
Rola specjalizacji w Kategoryzacji 
Wiejskiej Bazy Noclegowej w promocji 

oferty turystyki wiejskiej



Specjalizacja w agroturystyce  klucz do sukcesu 

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jakość

Promocja marketing mix



Jednym z głównych trendów charakteryzujących współczesną turystykę jest rozwój turystyki alternatywnej,
przyjaznej środowisku, wykorzystującej walory dziedzictwa kulturowego i różnorodności przyrodniczej.

Funkcję taką pełnią turystyka wiejska i agroturystyka.

Najwięcej gospodarstw agroturystycznych jest w województwach
małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim



Nowe trendy społeczne i moda na zdrowy styl życia przyczyniły się 
do zaistnienia w agroturystyce innowacyjnych produktów na bazie 

miejscowych zasobów i surowców.

Jednocześnie w celu zachowania niezależności i wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych w warunkach 
globalizacji rynku turystycznego uzasadniony jest ich udział w 

tworzeniu produktów specjalistycznych.



„Celem rozwoju obszarów wiejskich jest wywołanie zmian, które pozytywnie wpłyną
na przyszłość społeczności i przedsiębiorstw. Jeśli zmiany te nie będą wynikały z
innowacji, będziemy po prostu kręcić się w kółko zamiast zaryzykować i posunąć się do
przodu”.

wypowiedź specjalistów ds. rozwoju obszarów wiejskich UE

Proces rozwiązań innowacyjnych jest związany ze specjalizacją gospodarstw
agroturystycznych (oferta skierowana do osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin
z dziećmi, miłośników koni, wędkowania lub grzybobrania).



Należy zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. 

Po pierwsze, rozpatrując problematykę innowacyjności produktów agroturystycznych, 
nie można pominąć segmentów rynku, do których są one kierowane;
- rodziny z dziećmi
- goście weekendowi i świąteczni
- miłośnicy zbieractwa (grzyby, zioła), wędkarze i in.
- uczestnicy spotkań biznesowych
- goście zagraniczni

Sikora 2008



Drugą, oprócz segmentacji rynku, ważną kwestią związaną z kontrowersjami wokół 
innowacyjności produktów agroturystycznych, jest jej zakres.

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że w agroturystyce zakres wprowadzanych 
zmian musi być umiarkowany, tak aby zwiększając atrakcyjność produktu, nie 
naruszyć jego istoty (rdzenia). 

Wprowadzane innowacje produktowe, procesowe lub marketingowe nie mogą 
bowiem zmniejszyć stopnia „wiejskości” oferty.



W dobie nagromadzenia ofert turystyki wiejskiej i agroturystyki pojawia się konkurencja

W dzisiejszym świecie nie potrzeba przekonywać już nikogo, że jakość stanowi podstawę działań we wszystkich 
dziedzinach życia.

Współczesny turysta przywiązuje dużą wagę do dbałości o poziom życia i coraz częściej wybiera produkty i
usługi, które najlepiej odpowiadają jego oczekiwaniom – czyli takie, które charakteryzuje odpowiednia jakość.



Wg Instytutu Badań Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wśród narzędzi walki 
konkurencyjnej stosowanych przez firmy usługowe decydujące znaczenie ma;

• jakość                   72 % wskazań

• cena                      61 %

• poziom obsługi    55 %

• inne (np. atrakcyjna lokalizacja, obsługa, szerszy asortyment usług)



Podstawowym elementem konkurencji na 
współczesnym rynku są;

- jakość
- specjalizacja

cena



Promocja gospodarstw specjalistycznych PFTW ”GG”;

- wydawnictwa katalogowe

- Internet;
* www.agroturystyka.pl www.wypoczywajnawsi.pl www.pftw.pl

- targi / giełdy turystyczne

- inne

http://www.agroturystyka.pl/
http://www.wypoczywajnawsi.pl/
http://www.pftw.pl/


- Gospodarstwa  specjalistyczne
- Szlaki tematyczne
- Produkty sieciowe
- Zagrody Edukacyjne
- Wioski tematyczne
- Eko-muzea
…

Specjalizacja w agroturystyce;



Trend specjalizacyjny w agroturystyce jest silny, ale nasycenie rynku jeszcze nie. Zależy to od
regionu i jego atrakcyjności.
Sektor ten nie rozwija się tak szybko, jakby mógł - wymaga to bowiem sporych nakładów
finansowych m.in. na adaptację pomieszczeń, odpowiedniego ich przygotowania i
wyposażenia jak również stworzenia specjalnej oferty i wypromowania jej.

Wzorem innych krajów europejskich powinna być wreszcie w Polsce
obowiązkowa kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej, ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów specjalistycznych. Tylko taka opcja przyciągnie całe
rodziny z których każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie - również dzięki
współpracy pobliskich gospodarstw.



https://agroturystyka.pl/

Wszystkie obiekty specjalistyczne posiadają stosowną kategorię nadaną przez PFTW ”GG”

https://agroturystyka.pl/


Dla wędkarzy *

Dostępna informacja o terenach wędkarskich w okolicy x

Dostępna informacja o możliwości wykupienia zezwolenia 
na wędkowanie

x

Wyznaczone miejsce do obróbki wstępnej ryb x

Kuchnia lub aneks kuchenny umożliwiający 
przygotowanie potraw z ryb

x

Pomieszczenie do przechowywania sprzętu i odzieży 
wędkarzy

x

Dla wędkarzy

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=12

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=12












Dla grzybiarzy *

Informacja o terenie i występujących gatunkach grzybów x
Dostępne plansze lub/i atlasy grzybów jadalnych i 
niejadalnych

x

Informacja o możliwości parkowania samochodu w lesie x
Wyznaczone miejsce do obróbki wstępnej grzybów x
Kuchnia lub aneks kuchenny umożliwiający przygotowanie 
potraw i przetworów z grzybów

x

Pomieszczenie do przechowywania sprzętu i odzieży 
grzybiarz

x

Suszarnia grzybów z informacją o zasadach korzystania x

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=11

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=11








DLA RODZIN Z DZIEĆMI *

Krzesło-stolik, łóżeczko, wanienka x
Plac zabaw (min. 3 urządzenia) X
Zabezpieczenia (kontakty, schody) X
Stały dostęp do urządzeń służących przygotowaniu i 

podgrzaniu potraw dla dziecka
X

Wyposażony kącik zabaw (w pomieszczeniu) x
Przybory do malowania x
Dostępna informacja o atrakcjach dla dzieci 

znajdujących się w pobliżu kwatery
x

Dla rodzin z dziećmi

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=13

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=13


Dla rodzin z dziećmi





W siodle *

Jesteśmy posiadaczami koni wierzchowych x

Gwarantujemy czystość i bezpieczeństwo użytkowania koni x

Posiadamy wykwalifikowanych instruktorów x
Posiadamy odpowiedni sprzęt (rząd jeździecki) x
Mamy możliwość bezpiecznej jazdy w teren x

Posiadamy wyznaczone, ogrodzone miejsce do nauki jazdy x

Posiadamy ubezpieczenie działalności związanej z końmi x

Świadczymy usługi z zakresu (do wyboru):
- Jazda konna
- Nauka jazdy konnej,
- Hipoterapii
- Edukacja szkolna związana z końmi
- Oprowadzanki

x

W siodle

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=2

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=2


W siodle



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 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

Wypoczynek u rolnika

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=10

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=10






Niepełnosprawni 

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=14

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=14




Wymagania dodatkowe do specjalizacji Ekologa
1. Kwatera funkcjonuje w ramach gospodarstwa rolnego działającego w oparciu o ekologiczne metody produkcji
2. Większość składników wykorzystywanych do przygotowania posiłków, to produkty własne lub tradycyjne / 
regionalne
3. Wykorzystywane są alternatywne (odnawialne) źródła energii elektrycznej (panele słoneczne, energetyka 
wiatrowa) i cieplnej (panele słoneczne, pompy ciepła, geotermia, biomasa) - co najmniej jedna odpowiedź na tak
4. Na wyposażeniu obiektu znajdują się co najmniej 2 urządzenia energooszczędne 2 (sprzęt AGD/ elektronika/ 
oświetlenie, klasa A)
5. Gospodarka odpadami i ściekami prowadzona jest w zgodzie z prawem (segregacja odpadów), a ścieki 
odprowadzone są do przydomowej oczyszczalni lub kanalizacji wiejskiej/szczelnego szamba
6. Wykorzystywanie w obiekcie środków ulegających biodegradacji/przyjaznych dla środowiska (myjących/ 
piorących/ czyszczących
7. Dostępne są ulotki/broszury informacyjne z zakresu działań i zachowań prośrodowiskowych (oszczędzanie 
energii, wody, zachowań na terenie rezerwatów, parku krajobrazowego, gospodarstwa, lasu itd.); podobne 
informacje znajdują się na stronie internetowej obiektu

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=5

https://agroturystyka.pl/wszystkie_kwatery_id_938.html?rodzaj_hotel=5







