoto-
wywania dań przez gości;

3. braku wyżywienia – goście gospodarstwa żywią się we własnym zakresie 
na bazie produktów zakupionych poza gospodarstwem. 

Jeśli w gospodarstwie agroturystycznym prowadzi się pełną formę wyży-
wienia należy:
1. Zgłosić się z wnioskiem dostępnym na stronie internetowej Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie i wpis do rejestru 
zakładu żywienia zbiorowego.

2. Po dokonaniu kontroli sanitarnej (wizji) obiektu i spełnieniu wymagań, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (właściwy na danym terenie) 
wydaje decyzję do prowadzenia określonej formy żywienia w gospodar-
stwie agroturystycznym. Wówczas w  gospodarstwie można prowadzić 
żywienie dla gości.

Podstawowe wymagania, jakie należy spełnić w pomieszczeniach, w któ-
rych odbywa się żywienie gości w gospodarstwach agroturystycznych:

• stan sanitarno-techniczny pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza 
sanitarnego wraz z  częścią magazynową, tj.: ściany, sufity, podłogi 
muszą być czyste, bez wykwitów pleśni i łuszczącej się farby,

• odpowiednie warunki do mycia i dezynfekcji naczyń stołowych oraz 
sprzętu kuchennego,

• wyposażenie pomieszczeń – odpowiedni stan sanitarno-techniczny – 
czyste, nieskorodowane, nieuszkodzone urządzenia, a powierzchnie 
łatwe do utrzymania w czystości,

• zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami i zwierzętami domowymi: 
należy zwrócić uwagę na  szczelność drzwi zewnętrznych, stan tech-
niczny progów drzwi oraz zabezpieczenie uchylnych okien siatkami 
przeciw owadom,

• zaopatrzenie w wodę: ujęcie wodociągowe lub ze  studni własnej – 
woda przeznaczona do spożycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
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Jeżeli gospodarstwo podłączone jest do wodociągu, wymagana jest kse-
rokopia decyzji PPIS o przydatności wody (z przedsiębiorstwa wodociągowego 
lub stacji sanitarnej). Jeżeli gospodarstwo korzysta z własnego ujęcia, właści-
ciel gospodarstwa musi zlecić badanie wody i okazać się orzeczeniem o przy-
datności wody do spożycia,

• postępowanie z odpadami stałymi i  ściekami: odpady powinny być 
gromadzone w szczelnych zamykanych pojemnikach,

• higiena personelu: osoba przygotowująca posiłki musi posiadać ak-
tualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Przedmiotem kontroli sanitarnej będzie głównie:
1. stan sanitarno-techniczny: obiektu, pomieszczeń produkcyjno-magazy-

nowych, urządzeń i wyposażenia,
2. zabezpieczenie przed szkodnikami,
3. warunki do mycia i dezynfekcji naczyń stołowych oraz sprzętu kuchennego,
4. przechowywanie próbek kontrolnych,
5. zaopatrzenie w wodę,
6. odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów,
7. dokumentacja zdrowotna osób zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków.

Obowiązek opłat abonamentowych za używanie 
odbiorników radiowych i telewizyjnych

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 kwietnia 2011 r. 
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radio-
fonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy 
niż jeden miesiąc w 2012 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 548) określa nowe stawki 
opłat. Opłata miesięczna za używanie odbiornika radiowego wynosi 5,50 
zł, a telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego 18,50 zł. Uiszczając opłatę 
za cały rok z góry płaci się o 10% mniej, czyli 199,80 zł. Zgodnie z ustawą 
o opłatach abonamentowych (Dz.U.05.85.728, z późn. zm.) gospodarstwa 
agroturystyczne powinny opłacać abonament za każdy odbiornik wykorzysty-
wany do działalności agroturystycznej.

Art. 2.1 pkt 4. mówi, że „Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy od-
biornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5”. W ust. 5 zezwala 
się na uiszczenie tylko jednej opłaty przez: 
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1. osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samocho-
dzie stanowiącym ich własność,

2. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i nie-
publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepań-
stwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej – w tym samym 
budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu 
tych instytucji.

„Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej 
ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się 
wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.” 

Ubezpieczenia w agroturystyce

Każdy kwaterodawca powinien dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeń-
stwa gości wybrać firmę ubezpieczeniową i rodzaj ubezpieczenia właściwy dla 
działalności, jaką prowadzi. 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
• budynki, budowle oraz mienie ruchome;
• odpowiedzialność cywilna;
• następstwa nieszczęśliwych wypadków turystów;
• utrata zysku ubezpieczającego.

Zakres ubezpieczenia:
W zależności od wybranych rodzajów ubezpieczeń, ochrona ubezpiecze-

niowa może obejmować następujące ryzyka: ogień, uderzenie pioruna, wy-
buch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, obsunięcie się 
ziemi, lawina, wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, za-
lanie, opady śniegu, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, kradzież 
z włamaniem lub rabunek, szkody związane ze świadczeniem usług agrotu-
rystycznych lub wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
agroturystycznych, następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim ulegli turyści, 
utracony zysk w wyniku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.  Przykła-
dem może być TUW (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych), w którym czę-
sto kwaterodawcy dokonują ubezpieczeń. Inne firmy ubezpieczeniowe rów-
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nież w zakresie swoich usług mają ubezpieczenia dla osób zajmujących się 
działalnością turystyczną.

TUW „TUW” proponuje wszystkim osobom i  podmiotom świadczącym 
usługi agroturystyczne kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

Specjalistyczny pakiet ubezpieczeń, pod nazwą Ogólne warunki ubez-
pieczenia dla gospodarstw agroturystycznych „Zielony Zakątek”, zapewnia 
pokrycie wszelkich strat mogących powstać w  trakcie wynajmowania pokoi 
gościnnych, sprzedaży posiłków, organizowania turystom zajęć rekreacyjnych 
lub sportowych, wycieczek turystycznych oraz innych atrakcji na  terenie go-
spodarstwa oraz poza nim. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej pozwoli 
każdej zainteresowanej osobie dostosować ubezpieczenie do potrzeb świad-
czonych usług i możliwości finansowych.

Zakres ubezpieczenia może obejmować:
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług 

agroturystycznych,
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków turystów korzy-

stających z usług agroturystycznych,
• utracony zysk ubezpieczającego związany z  brakiem możliwości 

świadczenia usług agroturystycznych wskutek wystąpienia zdarzenia 
losowego,

• posiadany majątek trwały poprzez:
• ubezpieczenie budynków i budowli od ognia i  innych zdarzeń loso-

wych,
• ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabun-

ku oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest wystąpienie przez 

ubezpieczającego o zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie co najmniej 
dwóch ryzyk. W porozumieniu z ubezpieczającym, do umowy ubezpieczenia 
mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od usta-
lonych w  niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia z  zastrzeżeniem, 
że wszelkie zmiany będą pisemnie odnotowywane na polisie lub innych doku-
mentach ubezpieczeniowych, w formie dodatkowych klauzul lub załączników 
do polisy.

Ubezpieczeniem mogą być objęte tylko te przedmioty ubezpieczenia, które 
wskazano we wniosku ubezpieczeniowym i wymieniono w polisie z określe-



Informator ECEAT
Przep

isy p
ra

w
ne i p

od
a

tkow
e...

47

niem sumy ubezpieczenia. Przedmiotem umowy ubezpieczenia nie może być 
mienie podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Ubezpieczenie NNW turystów może być zawarte w formie imiennej i bez-
imiennej. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wnio-
sku wypełnionego i złożonego przez ubezpieczającego w Towarzystwie, bądź 
u osoby upoważnionej przez Towarzystwo do przyjmowania wniosków o ubez-
pieczenie i zawierania umów ubezpieczenia w jego imieniu. 

Kasa fiskalna w agroturystyce

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finan-
sów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 
kas rejestrujących (z 29 listopada 2012 (Dz.U.  233 z 11.12.2012 poz. 1382). 
Dotychczasowy limit roczny wynoszący 20.000 zł dla podatników rozpoczyna-
jących sprzedaż w danym roku podatkowym oraz 40.000 zł dla podatników 
kontynuujących sprzedaż został zastąpiony limitem 20.000 zł obowiązującym 
podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych przez cały rok, 
a proporcjonalnie zmniejszanym w przypadku podatników rozpoczynających 
taką sprzedaż w trakcie roku. W dalszym ciągu u podatników VAT przez wartość 
sprzedaży rozumie się sprzedaż netto, czyli bez podatku od towarów i usług. 
§ 5 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych traci moc po upływie 2 miesięcy 
od przekroczenia obrotu 20.000 zł na rzecz osób fizycznych.

Obowiązek meldunkowy w turystyce wiejskiej

31 grudnia 2012 r. weszły w życie przepisy wynikające ze zmienionej 
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw 
(Dz. U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w reali-
zacji obowiązku meldunkowego, m.in. od stycznia 2013 roku zniknął obo-
wiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów. Co prawda w interesie wła-
ścicieli ośrodków wczasowych, hoteli, pensjonatów, domków letniskowych 
i kwater jest jednak nadal „spisywanie” danych swoich gości, ale prawnego 
obowiązku już nie ma. Tym samym nie można już ukarać na przykład re-
cepcjonistki w hotelu kilkutysięczną grzywną za niedopełnienie tego obo-
wiązku, jak to było jeszcze nie tak dawno. Spisywać dane gości, czy też 
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z tego rezygnować – jest w tej chwili wewnętrzną sprawą właścicieli obiek-
tów noclegowych.

 Zniesienie obowiązku meldunkowego dla wczasowiczów i turystów to nie 
jedyna nowość. Proponowana przez Rząd RP nowelizacja obejmuje także 
m.in. zniesienie obowiązku meldunkowego na pobyt czasowy nieprzekracza-
jący trzech miesięcy, czynności wymeldowania i  zameldowania będzie moż-
na załatwić w jednym urzędzie, właściciele, dozorcy, administratorzy nie będą 
mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców. 
Rezygnuje się także z konieczności zgłaszania przy meldunku informacji o wy-
kształceniu, obowiązku wojskowym oraz okazywania książeczki wojskowej. 
Od stycznia 2013 roku zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla oby-
wateli polskich czy obywateli UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. 

Rozwiązania te zmierzają do zniesienia obowiązku meldunkowego w Pol-
sce od 1 stycznia 2016 roku. Obecna nowelizacja jest więc wstępem do osią-
gnięcia tego celu.

Ważne! 
Podsumowując, kwatery prywatne, pokoje gościnne (umeblowane pokoje 

w mieszkaniach osób fizycznych, wynajmowane do celów noclegowych tury-
styki, za opłatą określoną z góry, za pośrednictwem biur zakwaterowań lub 
bezpośrednio turystom), prowadzone w oparciu o działalność gospodarczą 
(sezonową lub stałą) kwalifikowane są pod numerem PKD 2007: 55.20.Z – 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Natomiast proponowane numery PKWiU 2008 to 55.20.19.0 – Pozostałe 
usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwate-
rowania bez obsługi oraz 55.20.12.0 – Usługi świadczone przez domy let-
niskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez 
określony okres każdego roku. Usługi noclegowe nie obejmują wynajmu lub 
dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym (PKWiU 70.20.11). Je-
żeli podatnik w ramach ceny noclegu dokonuje wydania posiłku, to czynność 
ta mieści się w klasyfikacji dotyczącej usług zakwaterowania (PKWiU 55.1 lub 
55.2). Oznacza to, że usługa gastronomiczna nie jest wówczas wydzielana 
jako odrębna usługa i podlega opodatkowaniu według zasad i stawek wła-
ściwych dla samej usługi zakwaterowania (tj. opodatkowaniu według stawki 8 
proc.). Aktualnie nie ma obowiązku podawania numeru PKWiU na fakturze. 
Należy tylko uwzględnić prawidłową stawkę VAT.
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Przykłady regulaminów 
pobytu w gospodarstwie agroturystycznym

W każdym miejscu noclegowym (gospodarstwie agroturystycznym, kwa-
terze, pokoju gościnnym) powinien znaleźć się regulamin, zawierający pod-
stawowe zasady obowiązujące na terenie obiektu. Przyjeżdżający turysta wi-
nien znać te zasady, zanim na dobre się zakwateruje, to z pewnością ustrzeże 
kwaterodawcę i  gościa przed niepotrzebnymi nieporozumieniami, stresem, 
nerwami. Regulamin trzeba tak skonstruować, aby w  jasny sposób określał 
wszelkie obowiązujące zasady, należy też dopilnować, aby każdy turysta mógł 
się z nim zapoznać, aby nie mógł potem tłumaczyć się, że czegoś nie wie-
dział, kwaterodawca zaś nie powinien żądać od gościa zachowań nie okre-
ślonych w regulaminie. Przygotowany regulamin może być na trwałe umiesz-
czony na przykład na  ścianie lub położony w najbardziej widocznym miej-
scu na kwaterze, można go też osobiście wręczać przyjeżdżającym gościom 
na przykład przy meldowaniu czy rozliczaniu.

Oto kilka przykładów regulaminów pobytu:

I. Regulamin pobytu na kwaterze
1. Turysta zobowiązuje się do  przestrzegania porządku obowiązującego 

na  kwaterze i  do  użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z  ich 
przeznaczeniem. 

2. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwenta-
ryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i tu-
rystę. Klient ponosi koszty wynikające ze  zniszczenia sprzętu lub jego 
braku. 

3. Jeżeli liczba turystów wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana 
przy dokonywaniu rezerwacji, właściciel kwatery ma prawo do: odmówie-
nia przyjęcia osób dodatkowych lub odstąpienia od umowy z winy turysty. 

4. Warunki sprzątania pokoi zajętych przez gości ustalane są indywidualnie 
z kwaterodawcą w dniu przyjazdu. 

5. Turysta nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg 
w  wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich 
jako swoich gości. 
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6. Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić turyście pomieszczenia 
i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery, a jej stan higieniczno-sa-
nitarny nie może budzić zastrzeżeń. 

7. Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie 
ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone 
przez osoby trzecie. 

8. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego ustale-
nia, nie jest dopuszczalne. 

9. Zakwaterowanie może nastąpić się od  godz. 14.00, a  kończy się 
do godz. 10.00. 

 Życzymy przyjemnego pobytu 

II. Regulamin obowiązujący w gospodarstwie „Karolinka”

1. Przy zakwaterowaniu Goście wręczają gospodarzom dowody osobiste 
(lub paszporty) wszystkich osób objętych rezerwacją w celu zameldowa-
nia i płacą resztę kwoty za wykupioną usługę. 

2. Pokoje wynajmowane są na doby.
3. Doba zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy o 11:00 dnia następnego.
4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00.
5. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, Gość powi-

nien zgłosić do godziny 11:00. Życzenie przedłużenia pobytu może być 
spełnione w miarę istniejących możliwości.

6. Gospodarze zobowiązani są bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrze-
żenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości 
i porządku.

7. Gospodarze nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie rzeczy warto-
ściowych. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać 
drzwi i okna.

8. Do dyspozycji Gości udostępnia się parking niestrzeżony. Gospodarze 
nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na  pojazdach 
przez osoby trzecie.

9. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie kwatery do godziny 22:00.
10. Gość kwatery bez wiedzy właścicieli nie ma prawa przekazywać pokoju 

ani węzła sanitarnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze 
okres, za który uiścił należną opłatę.
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11. Goście są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku w kwaterze.
12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszko-

dzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicz-
nych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Szkody 
powinny być zgłaszane gospodarzom. Zastrzegamy sobie prawo docho-
dzenia zadośćuczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu 
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

13. Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowiązującą po wpłacie zaliczki 
w wysokości 30% należności.

 Życzymy udanego wypoczynku

III. Regulamin

Drogi Gościu
Witamy serdecznie w naszym domku gościnnym 

Mamy nadzieję, że nasze starania włożone w przygotowanie domku, spro-
stają Państwa oczekiwaniom i spędzone tutaj dni wolne od pracy przyniosą 
wymarzony odpoczynek.

Mamy również nadzieję, że po Państwa wyjeździe zastaniemy domek w ta-
kim stanie, aby inni goście równie miło mogli cieszyć się z pobytu w naszej 
zagrodzie. Będzie to oznaką szacunku dla nas, gospodarzy, i dla innych przy-
bywających do naszego gospodarstwa gości. Aby tak było, prosimy o zasto-
sowanie się do kilku naszych próśb:
1. W domku prosimy o niepalenie (nie wszyscy lubią zapach papierosów, 

który niestety zostanie jeszcze długo po Waszym wyjeździe). 
2. Wewnątrz domku nie należy korzystać z obuwia „zewnętrznego”, zwłasz-

cza w zimie, deszczowe dni i po przyjściu ze stajni.
3. Opuszczając domek na dłuższy czas, prosimy nie zapomnieć o zamknię-

ciu okien i drzwi. 
4. Prosimy nie wynosić z domku mebli pokojowych na zewnątrz.
5. Bardzo prosimy o niezmienianie ustawień mebli głównych, a ewentualne 

uwagi co do zmian prosimy zgłaszać u gospodarzy. Jeśli już jednak coś 
trzeba przestawić, to przed wyjazdem prosimy, aby wszystkie duże sprzę-
ty znalazły się na swoim miejscu (często do przestawienia mebli potrzeba 
2–3 osób, a osoba, która potem sprząta jest tylko jedna i sama nie jest 
w stanie sobie poradzić z ciężkim sprzętem).
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6. Jeśli zapraszacie Państwo gości z zewnątrz do domku, prosimy bardzo 
o powiadomienie gospodarzy, musimy wiedzieć, kto przebywa na tere-
nie gospodarstwa; goście pozostający na nocleg w ramach tzw. „odwie-
dzin” ponoszą koszty z tym związane.

7. Zwierzęta nie mają prawa przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych.
8. Kwotę należną za pobyt prosimy uregulować w ciągu dwóch pierwszych 

dni po zakwaterowaniu. 
9. Ewentualne usterki prosimy zgłaszać na  bieżąco, abyśmy mogli też 

na bieżąco je usuwać. 
10. W  dniu wyjazdu należy opuścić domek do  godz. 12.00, ewentualne 

przesunięcie w czasie prosimy uzgodnić z gospodarzami.
Życzymy miłego pobytu

IV. Regulamin pobytu Gości w kwaterze agroturystycznej 

1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Agroturystów na doby.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy 

o godzinie 12:00 dnia następnego.
3. Liczba dni pobytu w  gospodarstwie agroturystycznym określona jest 

w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicz-
nie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku. Pozostałą kwotę Gość 
wpłaca w dniu przyjazdu.

4. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego 
jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agrotury-
stę.

5. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
6. W godzinach od 23.00 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.
7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 

22:00.
8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione bez 

uzgodnienia z gospodarzami.
9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
10. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest za-

bronione.
11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.
12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego 
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rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodo-
wane jego działaniem.

13. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze 
i na posesji lub o jej stwierdzeniu.

14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane 

z tym bezpieczeństwo p.poż., zabrania się używania w pokojach urzą-
dzeń elektrycznych i gazowych (za wyjątkiem ładowarek do telefonów, 
mobilnych komputerów), niebędących na wyposażeniu kwatery.

16. Gość otrzymuje do  swojej dyspozycji komplet kluczy do  kwatery, któ-
re zobowiązany jest zwrócić w  chwili zakończenia pobytu. Zagubienie 
lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 
50,00 zł.

17. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowu-
jących się agresywnie, gospodarz ma prawo wymówić pokój w  trybie 
natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

18. Gospodarze służą wszelkimi wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich 
spornych kwestiach dotyczących regulaminu i  bardzo proszą szanow-
nych Gości o jego przestrzeganie. 

 Życzymy miłego wypoczynku
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Turystyka wiejska, agroturystyka 
i inne pojęcia z turystyką wiejską 
związane

Dla wielu osób turystyka na obszarach wiejskich kojarzona jest w zasadzie 
tylko z agroturystyką. Powstające jak grzyby po deszczu kwatery na wsi, często 
nie mające nic wspólnego z rolnictwem i gospodarstwem rolnym, używają tej 
nazwy.

Tymczasem z turystyką na obszarach wiejskich wiążą się też inne pojęcia:

 turystyka wiejska,
 agroturystyka,
 eko-agroturystyka czy ekoturystyka.

Najszerszym pojęciem jest oczywiście określenie turystyka wiejska, któ-
re oznacza całokształt gospodarki turystycznej na terenach wiejskich, nieko-
niecznie związanej z  gospodarstwem rolnym. Mianem tym można określić 
pobyty wypoczynkowe i  krajoznawcze związane z wykorzystaniem środowi-
ska przyrodniczego i kulturowego wsi. Wszelkie usługi turystyczne świadczone 
w ramach turystyki wiejskiej świadczone są przez osoby mieszkające na wsi, 
które najczęściej swoje podstawowe dochody czerpią z tego typu działalności.

Jednym z segmentów turystyki wiejskiej jest agroturystyka – w powszech-
nym rozumieniu, jest to organizowanie pobytu turystów w czynnym gospo-
darstwie rolnym, głównie przez rolnika i  jego rodzinę, gdzie produkcja rol-
na i  hodowla zwierząt stają się jedną z  najistotniejszych atrakcji. Niestety, 
prawdziwych gospodarstw agroturystycznych jest coraz mniej. Wiele z gospo-
darstw agroturystycznych zmienia się z czasem w różnego rodzaju pensjonaty, 
świadczące usługi hotelarskie, często też dla pracowników firm prowadzących 
w okolicy roboty drogowe, budowlane itd. Dobrze rozumiana agroturystyka 
to możliwość poznania prawdziwego życia gospodarstwa rolnego, czyli ob-
rządku przy zwierzętach gospodarskich i prac polowych, co wiąże się z pew-
nością z  charakterystycznymi zapachami, dźwiękami np.: odgłosami bydła 
wypędzanego na pastwisko, pianiem koguta o  świcie, zapachem obornika 
czy też zapachem świeżo dojonego mleka. Jeśli dodamy do  tego jeszcze 
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bliski kontakt turysty z rodziną gospodarzy, możliwość poznania ich zwycza-
jów i trosk, możliwość bezpośredniej rozmowy i serdeczną atmosferę domu, 
to wszystko to  z pewnością znacznie dłużej pozostanie w pamięci każdego 
turysty, niż pobyt w choćby najbardziej komfortowym hotelu.

Natomiast eko-agroturystyką czy ekoturystyką w odniesieniu do go-
spodarstw rolnych jest organizowanie turystyki z pełnym uwzględnieniem za-
sad ekologii. W odniesieniu do gospodarstw rolnych ta forma turystyki ofe-
rowana jest w gospodarstwach działających zgodnie z wymogami rolnictwa 
ekologicznego. Często w gospodarstwach tych poza usługą noclegu i wyży-
wienia proponuje się różnego rodzaju warsztaty (rękodzieła artystycznego, 
kulinarne, pieczenia chleba, z zakresu uprawy i wykorzystania ziół, produkcji 
nalewek itd.), zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży połączone często z or-
ganizowaniem zabaw i gier na świeżym powietrzu. Wobec ciągle malejącej 
liczby małych tradycyjnych gospodarstw rolnych, z pewnością te, które potra-
fią wykorzystać swój unikatowy charakter i połączą swoją rolniczą działalność 
z usługami dla turystów, mają dużą szansę na uzyskiwanie większych docho-
dów, czyli na przetrwanie i zachowanie tradycyjnego charakteru funkcjonowa-
nia gospodarstwa rolnego i rodziny gospodarza. Osoby mieszkające w du-
żych aglomeracjach, a szczególnie rodziny z dziećmi, coraz częściej poszukują 
na miejsce swoich wakacji czy weekendowego relaksu miejsc, które oferują 
jak najbardziej naturalny, tradycyjny sposób wypoczynku, w  bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą, zwierzętami gospodarskimi, zapachem świeżo skoszo-
nej trawy i serdecznymi gospodarzami.

Turystyka wiejska, jako forma wypoczynku, w ostatnich latach zyskuje, nie 
tylko w Polsce, coraz więcej zwolenników. W odróżnieniu od turystyki maso-
wej, jaką niewątpliwie jest turystyka w ekskluzywnych często hotelach, pen-
sjonatach, kurortach, daje możliwość aktywnego wypoczynku w naturalnym 
wiejskim środowisku z  dala od  tłumów, zanieczyszczeń i  hałasu. Ta  forma 
turystyki umożliwia bezpośredni kontakt, nie tylko z przyrodą, ale też z miesz-
kańcami, poznanie warunków ich życia i pracy, bogactwa kulturowego wsi.

Możliwość zamieszkania, choć na kilka dni, w gospodarstwie rolnym, za-
pewnia to, czego żadne inne miejsce zaoferować nie może: możliwość spo-
żywania produktów „prosto z  ogródka“, obcowanie ze  zwierzętami gospo-
darskimi, uczestniczenie w zwykłych codziennych pracach (żniwa, sianokosy, 
karmienie zwierząt, dojenie), łowienie ryb, jazdę konną, biesiadowanie przy 
ognisku, zbieranie grzybów czy uczestniczenie w pieczeniu chleba. Nie spo-
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sób wymienić wszystkich atrakcji, jakie zapewnić może wieś, ale niewątpli-
wie wszystkie one powodują, że  turystyka wiejska, a w szczególności agro- 
i ekoturystyka to niepowtarzalna forma spędzania wolnego czasu, zwłaszcza, 
że  każde gospodarstwo proponuje coś innego, w odróżnieniu na przykład 
od hoteli, które proponują swoim klientom bardzo podobny zakres usług. 

Każda wieś ma coś szczególnego, na co warto zwrócić uwagę, począwszy 
od zabytków historycznych, pięknych krajobrazów, tras rowerowych, szlaków 
turystycznych, a  skończywszy na  osobliwościach przyrodniczych. Nietrudno 
spotkać w okolicach wsi dziko żyjące zwierzęta i rzadkie gatunki roślin. Podsta-
wową kategorię gości stanowią mieszkańcy dużych aglomeracji, zmęczeni co-
dzienną bieganiną, hałasem, problemami wielkomiejskiego życia, spragnieni 
ciszy i spokoju, odpoczynku w otoczeniu przyrody. Najbardziej liczną grupę 
gości, odwiedzających gospodarstwa eko- i  agroturystyczne tworzą rodziny 
z dziećmi, dla których wieś i zagroda wiejska to prawdziwy raj, gwarantujący 
bezpieczny wypoczynek i zabawę. Urlop na wsi dostarcza niezapomnianych 
przeżyć zwłaszcza dla osób, które dotychczas korzystały z  innych, bardziej 
tradycyjnych form wypoczynku.

Istotnym jest również fakt, że wieś oferuje bardzo zróżnicowaną ofertę noc-
legową: od kwater o standardzie schroniska młodzieżowego, poprzez trady-
cyjnie przygotowane pokoje gościnne i domki turystyczne, do niemal luksuso-
wych apartamentów; oczywiście powoduje to również bardzo zróżnicowaną 
ofertę cenową, co  znaczy, że  każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla 
siebie i stosownie do możliwości finansowych.

Przebywanie w gospodarstwie wiejskim daje możliwość bliskiego kontaktu 
z  rodziną gospodarzy, poznania jej zwyczajów, a  także obyczajów panują-
cych w najbliższej okolicy. Domowa atmosfera i ciepło, z jakim przyjmowani 
są goście, często w skromnych warunkach, powodują, że turyści przyjeżdżają 
jako obcy, a wyjeżdżają jako prawdziwi przyjaciele. W wielu gospodarstwach 
dużą grupę przyjeżdżających stanowią stali goście, zaprzyjaźnieni już z rodzi-
ną rolnika, którzy wracają regularnie, bo nie wyobrażają sobie innej już formy 
wypoczynku. Jest to najlepsza grupa gości, bowiem obie strony znają swoje 
oczekiwania i sposoby sprostania im.

Na uwagę zasługuje również fakt, że turystyka wiejska, a w szczególności 
agro- i ekoturystyka w gospodarstwach rolnych, to istotny czynnik przemian 
strukturalnych polskiego rolnictwa. Cieszy się stale rosnącym zainteresowa-
niem rolników, bowiem pozwala im na uzyskiwanie dodatkowych dochodów, 
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a także na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów w gospodarstwie. Jest 
to nie tylko szansa dla poszczególnych gospodarzy, ale także dla wsi, gmin 
i regionów.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” wprowa-
dziła nowe oznaczenia i nową klasyfikację obiektów noclegowych, znajdują-
cych się na wsi. Obiekty noclegowe na wsi wraz z kategoryzacją otrzymują od-
powiednią kwalifikację do jednej z dwóch kategorii „Wypoczynek na wsi” 
lub „Wypoczynek u rolnika”. Takie, od dawna oczekiwane, rozgraniczenie 
w ramach turystyki wiejskiej z pewnością spowoduje, że słowo „agroturystyka” 
nie będzie używane do określania wszystkich kwater znajdujących się na wsi, 
a często nie mających nic wspólnego z prawdziwym gospodarstwem rolnym. 
Takich określeń od dawna używa się w wielu krajach europejskich, w Niem-
czech na przykład są to: „Urlop w gospodarstwie rolnym” (Urlaub auf dem 
Bauernhof) czy „Urlop na wsi” (Urlaub auf dem Lande).

Aby otrzymać kategorię „Wypoczynek u rolnika” należy spełnić wszystkie 
wymagania stanowiące podstawę do  nadania kategorii *słoneczko, **sło-
neczka, ***słoneczka i wszystkie poniższe kryteria:
1. Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie – dom, budynki gospodarskie, 

zagroda z ogrodem przydomowym.
2. Otaczające kwaterę tereny wiejskie – otoczenie kwatery to zabudowania 

gospodarskie, pola, łąki, lasy.
3. Ilość miejsc w kwaterze nie może przekraczać 30.
4. Prowadzona produkcja rolna roślinna i/lub zwierzęca – hodowlana, 

ogrodnicza, sadownicza, rybacka.
5. Zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa – minimum 3 

gatunki.
6. Ogród warzywny.
7. Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich – możliwość 

degustacji regionalnych potraw serwowanych w kwaterze dla gości.
8. Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związa-

ne z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii.
9. Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie – np. segregacja śmieci, kom-

postownia, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii.

Ponieważ są  to nowe jeszcze oznaczenia i kategorie, musi minąć trochę 
czasu aż przeciętny turysta, wybierając miejsce swojego wypoczynku, będzie 
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świadomie kierował się tymi kryteriami. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 
z pewnością zrobi wszystko, aby system ten jak najszybciej stał się powszech-
nie znanym, przynajmniej dla zwolenników wypoczynku na terenach wiejskich. 
Będzie to korzystne przede wszystkim dla tych, którzy niejednokrotnie wybie-
rając gospodarstwo agroturystyczne na  miejsce spędzenia swojego urlopu 
z dziećmi, zawiedli się, nie odnajdując w wybranym przez siebie miejscu żad-
nych cech prawdziwego gospodarstwa rolnego, o które właśnie im chodziło.
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Socjologiczno-psychologiczne 
aspekty prowadzenia 
działalności agroturystycznej

Decydując się na  prowadzenie działalności, polegającej na  wynajmo-
waniu pokoi turystom, nie wystarczy przygotować, choćby najpiękniejszych, 
pokoi, nie wystarczy też przygotować miejsc wypoczynku, świetlicy, grilla itd. 
Równie ważną, a może nawet zdecydowanie ważniejszą rzeczą, jest przygo-
towanie samego siebie i domowników do tego, aby ten rodzaj wykonywanej 
pracy sprawiał przyjemność, dawał dużo satysfakcji, co  z  kolei spowoduje, 
że gość z pewnością wyjedzie zadowolony – czasem może nawet mimo nie-
dociągnięć, których nie sposób uniknąć. 

W kontaktach z ludźmi bardzo ważną rzeczą jest systematyczna praca nad 
własną osobowością i osobowością członków naszej rodziny. Musimy przede 
wszystkim zdobyć (oczywiście, jeśli jeszcze nie posiadamy) umiejętność za-
chowania spokoju i opanowania w trudnych momentach, ale też nauczyć się 
otwartego i  stanowczego, a  równocześnie uprzejmego wyrażania własnych 
opinii i  emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji. 
Od początku musimy być pozytywnie nastawieni do siebie i do otaczające-
go świata, musimy umieć jasno i bezpośrednio komunikować się z gośćmi, 
uprzejmie wyrażając własne potrzeby, życzenia, myśli, przekonania i pragnie-
nia, ale w sposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka. 
Nie należy denerwować się, jeśli nasz gość wyraża swoje zdanie, które jest 
inne niż nasze, kiedy krytykuje coś, co nam się podoba – należy to przyjąć 
jako naukę i wyciągnąć wnioski. Pamiętajmy, że w każdej krytyce jest trochę 
prawdy, która rozwija, nie obrażajmy się zatem, ale zastanówmy się, czy cza-
sem to właśnie ten gość nie ma racji? Od gości bardzo wiele możemy się na-
uczyć, jeśli dokładnie będziemy słuchać, jakie uwagi mają. Jeśli na przykład 
zdarzyło się, że goście w tym samym pokoju często przestawiają meble, nie 
denerwujmy się, zastanówmy się raczej, dlaczego to robią i zostawmy ten spo-
sób ustawienia mebli, a po czasie zauważymy, że już nikt ich nie przestawia.
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Podejmując się prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego 
należy pamiętać, iż gości musimy traktować tak, jak sami 
chcielibyśmy być traktowani, a kwaterę przygotować tak, 
abyśmy sami dobrze się w niej czuli.

Trudno jest słuchać nawet uczciwej krytyki, wiele osób ma z tym problem, 
ale właśnie dzięki tej krytyce możemy przygotować dobrą ofertę turystyczną. 
To właśnie uwagi naszych gości zmuszają nas do poprawiania jakości na-
szych usług. Jeśli przygotujemy ofertę zgodną z oczekiwaniami gości, to rela-
cje między klientem-gościem a nami będą bardziej życzliwe. W profesjonalnie 
prowadzonej kwaterze rzadko kiedy zdarzają się roszczeniowe postawy gości, 
a  wręcz przeciwnie – kwaterodawcy obdarzani są  zrozumieniem i  szacun-
kiem. W źle prowadzonej kwaterze zawsze będą konflikty i będzie narastała 
atmosfera wzajemnej niechęci, a nawet agresji, co skutkuje oczywiście bra-
kiem zadowolenia jednej i drugiej strony. Latami tłumiona niechęć do gości 
będzie podsycała nasze emocje i szybko okaże się, iż  jesteśmy sfrustrowani 
i odreagowujemy tłumione emocje wobec bliskich. 

Kwaterodawca musi być w miarę dyspozycyjny i samodzielny, 
umieć pracować w zespole, łatwo nawiązywać kontakty, mieć 
zdolności negocjacyjne i organizacyjne.

Rozpoczynając działalność agroturystyczną musimy spodziewać się zmian 
również w swoim życiu rodzinnym. Stopień tych zmian uzależniony jest głów-
nie od rodzaju oferowanych usług, od tego, czy baza noclegowa jest zorga-
nizowana w tym samym budynku, w którym mieszkamy, czy też w osobnym 
budynku przeznaczonym wyłącznie dla gości.

Przygotowując swoje mieszkanie do przyjęcia turystów, rozpoczynając działania 
reklamowe, umieszczając oznakowanie przy drodze – otwieramy, w mniejszym lub 
większym stopniu, swój dom dla obcych, którzy muszą się czuć w nim mile widziani, 
czuć rodzinną, przyjazną atmosferę, nie mogą czuć się intruzami, przeszkadzają-
cymi rodzinie w ich codziennych zajęciach. Poza tym stworzone warunki powinny 
dawać gościom poczucie swobody poruszania się po obiekcie. Jeśli tego uczynić nie 
potrafimy, musimy chyba pomyśleć o zrezygnowaniu z takiej działalności, bo z pew-
nością nie przyniesie ona nam ani pieniędzy, ani zadowolenia, ani satysfakcji. 



Informator ECEAT
Socjolog

iczno-p
sycholog

iczne a
sp

ekty...

61

Rolnik, który decyduje się na przyjmowanie gości w swojej 
zagrodzie, musi posiadać też nieco zdolności aktorskich.

Każdy z nas ma swoje lepsze i gorsze dni, każdego z nas boli czasem gło-
wa, każdy z nas ma też swoje problemy, ale pamiętać należy, że gości naszych 
to nie interesuje, oni przyjeżdżają wypocząć, zrelaksować się, wyciszyć, swoje 
problemy zostawiając w domu czy pracy. Nie przyjeżdżają z pewnością po to, 
aby słuchać o problemach innych, chorobach, słuchać narzekań, często mają 
to  na  co dzień i właśnie tu, na  urlopie, chcą o  tym wszystkim zapomnieć, 
zrelaksować się. I to naszym zadaniem jest, aby nasz gość właśnie o tym za-
pomniał, musimy więc czasem umieć uśmiechnąć się nawet wtedy, kiedy nie 
mamy na to ochoty, a jeśli pojawią się łzy, to oczywiście tylko od cebuli albo 
ze szczęścia. U nas zawsze powinno być wszystko w porządku, nawet jeśli nie 
jest.  Stworzona przez nas dobra, miła, przyjazna atmosfera jest podstawą 
dobrego wypoczynku, bo tylko w takiej atmosferze gość może się zrelakso-
wać, bo tylko wtedy zadowolony i wypoczęty wróci do swojego domu, mile 
wspominając spędzone w Waszym gospodarstwie wakacje.

Każdy kwaterodawca powinien też być dobrym słuchaczem.

Wśród przyjeżdżających gości zdarzają się jednak też tacy, którzy chcą z nami 
podzielić się swoimi problemami, swoimi kłopotami ze zdrowiem, z dziećmi, te-
ściami, chcą opowiedzieć o kłopotach w pracy. Czasami łatwiej im opowiedzieć 
o tym obcym ludziom, zrzucić z siebie ciężar, obdarzają nas w tym momencie 
wielkim zaufaniem, a my, nawet jeśli nie bardzo nas to interesuje, powinniśmy 
znaleźć czas, wysłuchać, podzielić się swoimi doświadczeniami, czasami na-
prawdę wystarczy tylko okazać trochę zrozumienia. Oczywiście we wszystkim 
trzeba zachować jakiś umiar, abyśmy nie brali na swoje barki zbyt wiele. 

Rodzina i jej dobro zawsze powinno być na pierwszym miejscu. 
Wszyscy członkowie rodziny powinni akceptować decyzję 
o podjęciu działalności agroturystycznej.

Przy rozważaniu decyzji o  otwarciu naszego domu dla ludzi z  zewnątrz 
i  oferowaniu usług noclegowo-żywieniowych stajemy się nie tylko małymi 
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przedsiębiorcami, ale też sprzątaczkami, kucharkami, księgowymi, konser-
watorami, przewodnikami po okolicy. Bardzo ważne jest, aby umieć pogodzić 
obowiązki związane z przyjmowaniem gości i nie zaniedbywać w tym czasie 
swojej rodziny – pamiętajmy: goście dzisiaj są, jutro wyjadą, a rodzinę ma 
się jedną i  to  jej członkowie zostają z  nami na  zawsze; goście zresztą też 
dobrze odbierają, jeśli rodzina trzyma się razem, wszyscy jej członkowie mó-
wią jednym głosem, szanują się wzajemnie, pomagają sobie i zawsze mogą 
na siebie liczyć.

Rozważając możliwość rozpoczęcia działalności agroturystycznej musimy 
pamiętać o 3 zasadach:
1. Jeśli nie lubimy usługiwać innym – to  nie powinniśmy podejmować 

tej działalności, ponieważ agroturystyka to przede wszystkim sprzedaż 
usług, polegająca na  naszej ciągłej gotowości do  świadczenia usług, 
dyspozycyjności często 24 godziny na  dobę, dbałości o  zaspakajanie 
różnego rodzaju zachcianek gości.

2. Jeśli członkowie rodziny nie akceptują naszej decyzji – to  absolutnie 
nie powinniśmy podejmować działalności agroturystycznej, ponieważ 
to cała rodzina powinna pomagać przy obsłudze gości i akceptować ich 
obecność w domu, aby gość nigdy nie poczuł się intruzem, niechcianym 
i przeszkadzającym w domu, gdzie toczy się też życie rodzinne gospoda-
rzy. Praca z gośćmi powinna być nie tylko obowiązkiem, przynoszącym 
realny dochód, ale też powinna być przyjemnym, dającym wiele satys-
fakcji zajęciem.

3. Jeśli w  rodzinie występują problemy alkoholowe – to  też nie powinni-
śmy podejmować tej działalności, ponieważ prowadząc taką działalność 
na pewno nie pomożemy bliskim w walce z nałogiem, a goście z pew-
nością nie chcą być świadkami różnego rodzaju ekscesów związanych 
z  nadużywaniem alkoholu np. przez gospodarza, któremu trudno też 
odmówić wypicia lampki wina czy butelki piwa przy ognisku z wypoczy-
wającym, zrelaksowanym turystą, nieświadomym oczywiście, że gospo-
darz czy inny członek rodziny ma problem.
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„Z miasta na wieś”
Krysia: A dokładniej, jest to opowieść o przeprowadzce z miasta na skraj 

lasu, do przysiółka wsi w górach…
Kaj: Z miasta, czyli najpierw z aglomeracji śląskiej (gdzie się poznaliśmy 

i spędziliśmy pierwsze 19 lat życia), a potem z Wrocławia, po ukończonych 
studiach na Akademii Sztuk Pięknych.

Krysia: Już pod koniec studiów rozpoczęliśmy poszukiwania naszego 
miejsca, co w ogóle było możliwe tylko dzięki naszym Babciom, które od po-
czątku wspierały ten pomysł swoim entuzjazmem i które wspólnie złożyły się 
na zakup domu. 

Kaj: Tak, nasz świat stoi na Babciach.
Krysia: Ze swoim doświadczeniem życiowym potrafiły dostrzec w tym po-

myśle na życie głęboki sens, ale również spory potencjał, a znając nasze cha-
raktery wiedziały, że szybko się nie poddamy. Pamiętam słowa mojej Babci: 
„przecież ceramiczka i rzeźbiarz potrzebują przestrzeni, by stworzyć pracow-
nię i wstawić piec do wypalania ceramiki. W kawalerce we Wrocławiu się nie 
pomieszczą, a w starej stodole będzie idealnie!”. Wiedziałam, że do odczu-
wania pełni życia potrzebuję ciszy, bliskości natury, ciemnego nieba w nocy 
i starego gospodarstwa z duszą. Jeżdżąc pożyczonym maluchem, a później 
już własnym, starym mercedesem „beczką”, zjeździliśmy najbardziej dzikie 
i urokliwe zakątki Dolnego Śląska, widzieliśmy około stu gospodarstw i sie-
dlisk w różnym stanie rozkładu. We wnętrzu jednego z domów rosło nawet 
drzewo!

Kaj: Za to rudera miała najpiękniejszy murowany wychodek we wsi, zgod-
nie z obietnicą właściciela, który zachwalał jego urodę przez telefon, dziwnie 
omijając kwestie samego domu. Innym razem prawie kupiliśmy stary pałac 
w  ruinie albo sypiący się folwark z  półhektarową zabudową gospodarczą 
w dziwnie niskiej cenie. Na szczęście w porę się opamiętaliśmy! Teraz czasem 
śmiejemy się, że pewnie do dzisiaj siedzielibyśmy w tym pałacu i płakali.

Krysia: To były czasy początku internetu w Polsce (2003/2004r.), oferty 
sprzedaży znajdowaliśmy głównie w ogłoszeniach w gazetach lub w terenie, 
jeżdżąc i pytając ludzi o stare domy lub pustostany. Agencje nieruchomości 
nie traktowały nas jak poważnych klientów ze względu na nasz ograniczony 
budżet, nietypowe i mocno sprecyzowane oczekiwania i … młody wiek. Wole-
liśmy dom bez kanalizacji, ogrzewania, ale za to w oryginalnej, poniemieckiej 
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architekturze, bez „upiększeń i unowocześnień”, które często były po prostu 
brzydkie i nieudolnie wykonane, za to podbijały cenę. Najważniejsze było dla 
nas usytuowanie domu, z dala od innych zabudowań, w pięknym, słonecz-
nym miejscu, pośród łąk. Dziś pewnie posługiwalibyśmy się Google earth 
i być może szybciej udałoby się namierzyć wymarzone miejsce, a nasze rodzi-
ny nie załamywałyby rąk nad tym, że takie miejsce nie istnieje.

Kaj: Pamiętam zresztą złośliwe uwagi, że  takiego domu to  trzeba z sa-
telity szukać. Mieliśmy spisaną całą listę zalet, które dom powinien posia-
dać. Ten, w którym w końcu zamieszkaliśmy, nie miał nawet połowy z nich. 
Miał za to to coś, co nas oczarowało. W pierwszej chwili się przestraszyliśmy. 
To TU?! Koniec dwuletnich poszukiwań?... Ciężko jest przejść od marzenia 
do jego urzeczywistnienia. Weryfikacja marzeń w realnym życiu bywa bole-
sna. Na szczęście okazało się, że dobrze rozpoznaliśmy nasze wspólne po-
trzeby i odnajdujemy się w tej wiejskiej rzeczywistości.

Krysia: Gdy spełnia się marzenie, ono znika i można realnie sprawdzić, 
czy właśnie tego się pragnęło. Rzuciliśmy się na głęboką wodę w pięknych 
okolicznościach przyrody. Dopiero dziś przyjaciele potrafią określić stan na-
szego domu w momencie zakupu jako ruinę!

Kaj: Na początku to była ślepa miłość. Wtedy nikt nie odważyłby się na-
zwać naszego wspaniałego domu ruiną, w każdym razie nie w naszej obec-
ności! Dopiero z  biegiem czasu zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z  tego, 
co my właściwie zrobiliśmy i  ile potrzeba pracy, czasu, pokory i  pieniędzy, 
żeby to miejsce przekształcić w dom do życia, tym bardziej że większość prac 
remontowych wykonywaliśmy sami.

Krysia: Początki były trudną pracą budowlaną u  podstaw, której sukce-
sywnie się uczyliśmy – od montażu oczyszczalni ścieków i kanalizacji w domu, 
przez lanie wylewek, kładzenie podłóg, tynkowanie, instalacje elektryczne, wsta-
wienie kominka, po przetrwanie wyjątkowo śnieżnej i mroźnej pierwszej zimy 
2005/2006. Jak nam donieśli sąsiedzi, pod sklepem we wsi trwały zakłady o to, 
czy przetrwamy zimę (w domu mieliśmy ok.10o C!), czy wrócimy do miasta.

Kaj: Zakłady ponoć dotyczyły nie tego „czy”, ale „kiedy” stąd uciekniemy! 
No ale, jak na  razie, nigdzie się nie wybieramy. W pierwszym roku naszej 
wiejskiej przygody sąsiad rolnik zapytał nas o to, co my właściwie zamierzamy 
tutaj robić, bo on próbował wszystkiego i nic nie wyszło. To pesymistyczne po-
dejście jest tu, niestety, dość popularne. Mieszkańcom małych wsi w regionie 
brakuje pomysłu na życie. Stare, tradycyjne sposoby się zdewaluowały, nowe, 
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lansowane w mediach, nie przystają do warunków wiejskich. Zrozumiałem 
wtedy, jak dużo zawdzięczam wychowaniu w mieście, edukacji. I że to są za-
soby, które możemy wnieść w tutejszą społeczność, że możemy podzielić się 
naszym optymizmem, pomysłami i świeżym spojrzeniem na otaczającą rze-
czywistość, ucząc się jednocześnie od tutejszych mieszkańców podstawowych 
wiejskich sprawności. Ta wymiana jest dla mnie bardzo budująca.

Krysia: Pytanie o  pracę zadawało nam wiele osób w  tamtym czasie. 
Na  szczęście obok wielu pomysłów mieliśmy również sporo uporu i  chęci, 
by je zrealizować, i nie poddaliśmy się, napotykając trudności. Od samego 
początku chcieliśmy, by nasze miejsce było żywe, żeby się w nim dużo działo 
i było chętnie odwiedzane przez innych. Doświadczając bogactwa życia blisko 
natury chcieliśmy się nim dzielić z przybyszami z miasta, którzy za nim tęsk-
nili. By to stało się możliwe, konieczne było dostosowanie miejsca do odwie-
dzin gości. Na początek zaadaptowaliśmy stodołę na pracownię artystyczną, 
doprowadziliśmy media, przygotowaliśmy miejsca noclegowe, salę do zajęć 
i  łazienkę. W roku 2007 odbył się pierwszy tygodniowy plener ceramiczny. 
W domu mieliśmy już kuchnię i mogliśmy nie tylko przyjmować, ale również 
karmić naszych gości. W następnych latach dokończyliśmy remont domu.

Kaj: Chcieliśmy, żeby z tego miejsca mogli korzystać nie tylko mieszkańcy 
miast, ale też  biedniejsi mieszkańcy regionu. Tę  rolę wzięło na  siebie sto-
warzyszenie, które założyliśmy razem z grupą przyjaciół ze studiów, głównie 
artystów i psychologów. Zaczęliśmy pisać projekty i zdobywać granty na or-
ganizację bezpłatnych warsztatów rozwojowych, wystaw i akcji artystycznych.

Krysia: Dzięki działalności w organizacji pozarządowej poznaliśmy bar-
dzo dużo ciekawych i aktywnych osób z regionu. Właściwie poznajemy znacz-
nie więcej nowych ludzi niż kiedy mieszkaliśmy w mieście.

Kaj: Życie w małej społeczności jest mniej anonimowe niż w dużej aglo-
meracji, co ma swoje jasne i ciemne strony, ale tworzy się dzięki temu pewien 
rodzaj wspólnoty ludzi bardzo różnych, których łączy wspólna przestrzeń ży-
cia. U nas ta górska przestrzeń jest dość wymagająca, a wymaga od każde-
go, od prostego chłopa, od profesora i od prezesa. Różnice schodzą na dal-
szy plan i bardziej liczy się to, co nas łączy.

Krysia: Życie w miejscu położonym z dala od centrum cywilizacji wyma-
ga skupienia się na sprawach podstawowych, takich jak zadbanie o suche 
drewno na zimę, zapasy w spiżarni, bieżącą wodę, odśnieżanie drogi, nie-
przeciekający dach i wiele innych, o których zwykle nie myślimy, mieszkając 
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w mieście. Dla mnie oznacza to większą samodzielność życiową, ale też więk-
szą odpowiedzialność.

Kaj: Wiemy, skąd się bierze woda w kranie i że nie możemy jej naduży-
wać, bo studnia za nami nie nadąży. Wiemy, dokąd płyną ścieki z naszego 
domu i że nie możemy ich truć chemią, bo zanieczyścimy też ziemię, na któ-
rej sami mieszkamy i od której jesteśmy zależni. Właściwie nie chodzi o to, 
że to wiemy, ale że doświadczamy tego na co dzień, a dzięki temu doświad-
czeniu łatwiej dostrzec sieć zależności, jakie łączą nas ze środowiskiem, w któ-
rym żyjemy, z Ziemią. 

Krysia: Życie bliżej natury skierowało nas na ścieżkę ekologii i ekotury-
styki. Na początku zadbaliśmy o  to, by w naszej kuchni było zdrowe, war-
tościowe, nieprzetworzone jedzenie. Założyliśmy ogródek ziołowy i  ogród 
warzywny, któremu co prawda jeszcze daleko do doskonałości, ale uczymy 
się wytrwale, jak go prowadzić. Równolegle kupujemy ekologiczne warzywa, 
jajka i sery u zaprzyjaźnionych rolników z okolicy. Sami pieczemy chleb żyt-
ni i  orkiszowy na  zakwasie i  uczymy tego innych. Mamy taką ukrytą misję 
„dobry chleb pieczony w każdym domu”. Zaczęliśmy sobie zadawać pytania: 
w jaki sposób żyć, by jak najmniej szkodzić przyrodzie, a jak najbardziej z nią 
współbrzmieć? W jaki sposób przyjmować gości, by ślady po ich obecności 
były jak najmniejszą ingerencją w otaczające środowisko? Zrezygnowaliśmy 
ze  stosowania środków chemicznych do  prania i  czyszczenia, do  ogrzania 
domu i wody użytkowej wykorzystujemy odnawialne źródła energii (drewno 
i słońce), a w pracach remontowych stosujemy naturalne materiały, również 
rozbiórkowe (drewno, kamień, ceramikę, szkło). I najważniejsze – staramy się 
żyć prościej, kupując mniej.

Kaj: Czy można komuś polecić przeprowadzkę na wieś? Według mnie – 
nie. Trzeba znaleźć odpowiedź w sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcę, 
bo trudności na pewno się pojawią. I tylko poczucie bycia na właściwej ścieżce 
pomoże je przezwyciężyć. Często słyszę od naszych gości, że jesteśmy bardzo 
odważni, skoro wybraliśmy takie życie. Ja nigdy o tym w ten sposób nie my-
ślałem. Mieszkam na wsi, bo to uwielbiam. 

***
Gospodarstwo ekoturystyczne ARTYSTYKA, Krystyna Kolonko i Kajetan Dyrda
Nowa Bystrzyca 71, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, Polska
www.artystyka.eu, tel. +48 697 557 600, www.facebook.com/artystyka.eu
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Zalety orkiszu
Nazywam się Wiktor Urbańczyk, od 2000 roku wraz z żoną Władysła-

wą Gil mieszkamy we wsi Radzimowice. Od 9 lat uprawiamy ekologiczne 
zboże orkisz z gatunku Oberkulmer Rotkorn, który uważamy za najlepszy 
gatunek wśród odmian orkiszu i pszenicy, co potwierdzają badania labo-
ratoryjne.

Orkisz – Triticum spelta – to  podstawowe zboże w  czasach biblijnych. 
W Europie oraz Polsce uprawiany był masowo do czasu wyparcia go przez 
pszenicę, której plony w latach pięćdziesiątych XX wieku zwiększano poprzez 
nawożenie i modyfikację genetyczną.

Wrócił do łask w latach 80. w Szwajcarii czy Niemczech, z kolei w Polsce 
w latach 90., dzięki placówkom badawczym oraz takim zapaleńcom jak Pań-
stwo Babalscy czy Alfreda Walkowska, propagatorka metod leczenia według 
św. Hildegardy z  Bingen, która w  swoim dziele Physica pisze: „Orkisz jest 
najlepszym ze wszystkich zbóż. Ogrzewa, odżywia, wzmacnia i  jest łagod-
niejszym od innych ziaren. Daje człowiekowi mocne mięśnie i zdrową krew, 
szczęśliwy umysł i pogodną duszę”.

Orkisz, inaczej szpelc, czuje się dobrze w  regionach podgórskich i gór-
skich, nie lubi nawozów, nawożony wyrasta wysoko i wylega dając mały plon. 
Jest to wysokowartościowy gatunek zboża, odporny na niekorzystne warunki 
atmosferyczne i choroby, posiada lepszą zdolność przystosowania się do wa-
runków środowiskowych i mikroklimatycznych.

Orkisz ozimy wysiewamy w łusce we wrześniu, późniejszy siew także jest 
korzystny. W tym samym miejscu może być wysiewany do 4 lat. Na wiosnę 
wskazana jest wsiewka z koniczyną i bronowanie na krzyż. Zbierany jest z nie-
naruszoną łupiną, chroniącą jądro ziarna przed zanieczyszczeniami i zapew-
niającą mu świeżość do czasu łuskania i mielenia. Łuska zmielona stosowana 
jest jako lek, źródło błonnika, natomiast kąpiele w odwarach z plewek poma-
gają przy chorobach skórnych. Łuska ma także zastosowanie do wypełniania 
kołder, poduszek i materacy – poprawiając krążenie krwi, dając dobry sen, 
zapobiega powstawaniu odleżyn.

Orkisz spożywamy w postaci ziarna, kaszy (zupy, sosy, gołąbki), grysiku 
(zupy śniadaniowe, zagęszczanie zup obiadowych i  na  gęsto), mąki białej 
oraz razowej (ciasta, pierogi, naleśniki, racuchy, makarony, kluski i do pie-
czenia chleba), kawy i piwa.
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Produkty orkiszowe stosowane w celach leczniczych nie powinny zawierać 
w swoim składzie innych zbóż lub warzyw.

Orkisz ma najlepszą i największą zawartość takich składników jak: białko, 
węglowodany, sole mineralne, pierwiastki śladowe, elektrolity, witaminy i nie-
nasycone kwasy tłuszczowe. W swoim składzie zawiera 56% skrobi, ok. 12% 
białka, 2,7% tłuszczu i 2% składników mineralnych. Piekarze cenią orkisz za 
wysoką zawartość kleju, dzięki któremu można wypiekać dobry chleb o wyjąt-
kowym aromacie.

Wzmacnia ciało, pomaga w  stanach zmęczenia, wzmacnia wydolność 
organizmu, leczy alergię, zakażenia, dolegliwości serca i  układu krążenia, 
choroby wątroby, nerek i krwi. Poprawia trawienie oraz funkcje układu nerwo-
wego. Leczy gorączkę, grypę, cukrzycę, wymioty, biegunkę, zaparcia, chud-
nięcie, choroby wrzodowe, żylaki, skurcze, nadciśnienie tętnicze, stwardnienie 
rozsiane, AIDS, depresję, chorobę Parkinsona, Alzheimera, zatrucie lekami, 
drożdżyce jelit, dodaje sił i buduje mięśnie.

Orkisz ma łagodny, przyjemny, orzechowy smak, więc leczenie nim jest 
nieinwazyjne i nie powoduje skutków ubocznych, jak leki farmakologiczne. 
Można by powiedzieć, że jest lekiem na całe zło.

Mimo ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w to, aby uzyskać na końcu zdrowy 
i smaczny wyrób, robimy to z przyjemnością i z potrzeby serca, chcąc poka-
zać, że praca nasza, czyli uprawa ekologiczna orkiszu, jest celowa. Dajemy 
produkt, który jest smaczny i leczy ciało i duszę. 

To by było na tyle, choć można by o orkiszu napisać jeszcze wiele.

Szczęść Boże
W. Urbańczyk

W. Gil
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Sprawdź siebie!
Rozważając, czy rozpocząć działalność agroturystyczną, powinieneś oce-

nić wiele czynników. Między innymi osobistą charakterystykę i umiejętności, 
potencjał rynkowy, zasoby i charakterystykę ziemi i majątku, cele indywidu-
alne i rodziny, aspekt czasu i pracy, jak również potrzeby finansowe i środki. 

To, co następuje, jest narzędziem oceniającym, dającym Ci lepsze zrozu-
mienie czynników do rozważenia podczas rozwijania projektu agroturystycz-
nego. Po ukończeniu niniejszego testu będziesz wiedzieć, czy jesteś gotowy/a 
na rozpoczęcie działalności agroturystycznej, bądź czy potrzebujesz pomoc 
z zewnątrz! 

Możliwe odpowiedzi:
a) nie b) raczej nie c) raczej tak d) na pewno tak 

Planowanie projektu 
1)  Czy masz konkretny pomysł na cel/e Twojego gospodarstwa agroturystycz-

nego? 
2)  Czy sporządziłeś listę zajęć, jakie chcesz oferować? 
3)  Czy wiesz, jaki rodzaj klienta spodziewasz się przyciągnąć? 
4)  Czy w pobliżu znajdują się jakieś gospodarstwa agroturystyczne, które 

mogą z Tobą konkurować? 
5)  Czy masz plan lub harmonogram przed rozpoczęciem swojej działalności?

Środki 
5)  Czy sporządziłeś listę zasobów naturalnych i wytworzonych przez człowie-

ka, które masz do dyspozycji w gospodarstwie i które są atrakcyjne dla 
agroturystyki? 

6)  Czy wiesz, ile pieniędzy potrzebujesz, aby rozpocząć działalność? 
7)  Czy odbyłeś spotkanie w banku w sprawie tego projektu? 
8)  Czy wiesz, gdzie możesz zdobyć dostęp do środków finansowych? 
9)  Czy sporządziłeś biznesplan? 
10) Czy pomyślałeś o zatrudnieniu kogoś do pomocy? 
11)  Czy pomyślałeś, w jaki sposób zorganizujesz swój czas (turystyka wobec 

rolnictwa)? 
12)  Czy Twoja rodzina (partner i dzieci) zgadzają się na Twój projekt? 
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13)  Czy rozmawiałeś o swoich planach z sąsiadami?
•  Czy zorientowałeś się, do jakich organizacji mógłbyś przystąpić, aby 

promować swoje gospodarstwo, takich jak organizacje gospodarstw 
wiejskich, które promują agroturystykę?

•  Czy masz jakichś znajomych, którzy rozpoczęli działalność agrotury-
styczną?

Kompetencje
16)  Czy masz pewną wiedzę o podstawowej księgowości i planowaniu finan-

sowym? 
17)  Czy masz doświadczenie w obchodzeniu się z klientami? 
18) Czy wiesz, jak zachować się w nagłych przypadkach?
19) Czy jesteś w stanie uśmiechać się od 6 rano do północy? 
20) Czy łatwo nawiązujesz kontakt z obcymi? 
21) Czy znasz język obcy? 
22) Czy lubisz rozmawiać o swojej pracy rolnika?
23) Czy masz do zaoferowania informacje historyczne lub kulturalne?
24) Czy wiesz, jak promować siebie i swoją działalność? 
25) Czy lubisz zdobywać nowe kwalifikacje? Czy jesteś gotowy podjąć naukę?

Jest 25 pytań. Każda odpowiedź „na pewno tak” otrzymuje  5 punktów; 
„raczej tak” – 2 punkty, „raczej nie” otrzymuje 1 punkt, „nie” – zero punktów. 
[0-35]: Nie jesteś jeszcze gotowy do działalności agroturystycznej. Twój pro-
jekt powinien być lepiej przemyślany zanim zaryzykujesz urozmaicenia. 
[36-70]: Pomyślałeś już o wielu aspektach związanych z rozpoczęciem dzia-
łalności agroturystycznej. Jednakże, musisz się upewnić, że Twój projekt jest 
możliwy do wykonania.   
[71-100]: Twój projekt wydaje się już całkiem dojrzały. Ważne jest precyzo-
wanie najważniejszych kwestii, którym musisz stawić czoło  przed rozpoczę-
ciem udanej działalności agroturystycznej.





Barbara Jochymek
Sebastian Wieczorek


