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Przedmowa

Jednym z g∏ównych trendów charakteryzujàcych wspó∏czesnà turystyk´ jest rozwój turystyki al-
ternatywnej, przyjaznej Êrodowisku, wykorzystujàcej naturalne walory dziedzictwa kulturowe-
go i ró˝norodnoÊci przyrodniczej. Funkcj´ takà pe∏ni z pewnoÊcià agroturystyka, b´dàca jednà
z form turystyki wiejskiej.

Agroturystyka w naszym kraju nie jest zjawiskiem nowym. Od lat popularne by∏o przyjmowa-
nie goÊci w gospodarstwach wiejskich. Letnicy, wczasy pod gruszà, to poj´cia znane wszystkim
w mieÊcie i na wsi. Dzisiaj agroturystyka stwarza mo˝liwoÊci zmiany sytuacji ekonomicznej
i spo∏ecznej na wsi. Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, ale jednoczeÊnie ÊciÊle
zwiàzanych z otoczeniem rolnictwa, stwarza mo˝liwoÊci likwidacji bezrobocia w Êrodowisku
wiejskim, poszerza ofert´ pracy na rynku, przyczynia si´ do zwi´kszenia dochodów w rolnic-
twie. JednoczeÊnie agroturystyka wymusza dzia∏ania stanowiàce aktywne formy ochrony Êro-
dowiska, a mieszkaƒcom miast umo˝liwia kontakt z przyrodà i Êrodowiskiem naturalnym.
Oprócz zmian w sferze materialnej wsi, agroturystyka wywiera silny wp∏yw na sfer´ duchowà,
na przyzwyczajenia, zachowania. Zmienia si´ sposób podejÊcia do ˝ycia, kszta∏tujà si´ nowe
wartoÊci, wreszcie na nowo odkrywane jest bogactwo kultury polskiej wsi, obyczaje ludowe,
tradycyjne rzemios∏a, kuchnia regionalna. Obiekty kultury materialnej wsi, do niedawna traco-
ne bezpowrotnie, dzisiaj od˝ywajà na nowo. Starym domom, karczmom, kuêniom, cz´sto b´-
dàcym przyk∏adem unikatowej sztuki budowlanej, przywracana jest ich dawna funkcja lub
znajdujà nowe przeznaczenie – s∏u˝à turystom. 

Niniejszy poradnik powsta∏ w oparciu o doÊwiadczenia pracowników Suwalskiej Izby Rolni-
czo-Turystycznej oraz osób, dla których agroturystyka stanowi wa˝nà dziedzin´ zaintereso-
waƒ, a nawet pasji. Piszàc go staraliÊmy si´ dostarczyç podstawowà wiedz´ i wskazówki, któ-
re umo˝liwià podj´cie decyzji o za∏o˝eniu i prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego.
Nie ma w nim gotowych rozwiàzaƒ ani idealnych wzorców. Zawarte przyk∏ady rozwiàzaƒ
ma∏ej architektury ogrodowej, wystroju wn´trz, sposobów organizacji czasu w∏asnego i goÊci,
majà za zadanie pobudziç wyobraêni´ czytelnika. Ka˝de gospodarstwo agroturystyczne jest
inne, dzia∏a w innym Êrodowisku przyrodniczym i kulturowym. Ka˝dy ma innà osobowoÊç.
Ka˝dy sam musi podjàç decyzj´, co jest konieczne, aby jego przedsi´wzi´cie mog∏o odnieÊç
sukces. 

Zapoznajàc si´ z kolejnymi rozdzia∏ami poradnika, czytelnik b´dzie móg∏ oceniç, jakà wiedzà
dysponuje, jaki jest stan przygotowania jego gospodarstwa do pe∏nienia funkcji kwatery agro-
turystycznej, jakie inwestycje musi ponieÊç, aby obiekt przygotowaç do obs∏ugi goÊci. Zgroma-
dzone informacje pozwolà mu wreszcie przystàpiç do opracowania biznesplanu przedsi´wzi´-
cia, który pozwoli na przygotowanie w okreÊlonej, usystematyzowanej formie, informacji o sta-
nie posiadania, ocen´ realnych mo˝liwoÊci realizacji pomys∏ów i przygotowanie dok∏adnego
harmonogramu podejmowanych dzia∏aƒ. W przypadku ubiegania si´ o kredyt, biznesplan sta-
nowi jeden z podstawowych dokumentów wymaganych przez bank, a zebrane materia∏y pos∏u-
˝à jako dok∏adne êród∏o informacji dla specjalisty, który b´dzie przygotowywa∏ profesjonalny
dokument. 

Przekazujàc drugie wydanie poradnika mamy nadziej´, ˝e czytelnicy znajdà w nim informacje
pomocne w prowadzeniu w∏asnego gospodarstwa agroturystycznego.
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Z naszej strony chcielibyÊmy szczególnie podzi´kowaç pani El˝biecie Wyrwicz za pomoc
i wk∏ad w opracowanie materia∏ów dotyczàcych wymagaƒ stawianych przez ustaw´ o turystyce
oraz dobrowolny system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. Podzi´kowania nale˝à si´
równie˝ panu W∏odzimierzowi Jankowskiemu za opracowanie zagadnieƒ zwiàzanych z rozwo-
jem kwatery agroturystycznej w kontekÊcie ochrony Êrodowiska.

Autorzy
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Wst´p

Turystyka jest sektorem o rozlicznych powiàzaniach spo∏eczno-gospodarczych, mi´dzybran˝o-
wych, mi´dzynarodowych, regionalnych, a tak˝e lokalnych. Mo˝e w ten sposób przyspieszyç
rozwój szeregu bran˝, krajów, regionów i miejscowoÊci, co bez wàtpienia stawia jà w roli jed-
nego ze stymulatorów rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Co wi´cej, przyczynia si´ do
tworzenia „ducha europejskiego” i mo˝e byç wykorzystywana jako swoisty wehiku∏ europej-
skiej integracji. Naturalny transgraniczny charakter turystyki, utrwalone kontakty mi´dzynaro-
dowe, wieloletnie doÊwiadczenie w mi´dzynarodowej wspó∏pracy, sprawiajà, ˝e turystyka od-
grywa wa˝nà rol´ w procesie integracji regionalnej i europejskiej.

Turystyka „wymusza” dwa, wydawa∏oby si´, przeciwstawne kierunki dzia∏ania. Z jednej strony
turysta oczekuje europejskich standardów. Przyczynia si´ wi´c do powstawania standardowych
hoteli, barów, Êrodków komunikacji i innych us∏ug o podobnym charakterze i jakoÊci, nieza-
le˝nie od regionu i kraju. Dzia∏a wi´c w kierunku ujednolicenia infrastruktury. 

Z drugiej strony turysta dà˝y do zmiany otoczenia, szuka tego, co dane miejsce wyró˝nia spoÊród
innych, co stanowi element egzotyki. Przyczynia si´ przez to do utrwalenia tych elementów, które
stanowià o odr´bnoÊci odwiedzanego miejsca. Rozwój us∏ug i infrastruktury poszukiwanej przez
turystów staje si´ w naturalny sposób wa˝nym elementem procesów integracyjnych w Europie. Tu-
rystyka mo˝e pomóc w przekazywaniu, utrwalaniu i lepszym zrozumieniu tego, co wspólne dla cy-
wilizacji europejskiej, tego, co ka˝dy Europejczyk powinien traktowaç jako wspólne korzenie, te-
go wreszcie, co pozwala ka˝demu z nas czuç si´ swobodnie wÊród ludzi z ró˝nych kraƒców Euro-
py i Êwiata. Spotkania z ludêmi pomagajà poznaç i lepiej zrozumieç swojà odr´bnoÊç. Turystyka
pomaga równie˝ w kszta∏towaniu i utrwalaniu to˝samoÊci lokalnej, przejawiajàcej si´ zarówno
w kultywowaniu tradycji, jak i wi´kszej odpowiedzialnoÊci za sprawy spo∏ecznoÊci lokalnej.

Turystyka i podró˝e sta∏y si´ tak˝e jednym z najwi´kszych przemys∏ów Êwiata. Sà one czynni-
kiem, który pomaga krajom, regionom, miastom i wsiom w rozwoju gospodarczym, spo∏ecz-
nym, kulturalnym oraz w tworzeniu miejsc pracy. Regionem najliczniej odwiedzanym nadal
pozostaje Europa, która przyj´∏a ok. 400 mln podró˝nych (ponad 50% ogó∏u). Tutaj te˝ tury-
Êci pozostawili najwi´cej dewiz (ponad 250 mld USD). Udzia∏ Polski w turystyce przyjazdowej
do Europy wyniós∏ w 2000 roku ok. 4,0%. Granice Polski przekroczy∏o 85,5 mln cudzoziem-
ców (w porównaniu do 1998 nastàpi∏ spadek o 4,7%), a przynajmniej z jednego noclegu w Pol-
sce skorzysta∏o w 2000 roku 17,4 miliona turystów zagranicznych. Pomimo spadku liczby przy-
jazdów oraz noclegów w rankingu Âwiatowej Organizacji Turystyki, pod wzgl´dem liczby przy-
je˝d˝ajàcych turystów, Polska zajmuje wysokà dwunastà pozycj´ (w 1999 r. pozycja 10). Naj-
wi´cej osób przyjecha∏o do naszego kraju w interesach i sprawach s∏u˝bowych (45,6% ogó∏u
przyjazdów), w celach wypoczynkowych (28 % turystów). Szacuje si´, ˝e wp∏ywy dewizowe
z turystyki, handlu przygranicznego i tranzytu w 2000 r. wynios∏y ok. 6,1 mld USD, z czego
3,1 mld USD stanowi∏y wp∏ywy z ruchu turystycznego, a 3 mld USD pochodzi∏o z przyjazdów
jednodniowych. Zmniejszenie wp∏ywów turystycznych mo˝na t∏umaczyç spadkiem przeci´t-
nych dziennych wydatków turystów z wi´kszoÊci najwa˝niejszych rynków generujàcych ruch tu-
rystyczny do Polski, jak i mniejszej liczby przyjazdów, przede wszystkim z tak wa˝nych rynków
jak Niemcy, Francja, Czechy, Litwa czy Dania. Spadkowà tendencj´ wielkoÊci wydatków ob-
serwuje si´ ju˝od 1997 roku. W 2000 roku nastàpi∏o obni˝enie Êrednich wydatków ponoszo-
nych przez jednà osob´ podczas podró˝y do Polski z wi´kszoÊci krajów. Wyjàtek stanowià wy-
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datki na osob´ (podró˝) turystów z Rosji, S∏owacji, Austrii, W´gier (wzrost) i Czech (ten sam
poziom). Nieco inaczej przedstawiajà si´ Êrednie wydatki na dzieƒ pobytu. Przy spadku ogól-
nej Êredniej notujemy wzrost dziennych wydatków wÊród turystów z Rosji, Litwy, S∏owacji,
Czech i Austrii. Wydatki Brytyjczyków pozostajà bez zmian plasujàc si´ na poziomie 199 USD
na osob´. Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´, ˝e wielkoÊç wydatków wyra˝ane sà w dolarach amery-
kaƒskich. Jak wiadomo relacje kursów ostatnio znacznie si´ zmieni∏y. JeÊli przeliczyç wydatki
w latach 1999 i 2000 wed∏ug kursu waluty europejskiej, zarówno Êrednie wydatki na osob´, jak
i wydatki na dzieƒ pobytu wyra˝one w EURO nie uleg∏y znaczàcym zmianom.

Obserwowane w turystyce Êwiatowej trendy wskazujà na wzrastajàce zainteresowanie formami
wyjazdów, w których wieÊ i tereny wokó∏leÊne odgrywajà coraz wi´kszà rol´. Turystyka wiejska,
w tym tak˝e agroturystyka, staje si´ znaczàcym sektorem turystyki. Podobne tendencje obser-
wuje si´ w zachowaniu si´ konsumentów turystycznych Europy Zachodniej, a mo˝na wÊród
nich wyró˝niç:
• dà˝enie do bliskiego kontaktu z przyrodà,
• poszukiwanie ciszy i spokoju,
• ch´ç aktywnego sp´dzania wolnego czasu,
• ch´ç poznawania nowych ludzi i obyczajów,
• wzrost wymagaƒ co do jakoÊci i krytyka cen,
• podà˝anie za rozrywkami i przyjemnoÊciami.

Wi´kszoÊç oczekiwaƒ mo˝e spe∏niç turystyka wiejska. Motywy podejmowania podró˝y na wieÊ
sà bardzo zró˝nicowane, uzale˝nione od zainteresowaƒ poszczególnych osób i grup klientów.
Zauwa˝yç jednak mo˝na, i˝ wieÊ postrzegana jest jako:
• przeciwstawienie miasta, krajobraz, cisza i kontakt z przyrodà,
• miejsce atrakcyjnych wydarzeƒ kulturalnych i folklorystycznych,
• gospodarstwo wiejskie, mo˝liwoÊç ˝ycia wewnàtrz czynnego gospodarstwa wiejskiego.

W Europie Zachodniej wypoczynek na wsi jest cz´sto wybierany jako sposób na sp´dzenie
drugiego lub trzeciego urlopu w ciàgu roku, szczególnie po zakoƒczeniu g∏ównego sezonu tu-
rystycznego. Podobne tendencje mo˝na ju˝ zaobserwowaç i w Polsce.

Mieszkaƒcy Polski uczestniczyli w ponad 90 milionach podró˝y krajowych, przyczyniajàc si´
do zwi´kszenia popytu na ró˝nego rodzaju towary i us∏ugi, m. in. wzros∏o wykorzystanie bazy
noclegowej, co spowodowa∏o popraw´ jej rentownoÊci i dalszà rozbudow´. Baza noclegowa
liczy∏a w 1997 roku 12.000 obiektów. W stosunku do roku poprzedniego nastàpi∏ jej wzrost
o ponad 8%. W latach 1998 – 2000 stan iloÊciowy bazy noclegowej nie ulega∏ istotnym zmia-
nom. Wraz ze wzrostem liczby niektórych rodzajów bazy noclegowej spada∏a liczba innych.
Wahania liczby obiektów noclegowych w latach 1998-2000 spowodowane by∏o zarówno zmia-
nami w∏asnoÊciowymi, nowymi inwestycjami jak i wprowadzanà kategoryzacjà bazy noclego-
wej wprowadzonà mocà Ustawy o us∏ugach turystycznych. Tylko w dwóch pierwszych latach
przyby∏o 141 obiektów. Poprawi∏a si´ struktura u˝ytkowania, gdy˝ przyby∏o 4.859 miejsc ca-
∏orocznych. Wed∏ug stanu na 31 lipca 1999 roku zarejestrowana przez GUS turystyczna baza
noclegowa w Polsce liczy∏a 13.600 obiektów, w których ∏àcznie by∏o 771,6 tyÊ. miejsc noclego-
wych. Trudno jest natomiast dok∏adnie okreÊliç w Polsce liczb´ obiektów turystyki wiejskiej.
Skal´ zjawiska mo˝emy jak na razie oceniaç na podstawie szacunkowych danych liczbowych,
podawanych przede wszystkim przez instruktorów oÊrodków doradztwa rolniczego, stowarzy-
szenia agroturystyczne. Przeprowadzone w 1996 roku badania oszacowa∏y ogólnà liczb´
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obiektów wiejskiej bazy noclegowej w Polsce na ok. 7.300 – 7.500. W tej liczbie blisko po∏o-
w´ stanowi∏y obiekty agroturystyczne co oznacza, ˝e w ponad 3.500 gospodarstw rolnych go-
spodarze podj´li dodatkowà dzia∏alnoÊç w zakresie Êwiadczenia us∏ug turystycznych. Oko∏o
2.000 z nich ÊciÊle wspó∏pracowa∏o z oÊrodkami doradztwa rolniczego i lokalnymi stowarzy-
szeniami agroturystycznymi. Ta grupa gospodarstw oferowa∏a turystom 15.635 miejsc nocle-
gowych, g∏ownie sezonowych. Raport z marca 2001 r. pt. „Informacje o dzia∏aniach Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej” zawiera dane
charakteryzujàce stan wiejskiej bazy noclegowej w latach 1998-2000. Z opracowania wynika,
˝e w 2000 r. funkcjonowa∏o ju˝ 5.789 gospodarstw agroturystycznych, co w relacji do 1996 r.
oznacza wzrost o ponad 60%. Z punktu widzenia liczby miejsc noclegowych w gospodar-
stwach agroturystycznych wzrost jest jeszcze bardziej znaczàcy, bo wynosi ok. 70%. Liczba
miejsc noclegowych w 2000 roku osiàgn´∏a poziom 51.589 miejsc. Dominujàcym typem za-
kwaterowania sà w skali kraju pokoje goÊcinne. Miejsca noclegowe, oferowane w pokojach
goÊcinnych, stanowià niemal po∏ow´ ogólnej liczby miejsc noclegowych obiektów wspó∏pra-
cujàcych z oÊrodkami doradztwa rolniczego. 

Udzia∏ procentowy wed∏ug g∏ównych typów zakwaterowania przedstawia si´ nast´pujàco:
• pokoje goÊcinne 49,30 %
• pensjonaty wiejskie 19,80 %
• kwatery grupowe 12,40 %
• domy wakacyjne 6,60 %
• mieszkania wakacyjne 5,08 %
• inne 6,82 %

Przeci´tne gospodarstwo posiada od trzech do czterech 2 – 3 osobowych pokoi goÊcinnych lub
mieszkanie /dom wakacyjny, przeznaczone dla 5 – 9 osób. Dominujàcà formà us∏ug ˝ywienio-
wych, oferowanych turystom w gospodarstwach agroturystycznych, jest pe∏ne wy˝ywienie.
Chocia˝ w wielu gospodarstwach brak jest us∏ug w zakresie ˝ywienia, to stwarzajà one tury-
stom mo˝liwoÊç samodzielnego przygotowywania posi∏ków. Trzeba jednak stwierdziç, ˝e sytu-
acja ta zmienia si´ i roÊnie liczba gospodarstw z ofertà „nocleg i Êniadanie”. 

Polska ma dogodne warunki rozwoju turystyki w Êrodowisku wiejskim. Zachowana na polskiej
wsi w∏asnoÊç prywatna, zasoby mieszkaniowe oraz – coraz bardziej upowszechniona – ekolo-
giczna produkcja ˝ywnoÊci, stwarzajà du˝e mo˝liwoÊci Êwiadczenia us∏ug turystycznych w go-
spodarstwach rolnych. Prawie 46% powierzchni Polski (145 tys. km2) ma walory przyrodnicze
i kulturowe, pozwalajàce na pe∏nienie funkcji turystycznych. Niektóre regiony sà pod wzgl´-
dem przyrodniczym wr´cz unikatowe w skali Europy. Oferta turystyczna polskiej wsi jest od
kilku lat prezentowana na targach i gie∏dach turystycznych, organizowanych w ró˝nych regio-
nach Polski, a tak˝e na targach mi´dzynarodowych. Powstaje ju˝ sieç dystrybucji, bez której nie
mo˝na mówiç o rozwoju turystyki w Êrodowisku wiejskim. Zdaniem ekspertów, realizujàcych
w latach 1996 – 1997 w Polsce Program Phare – TOURIN II „Rozwój turystyki na obszarach
wiejskich i zalesionych”, w przeciàgu najbli˝szych pi´ciu lat rynek turystyki wiejskiej w Polsce
mo˝e wzrosnàç o 50%. Szacuje si´, ˝e wzrost ten w poszczególnych sektorach rynku b´dzie wy-
glàda∏ nast´pujàco:
• rynek krajowy 40 %
• Niemcy 27 %
• pozosta∏e kraje Europy Zachodniej 26 %
• Europa Ârodkowo-Wschodnia 7 %
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Aby turystyka sta∏a si´ szansà rozwoju gospodarczego wsi, konieczne jest zrealizowanie okre-
Êlonych dzia∏aƒ, do których nale˝y zaliczyç:
• przystosowanie bazy noclegowo-gastronomicznej na wsi do wymogów wspó∏czesnego rynku

turystycznego,
• wdro˝enie systemu oceny i kontroli poziomu us∏ug turystycznych,
• atrakcyjne zagospodarowanie czasu turystów poprzez szerokà ofert´ aktywnych form wypo-

czynku,
• zapewnienie odpowiedniego poziomu obs∏ugi turystów,
• stworzenie systemu informacji i rezerwacji us∏ug turystycznych, ∏atwo dost´pnego dla tury-

stów krajowych i zagranicznych,
• zapewnienie badaƒ marketingowych oraz aktywnej promocji w celu rozwoju turystyki na te-

renach wiejskich i zalesionych.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e o rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz o przyciàganiu kapita-
∏u z zewnàtrz decyduje w du˝ej mierze istnienie infrastruktury technicznej i spo∏ecznej obsza-
rów wiejskich. Infrastruktura ta w sposób bezpoÊredni zaspokaja potrzeby mieszkaƒców. Jej
rozwój przyczynia si´ do trwa∏ego podniesienia poziomu ˝ycia mieszkaƒców, a jednoczeÊnie po-
zwala na zaspokojenie potrzeb turystów i odwiedzajàcych. Zadania w zakresie rozwoju infra-
struktury technicznej i spo∏ecznej spoczywajà na samorzàdzie terytorialnym. Od jego polityki
i decyzji zale˝y mo˝liwoÊç wykorzystania naturalnych szans poszczególnych regionów. Zada-
niem spo∏ecznoÊci regionalnej jest stworzenie warunków zaspokojenia potrzeb poznawczych
i wypoczynkowych turystów odwiedzajàcych region. Zadanie to osiàgnàç mo˝na m. in. poprzez:
• utrzymanie walorów, dla których istnieje turystyka: ochrona walorów przyrodniczych i pod-

porzàdkowanie temu znaczeniu ca∏oÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• zagospodarowanie, modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej (mini-

mum standardowe) w wyznaczonych oÊrodkach,
• rozbudowa infrastruktury technicznej i spo∏ecznej dla potrzeb turystycznych,
• dzia∏anie majàce na celu rozwój wszelkich form agroturystyki, szczególnie w zakresie przy-

stosowania istniejàcej bazy do wymogów tego ruchu,
• organizacja w zakresie uatrakcyjnienia pobytów, mo˝liwoÊci podró˝owania po terenie ca∏e-

go regionu.

Mieszkaƒcom wsi agroturystyka stwarza zupe∏nie nowe mo˝liwoÊci u˝ytkowania przestrzeni
wiejskiej, zabudowaƒ rolniczych, lokalnej infrastruktury, zaÊ uzyskane przez nich dodatkowe
dochody przyczyniajà si´ do wzrostu zasobnoÊci poszczególnych gospodarstw oraz do wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Bioràc pod uwag´ wszystkie czynniki przemawiajàce za rozwojem ró˝nych form turystyki,
w tym turystki wiejskiej, podj´to wiele inicjatyw zmierzajàcych do aktywizacji wsi poprzez tu-
rystyk´. G∏ównymi animatorami sà Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Organizacja Tury-
styczna. Organizatorami rozwoju turystyki na terenie wiejskim sà g∏ównie oÊrodki doradztwa
rolniczego oraz regionalne stowarzyszenia us∏ugodawców wiejskich, reprezentowanych na po-
ziomie ogólnokrajowym przez Polskà Federacj´ Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcin-
ne”, która zosta∏a uznana za Krajowà Organizacj´ Turystyki Wiejskiej w Polsce.
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Rozdzia∏ 1.
Uwarunkowania ruchu turystycznego na obszarach wiejskich

1.1. Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dobrze znajàcy swój region i Êwiadomy jego wartoÊci przyrodniczych,
kwaterodawca wiejski mo˝e znacznie skuteczniej realizowaç swoje plany, ni˝ ktoÊ majàcy
o tych sprawach znacznie mniejsze poj´cie.

Celem tego rozdzia∏u jest przybli˝enie aktualnej ogólnej wiedzy geograficznej, przyrodniczej
i ekologicznej mieszkaƒcom wsi, zainteresowanym tworzeniem lub ju˝ prowadzàcym kwatery
turystyczne. Wiedza ta musi równie˝ dotyczyç walorów regionu i istniejàcych w nim mo˝liwo-
Êci, atrakcyjnych dla rozwoju turystyki na wsi. Dla charakterystyki walorów krajoznawczych
i przyrodniczych b´dziemy pos∏ugiwaç si´ bardzo obecnie popularnym w Europie poj´ciem
ró˝norodnoÊci. Poj´cie to zawiera w sobie pe∏ni´ zró˝nicowania przyrodniczego, poczàwszy od
bogactwa gatunków, poprzez ró˝ne typy ekosystemu, a˝ do mozaiki krajobrazów tworzàcych
otaczajàce nas Êrodowisko.

Geograficzne i historyczne uwarunkowania ró˝norodnoÊci biologicznej Polski

Ró˝norodnoÊç biologiczna naszego kraju nale˝y zarówno pod wzgl´dem bogactwa gatunków,
jak i dobrze zachowanych biocenoz1 leÊno-bagiennych do najwy˝szych w Êrodkowej Europie.
Polska, b´dàc krajem w wi´kszoÊci nizinnym (ponad 70% powierzchni le˝y poni˝ej 200 m n. p.
m.), jest jednoczeÊnie bardzo urozmaicona pod wzgl´dem rzeêby terenu i zró˝nicowania kli-
matycznego. Rzeêba terenu ma charakter pasmowy, od le˝àcych na pó∏nocy pasów pobrze˝a
ba∏tyckiego i pojezierzy (szczególnie ukszta∏towanych przez ostatnie zlodowacenie), poprzez
zajmujàce Êrodkowà cz´Êç kraju niziny (pasy wielkich dolin rzecznych) i wy˝yny, a˝ po ∏aƒcu-
chy górskie Sudetów i Karpat na po∏udniowym kraƒcu.

Klimat na terenie kraju zmienia si´ od zachodu, gdzie przyjmuje cechy klimatu oceanicznego
(Êrednia temperatura stycznia -10°C, lipca +20°C, okres zalegania pokrywy Ênie˝nej do 50 dni)
ku wschodowi, gdzie staje si´ bardziej ostry, o cechach kontynentalnych (Êrednia temperatura
stycznia -4°C, lipca +17°C, okres zalegania pokrywy Ênie˝nej do 120 dni). Ârodkowoeuropejskie
po∏o˝enie Polski, brak naturalnych barier na jej wschodzie i zachodzie oraz przejÊciowy klimat,
wyznaczajà przebieg przez obszar kraju granic zasi´gów wielu gatunków roÊlin i zwierzàt. 

Innà specyficznà cechà naszego kraju jest fakt zachowania si´ wysokiego stopnia naturalnoÊci
flory i fauny oraz bogactwa biocenoz leÊnych. Kraje Europy Zachodniej sà pod tym wzgl´dem
ubo˝sze, gdy˝ ich ró˝norodnoÊç biologiczna uleg∏a znacznemu obni˝eniu wskutek niekorzyst-
nych zmian spowodowanych intensywnà gospodarkà. Wielkie bogactwo zasobów Êrodowiska na-
turalnego w Polsce mog∏o zachowaç si´ dzi´ki doÊç du˝ej lesistoÊci, która nigdy nie spad∏a po-
ni˝ej 20%. Szczególne bogactwo stanowià lasy regionu Pó∏nocno-Wschodniego okreÊlanego
mianem Zielonych P∏uc Polski, gdzie zachowa∏o si´ ich pierwotne ukszta∏towanie. Utrzymanie
indywidualnego, nieprzemys∏owego rolnictwa na du˝ym obszarze Êrodkowej i po∏udniowej cz´-
Êci kraju oraz nierównomierny rozk∏ad rozwoju gospodarczego kraju, charakteryzujàcego si´ sil-
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nie zurbanizowanym i uprzemys∏owionym po∏udniem, w przeciwieƒstwie do ma∏o rozwini´tego
i s∏abo przekszta∏conego wschodu, pozwoli∏o zachowaç zró˝nicowanà mozaik´ krajobrazowà.

Ogólna charakterystyka poszczególnych poziomów ró˝norodnoÊci biologicznej

Ró˝norodnoÊç gatunkowa

Wyst´powanie w regionie rzadkich gatunków roÊlin i zwierzàt, b´dàcych cz´sto „prze˝ytkami”
z okresu lodowcowego, stanowi niejednokrotnie wysokà atrakcj´ przyrodniczà, tworzàc pod-
staw´ rozwoju turystyki przyrodoznawczej (badacze i obserwatorzy przyrody, fotograficy itd.).
Praktycznie ka˝dy region kraju posiada stanowiska rzadkich, charakterystycznych dla siebie
gatunków roÊlin i zwierzàt. W Polsce wyst´puje obecnie oko∏o 5000 gatunków grzybów (zale-
dwie kilkadziesiàt z nich jest zbieranych do celów spo˝ywczych), ponad 4000 glonów i oko∏o
5000 gatunków roÊlin wy˝szych (w tym oko∏o 2200 roÊlin nasiennych). Fauna bezkr´gowców li-
czy oko∏o 31 000 gatunków, a kr´gowców prawie 600 gatunków, z czego 434 rozmna˝a si´ na
terenie Polski. WÊród kr´gowców najwi´ksza liczba gatunków przypada na ptaki (do 370),
w tym 229 gatunków l´gowych. DoÊç licznie wyst´pujà ssaki (98 gatunków), wÊród których
obecne sà du˝e roÊlino˝erne (˝ubr, ∏oÊ) i du˝e drapie˝ne (wilk, ryÊ, ˝bik), czyli gatunki, które
w innych krajach Europy zanik∏y lub wyst´pujà rzadko i w niewielkich iloÊciach. W ciàgu ostat-
nich 400 lat ze Êrodowiska przyrodniczego Polski zanik∏o (wymar∏o lub wycofa∏o si´) 15 gatun-
ków zwierzàt i 31 gatunków roÊlin. Istnieje powa˝na obawa, ˝e ró˝norodnoÊç gatunkowa
w Polsce zacznie wkrótce gwa∏townie spadaç, poniewa˝ silnie zagro˝onych jest kolejnych 258
gatunków roÊlin i 41 gatunków zwierzàt. 

W szacie roÊlinnej Polski wyst´pujà gatunki przynale˝ne do ró˝nych centrów rozmieszczenia
geograficznego, a wi´c: holarktyczne, euroazjatyckie, Êrodkowoeuropejskie, atlantyckie, Êród-
ziemnomorskie, pontyjskie, arktyczno-górskie, borealne i arktyczne. Polska pó∏nocno-wschod-
nia, dla przyk∏adu, charakteryzuje si´ wyst´powaniem licznych gatunków pochodzàcych z taj-
gi i lasotundry. Zalicza si´ do nich Êwierk, brzoza niska, wierzba lapoƒska i borówkolistna, bo-
˝yna czarna i wiele innych. Du˝a cz´Êç gatunków roÊlin (dàb szypu∏kowy, olsza czarna, grab,
klon zwyczajny, lipa drobnolistna, topola bia∏a, wiàz szypu∏kowy, pospolity i górski, jesion wy-
nios∏y, jarzàb pospolity, wiele gatunków wierzb) wyst´puje na terenie ca∏ego kraju. Inne gatun-
ki, bardziej interesujàce z geograficznego punktu widzenia, majà na terenie kraju granice swe-
go zasi´gu. Granic´ pó∏nocnà majà w Polsce gatunki po∏udniowe, obejmujàce drzewa: jawor,
klon polny, lipa szerokolistna i topola czarna; krzewy: dyptan jesionolistny i roÊliny zielne: li-
lia z∏otog∏ów, szachownica kostkowata, mi∏ek wiosenny, kotewka orzech wodny, Ênie˝yca wio-
senna, Ênie˝yczka przebiÊnieg, ostnica Jana i ostnica w∏osowata. Granic´ pó∏nocno-wschodnià
majà drzewa: jarzàb brekinia i jod∏a oraz cieszynianka wiosenna, zaliczana do roÊlin zielnych.
Granic´ wschodnià majà drzewa: dàb bezszypu∏kowy, buk, cis; krzewy: bluszcz i wrzosiec ba-
gienny, roÊliny zielne (k∏oç wiechowata), zaliczane do gatunków zachodnich. Dla sosny zwy-
czajnej przebiega przez Polsk´ po∏udniowo-wschodnia granica wyst´powania, a dla krzewów:
ró˝anecznika ˝ó∏tego, wiÊni kar∏owatej, wawrzynka g∏ówkowego i roÊlin zielnych: lnu z∏ociste-
go i w∏ochatego, dziewi´çsi∏a pop∏ocholistnego – granica pó∏nocno-zachodnia. Wreszcie grani-
c´ po∏udniowà posiadajà krzewy zaliczane do gatunków pó∏nocnych: màcznica lekarska, zimo-
zio∏ pó∏nocny, ˝urawina drobnolistkowa, wierzba lapoƒska, malina moroszka, brzoza kar∏owa-
ta i ruska. Granic´ po∏udniowo-zachodnià ma w Polsce krzew Chomedafne pó∏nocna.
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Gatunki zwierzàt, jakie obecnie zasiedlajà teren kraju, pochodzà równie˝ z ró˝nych terenów
sàsiednich. Ze wschodu na zachód rozprzestrzeni∏y si´ np. s∏owik szary i gil. Z po∏udniowo-
-wschodniej Europy pochodzà liczne gatunki ciep∏olubne, np. chrzàszcze: taraniec jedwabisty
i p∏owy, krawiec oraz suse∏ pere∏kowany, zaliczany do gryzoni. Gatunki górskie zeÊrodkowane
sà w Karpatach i Sudetach, np. pomrów granatowy, niepylak apollo, wa˝ka szklarska (owady),
oraz traszka karpacka nale˝àca do rodziny p∏azów. SpoÊród ptaków orzechówka i dzi´cio∏ trój-
palczasty wyst´pujà w górach i w Polsce pó∏nocno-wschodniej. Z ryb ∏ososiowatych, pstràg
ograniczony jest do wód wartkich i ch∏odnych, o du˝ej zawartoÊci tlenu (rzeki górskie i niektó-
re ni˝owe o du˝ym spadku), sielawa wyst´puje w czystych, g∏´bokich i ch∏odnych jeziorach pó∏-
nocnych pojezierzy. Z punktu widzenia przyrodniczego wa˝ne jest równie˝ regionalne wyst´-
powanie i zachowanie rzadkich i ginàcych ju˝ gatunków hodowlanych roÊlin (m. in. gryka ta-
tarska, proso, dawne odmiany jab∏ek – antonówka, szara i z∏ota reneta, gruszek) i zwierzàt (ko-
nik huculski, owczarek podhalaƒski, pszczo∏a augustowska).

Ró˝norodnoÊç Êrodowiska naturalnego

Bardzo wa˝ne, zarówno dla stanu przyrody naszego kraju, jak i dla turystyki wykwalifikowanej,
jest zachowanie si´ kompleksów naturalnych ekosystemów. Do najcenniejszych kompleksów
leÊnych nale˝y fragment Êrodkowo-europejskiego lasu nizinnego, obejmujàcy swym zasi´giem
Puszcz´ Bia∏owieskà. Charakteryzuje si´ on licznym wyst´powaniem du˝ych ssaków roÊlino-
˝ernych (sarny, jelenie, ˝ubry, dziki, ∏osie), drapie˝nych (wilki, rysie, lisy, borsuki, ∏asice), wie-
lu gatunków ptaków leÊnych i ogromnym bogactwem fauny bezkr´gowców. W innych cz´-
Êciach kraju przetrwa∏y równie˝ dobrze zachowane nizinne zbiorowiska leÊne o charakterze
naturalnym: nadrzeczne lasy ∏´gowe, gràdy, lasy bukowe i jod∏owo-bukowe wy˝yny pogórza,
bory mieszane, sosnowe i Êwierkowe regionu pó∏nocno-wschodniego. Niezmiernie wartoÊcio-
we sà ekosystemy regionów górskich, wykazujàce pi´trowe rozmieszczenie gatunków roÊlin, od
lasów mieszanych i bukowych regla dolnego do zbiorowisk kosodrzewiny i ∏àk o charakterze
alpejskim. W Polsce pó∏nocno-wschodniej zachowa∏y si´ unikatowe w skali Europy tereny ba-
gienne torfowisk niskich nadrzecznych i wysokich ÊródleÊnych, a na kraƒcu po∏udniowo-
-wschodnim niewielkie fragmenty Êrodowiska stepowego. Wreszcie nieuregulowany Êrodkowy
bieg Wis∏y zachowa∏ na odcinku kilkuset kilometrów swój pierwotny charakter, stwarzajàc do-
skona∏e warunki wyst´powania licznych gatunków ptaków Êrodowisk nizinnych. ObecnoÊç
w danym regionie interesujàcego i wartoÊciowego przyrodniczo Êrodowiska naturalnego jest
czynnikiem, który mo˝e w znacznym stopniu stymulowaç ruch turystyczny.

Ró˝norodnoÊç krajobrazowa

Krajobraz Polski uwarunkowany jest budowà geologicznà, rzeêbà, siecià wodnà oraz zale˝ny-
mi od nich, omówionymi wy˝ej komponentami przyrody o˝ywionej. Pierwotne elementy kra-
jobrazu, dotyczàce budowy geologicznej poszczególnych regionów, obejmujà wylewy ska∏ mag-
mowych jako przyk∏ady dawnej dzia∏alnoÊci wulkanów oraz ods∏oni´cia starych utworów geo-
logicznych ze sfa∏dowaniami, uskokami i skamienia∏oÊciami oraz m∏odszych z kredà jeziornà,
rudà darniowà, torfem, bursztynem, florà kopalnà, koÊçmi zwierzàt plejstoceƒskich itp.

Rzeêba krajobrazu, b´dàca wytworem wspó∏dzia∏ania wielu procesów geologicznych, podlega
ciàg∏ym, choç doÊç powolnym zmianom. Na jej kszta∏t wp∏ywajà si∏y wewn´trzne, które wywo-
∏a∏y m. in. wypi´trzenia górotwórcze w po∏udniowej cz´Êci kraju w wyniku przemieszczania si´
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skorupy ziemskiej oraz dzia∏ania si∏ zewn´trznych, majàcych wp∏yw budujàcy (osadzanie ma-
teria∏u niesionego przez wody rzek, wiatr, fale morskie, a w przesz∏oÊci równie˝ lodowiec), jak
i niszczàcy na rzeêb´ terenu (erozja rzeczna, wietrzenie, dzia∏alnoÊç wyorujàcà lodowców i fal
morskich). Pierwotne fragmenty krajobrazu dotyczàce charakterystycznych form rzeêby tere-
nu obejmujà:
• uskoki i sto˝ki wulkaniczne,
• charakterystyczne doliny rzeczne, prze∏omy, wàwozy, jary, zakola, starorzecza,
• fragmenty wybrze˝a morskiego – klify i mierzeje,
• terasy, zsuwy, delty, sto˝ki nap∏ywowe,
• cyrki lodowców, doliny wiszàce, rynny podlodowcowe,
• g∏azowiska, moreny, drumliny, ozy, kemy,
• ostonice i grupy skalne,
• wydmy piaszczyste,
• rumowiska, go∏oborza, gruz itp.

Sieç wodna Polski jest obszarem dorzeczy Wis∏y i Odry. Zajmuje ona oko∏o 88,1% powierzch-
ni kraju. Pozosta∏e 10,9% przypada na rzeki przymorskie nad Ba∏tykiem, a zaledwie 1% na
skrawki dorzeczy Niemna, Dniestru i Dunaju. Na obszarze kraju znajduje si´ znaczna liczba
jezior o charakterze wytopiskowym i rynnowym, utworzonych w efekcie ostatniego zlodowace-
nia ba∏tyckiego. Inny rodzaj akwenów powsta∏ przez odci´cie mierzejami dawnych zatok mor-
skich oraz zakoli rzecznych, w formie starorzeczy. Najwi´cej jezior skupiajà pojezierza pó∏noc-
ne (Pomorskie, Mazurskie i Litewskie) oraz wysoczyzny jeziorne (Pojezierza Lubelskie i Wiel-
kopolskie). Na pozosta∏ym obszarze kraju jest stosunkowo niewiele jezior, gdy˝ od ich powsta-
nia w okresie zlodowacenia Êrodkowopolskiego min´∏o znacznie wi´cej czasu (Pojezierze ¸´-
czyƒsko-W∏odawskie). Kilkadziesiàt ma∏ych jezior polodowcowych znajduje si´ w Tatrach. 

W ciàgu ostatnich kilkudziesi´ciu lat w wyniku budowy spi´trzeƒ na rzekach i strumieniach,
powsta∏o na terenie kraju wiele sztucznych zbiorników wodnych. Majà one szczególne zna-
czenie przeciwpowodziowe i gospodarcze, a tak˝e turystyczne, wp∏ywajàc na urozmaicenie
terenu. 

Dla potrzeb nauki i gospodarki (równie˝ turystyki) zosta∏a opracowana klasyfikacja natural-
nych krajobrazów Polski wed∏ug okreÊlonych typów. Uwzgl´dnia ona rodzaje i gatunki krajo-
brazu, ich cechy charakterystyczne oraz charakterystyczne elementy ró˝norodnoÊci bioceno-
tycznej i gatunkowej.
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Tabela 1: Krajobraz – charakterystyczne elementy ró˝norodnoÊci biologicznej

Rodzaj Gatunek Ró˝norodnoÊç biocenotyczna Ró˝norodnoÊç gatunkowa (przyk∏ady)

Nadmorski 1. Wydmowy zespo∏y wydmowe, bory suche miko∏ajek nadmorski, ba˝yna czarna, wrzosiec bagienny;
2. Deltowy szczàtkowe lasy ∏´gowe, ∏àki jarzàb szwedzki;

i pola uprawne
3. Jeziorny i bagienny ekosystemy wodne woskownica europejska, gatunki nadmorskich 

i bagienne s∏onoroÊli (solioid);
M∏odoglacjalny 4. Równin i wzniesieƒ ekosystemy lasów gràdowych, wiciokrzew pomorski, bluszcz pospolity, 

morenowych pola uprawne i ∏àki orze∏ bielik, gil;
5. Pagórkowaty bory mieszane, gràdy, lilia z∏otog∏ów, buk zwyczajny (Zach.), k∏oç wiechowata,

pojezierny torfowiska, ∏àki i pola uprawne lobelia jeziorna (Zach.), malina moroszka, 
pó∏nocne czaple, kormorany, ∏abedzie, bobry, ˝urawie;

6. Sandry pojezierne bory suche cis, ostnica Jana, sasanka; 
bory Êwie˝e wierzba borówkolistna, grzybienie pó∏nocne, 

orze∏ przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, ∏oÊ;
Staroglacjalny 7. Równin ró˝ne typy borów rosiczka okràg∏olistna, jarzàb brekinia (Zach.), 

peryglacjalnych przewaga gruntów ornych g´si, mewy;
8. Ostaƒców ró˝ne typy borów ˝arnowiec miotlasty, Ênie˝yca wiosenna (Zach.),

peryglacjalnych orzech wodny, drop;
9. Den dolinnych szczàtkowe ekosystemy lasów rutewka orlikolistna, wielosi∏ b∏´kitny;

∏´gowych, przewaga zespo∏ów
∏àkowych

10. Tarasów bory suche borówka brusznica, chrobotek reniferowy, 
z wydmami zespo∏y wydmowe szczotlicha siwa;

11. Równin poleskich zró˝nicowane ekosystemy brzoza niska, wierzba lapoƒska, gnidosz królewski, 
lasów ∏´gowych, olsów, wiÊnia kar∏owata, ∏oÊ, jelonek rogacz, bàk, bàczek,
torfowisk, borów bagiennych b∏otniak, kruk;

12. Równin ekosystemy lasów ∏´gowych orzech wodny, salwinica p∏ywajàca, ró˝anecznik ˝ó∏ty,
Êródgórskich bory sosnowe, torfowiska arnika górska, sosna b∏otna, bagno zwyczajne, 

wysokie wierzba borówkolistna;
Wy˝ynne 13. Lessowy lasy gràdowe, mi∏ek wiosenny, len z∏ocisty, zawilec wielokwiatowy,

ciep∏olubne zaroÊla oman wàskolistny, suse∏ pere∏kowy, wà˝ Eskulapa;
14. Ska∏ wapiennych lasy gràdowe, przetacznik górski, skalnica gronkowa, brzoza ojcowska,

murawy ciep∏olubne wà˝ miedzianka, nietoperz nocek du˝y;
15. Ska∏ ekosystemy borów cieszynianka wiosenna, czosnek skalny, kokoryczka

krzemiankowych lasy gradowe okr´gowa, jod∏a, dzi´cio∏ pstry du˝y, koszatka;
Górskie 16. Regla dolnego ekosystemy lasów buk, ˝ywiec cebulkowy, kokorycz pusta, 

jod∏owo-bukowych przetacznik górski, jawor;
17. Regla górnego ekosystemy borów urodzik karpacki, goryczka trojeÊciowa, p∏oachaç halny,

Êwierkowych salamandra, niepylak apollo, orzechówka, pstràg;
18. Subalpejski zbiorowiska wysokogórskie kosodrzewina, limba, mi∏osna górska, modrzyk, 

i alpejski kosodrzewiny i hal alpejskich tojad mocny, ˝bik, ryÊ, Êwistak, kozica, niedêwiedê 
brunatny, koz∏owiec, sasanka alpejska;

Istotnym sk∏adnikiem krajobrazów kulturowych sà wytwory cz∏owieka. Istniejàce cz´sto od se-
tek lat takie obiekty, jak grodziska i cmentarzyska, zamki, koÊcio∏y, cmentarze, zespo∏y pa∏a-
cowo-parkowe, zabudowania wiejskie, miejskie starówki, stanowià wa˝ny element krajoznaw-
czy nadajàcy dodatkowà wartoÊç przestrzeni przyrodniczej. Turyst´ cz´sto te˝ interesuje prze-
bieg najdawniejszych szlaków komunikacyjnych, sàsiedztwo pól bitewnych oraz obecnoÊç ró˝-
nego rodzaju zbiorów historii i tradycji kultury (skanseny, muzea, izby regionalne itp.). Wszyst-
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kie sk∏adniki krajobrazu, wraz z tworzàcà go przyrodà, stanowià podstawowy czynnik zaintere-
sowania turystów, a co za tym idzie decydujà o mo˝liwoÊci rozwoju turystyki, przy szczególnym
uwzgl´dnieniu jej bazy na terenach wiejskich. 

1.2. Ochrona ró˝norodnoÊci przyrodniczej a warunki rozwoju 
turystyki

Nale˝y przyjàç, ˝e podstawà mo˝liwoÊci rozwoju i wprowadzania rodzajów turystyki najbardziej
dla danego terenu odpowiednich sà walory przyrodnicze gmin. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wyso-
ka ró˝norodnoÊç przyrodnicza, wyra˝ajàca si´ poprzez bogactwo oraz obecnoÊç rzadkich gatun-
ków i biocenoz oraz du˝e zró˝nicowanie i naturalnoÊç krajobrazu, stanowià najbardziej po˝àda-
ny i poszukiwany warunek i czynnik rozwoju turystyki. Dotyczy to szczególnie tak przybli˝onej
do przyrody dziedziny, jakà jest agroturystyka. Wiedza kwaterodawcy na temat bogactwa i walo-
rów przyrody, a tak˝e jej ochrony jest niejednokrotnie miarà powodzenia jego przedsi´wzi´cia.
ZnajomoÊç obecnych w regionie obiektów i form chronionych umo˝liwia z jednej strony skutecz-
niejsze ich przybli˝enie turystom, z drugiej zaÊ – lepszà ochron´. Nale˝y równie˝ przyjàç, ˝e im
mniej restryktywnej formie ochrony podlega dany obiekt lub obszar, tym bardziej mo˝liwe po-
winno byç jego udost´pnienie dla potrzeb wybranych form lub rodzajów turystyki.

Ró˝norodnoÊç biologiczna na poziomie gatunkowym chroniona w formie pomników przyrody
lub rezerwatów fauny i flory, posiadajàc wysokà wartoÊç przyrodniczà i naukowà, jest jedno-
czeÊnie najmniej odporna na du˝à intensywnoÊç turystyki. Cz´Êç tego typu rezerwatów obj´ta
jest ochronà Êcis∏à, co wyklucza w nich ruch turystyczny. Niektóre jednak rezerwaty mog∏yby
byç udost´pnione dla indywidualnych turystów-przyrodoznawców, korzystajàcych z kwater
agroturystycznych. Tylko w∏aÊciciel kwatery znajàc dobrze swój region, mo˝e uzgodniç z miej-
scowym wojewódzkim Konserwatorem Przyrody mo˝liwoÊç wytyczenia specjalnych Êcie˝ek po-
znawczych lub ustawienia wie˝ do obserwacji ptaków. Chronione u˝ytki ekologiczne, rezerwa-
ty przyrody (wodne, torfowiskowe, leÊne, stepowe itp.) oraz parki narodowe wykazujà nieco
wy˝szà odpornoÊç na penetracj´ turystycznà ni˝ kategoria poprzednia. Mo˝liwe jest udost´p-
nienie tych form niewielkim grupom poruszajàcym si´ po specjalnych szlakach turystycznych
i Êcie˝kach dydaktycznych. Wykazujàca najwy˝szà odpornoÊç na turystyk´ ró˝norodnoÊç kra-
jobrazowa chroniona w postaci rezerwatów krajobrazowych, zespo∏ów przyrodniczo-krajobra-
zowych, stref chronionego krajobrazu i stref ciszy, stwarza najwi´ksze mo˝liwoÊci udost´pnia-
nia dla turystyki specjalnej i kwalifikowanej (grupy rowerowe, kajakowe, konne). Kwatery
agroturystyczne cz´sto zlokalizowane sà w obr´bie tych form ochrony. 

Du˝e znaczenie dla organizacji kwater agroturystycznych powinna mieç wiedza rolników na
temat znaczenia lokalizacji ich gospodarstw w obr´bie krajowych systemów ochrony przyrody.
Jednym z takich systemów jest sieç korytarzy ekologicznych EKONET-POLSKA (Krajowa
Sieç Ekologiczna). Inna koncepcja dotyczy utworzenia na terenie kraju dwóch stref przyrod-
niczo-turystycznych: strefy pó∏nocnej (pojeziernej) i strefy po∏udniowej (górskiej). Realizacja
tych koncepcji b´dzie docelowo motorem rozwoju turystyki i pozyskania Êrodków na w∏aÊciwà
organizacj´ bazy turystycznej, co równie˝ nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju turystyki
wiejskiej.
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1.3. Warunki klimatyczne a formy rekreacji

Oddzia∏ywanie Êrodowiska atmosferycznego na cz∏owieka

Poniewa˝ warunki klimatyczne, a szczególnie czynniki atmosferyczne, wykazujà istotne od-
dzia∏ywanie na organizm cz∏owieka, stanowià tak˝e wa˝ny czynnik wp∏ywajàcy na istnienie
i rozwój turystyki. Dotyczy to w równym stopniu turystyki rozwijanej na wsi. Zagadnienia te
wchodzà w zakres nauki zwanej bioklimatologià cz∏owieka. Bioklimatologia wyró˝nia trzy pod-
stawowe zespo∏y bodêców oddzia∏ujàcych na organizm ludzki. Nale˝à do nich:
• zespó∏ bodêców fizycznych: promieniowanie ultrafioletowe, cieplne i Êwietlne, bodêce ter-

miczno-wilgotnoÊciowe, mechaniczne (wiatr, zmiany ciÊnienia, py∏); elektryczne (∏adunki
elektryczne, wy∏adowania elektryczne), akustyczne (ha∏as, grzmoty, szumy itp.);

• zespó∏ bodêców chemicznych, zwiàzanych z jakoÊcià powietrza (aerozole, zanieczyszczenia
naturalne i sztuczne);

• zespó∏ bodêców biologicznych zwiàzanych z wyst´powaniem w powietrzu organizmów ˝y-
wych i ich wytworów (bakterie, wirusy, pierwotniaki, zarodniki grzybów, py∏ki kwiatowe,
olejki eteryczne itp.).

Klimat wyró˝niajàcy si´ silnymi bodêcami nazywamy klimatem bodêcowym, a klimat charakte-
ryzujàcy si´ s∏abymi bodêcami klimatem oszcz´dzajàcym. Na ogó∏ w Polsce nie ma takich miej-
scowoÊci, w których klimat by∏by wy∏àcznie bodêcowy czy te˝ wybitnie oszcz´dzajàcy. Charakter
klimatu mo˝e podlegaç cz´stym zmianom nawet na niewielkim obszarze. ZmiennoÊç ta jest ce-
chà pozytywnà, gdy˝ powala na dozowanie bodêców w zale˝noÊci od indywidualnych wymagaƒ.
S∏abe bodêce powodujà utrat´ odpornoÊci lub wydelikacenie organizmu, umiarkowane dzia∏a-
jà pobudzajàco i hartujàco. Majà te˝ pewne w∏aÊciwoÊci lecznicze. Silne wreszcie, dzia∏ajà szko-
dliwie, powodujàc nadmierne obcià˝enie lub przecià˝enie. Wiedza kwaterodawcy w zakresie
bodêców klimatycznych regionu i ich wp∏ywu na potencjalnych turystów, ma zasadnicze znacze-
nie przy tworzeniu turystyczno-rekreacyjnego programu kwatery. Umo˝liwia ona wiarygodny
opis zalet kwatery wiejskiej dla turystów zainteresowanych rekreacjà przyrodoleczniczà.

OkreÊlenie i znaczenie bioklimatu dla rekreacji

W Polsce wyró˝nia si´ 4 podstawowe typy bioklimatu: silnie bodêcowy, umiarkowanie bodêco-
wy, ∏agodnie bodêcowy i s∏abo bodêcowy oraz dwa podtypy – bioklimat leÊny o cechach oszcz´-
dzajàcych i bioklimat terenów zurbanizowanych o cechach obcià˝ajàcych.

Na przewa˝ajàcym obszarze kraju panuje bioklimat s∏abo bodêcowy (Niziny Ârodkowopolskie
i Pó∏nocne Podkarpacie). Panujàce tu warunki klimatyczne sà typowe dla naszego kraju. Ma-
jà one najwi´kszy zasi´g przestrzenny i ˝yje w nich przewa˝ajàca cz´Êç ludnoÊci, do nich w∏a-
Ênie zaaklimatyzowana. Zmiana miejsca pobytu w obr´bie tego typu bioklimatu w niewielkim
tylko stopniu powoduje koniecznoÊç przystosowania si´ organizmu.

Bioklimat ∏agodnie bodêcowy wyst´puje zarówno we wkl´s∏ych, jak i w wypuk∏ych formach te-
renu (Pojezierza Zachodnio i Wschodnioba∏tyckie, Wy˝yny Âlàsko-Krakowska, Ârodkowoma-
∏opolska, cz´Êç Pogórza Sudetów i Karpat). Im wi´kszy jest na danym terenie udzia∏ obszarów
podmok∏ych, tym gorsze warunki bioklimatyczne ze wzgl´du na zwi´kszonà wilgotnoÊç powie-
trza oraz mo˝liwoÊç wyst´powania stanu parnoÊci podczas goràcych dni letnich.
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Bioklimat umiarkowanie bodêcowy (niziny pó∏nocnej cz´Êci Pojezierza Po∏udniowoba∏tyckie-
go, kotliny podgórskiej i partie wzniesieƒ poni˝ej 750 m n. p. m.) spowodowany jest mniejszym
promieniowaniem s∏onecznym i mniejszymi pr´dkoÊciami wiatru w porównaniu z wybrze˝em
Ba∏tyku i wy˝szymi partiami gór. W obr´bie wyst´powania bioklimatu umiarkowanego mogà
okresowo wyst´powaç bodêce silne, zale˝ne od formy terenu, wystawy dos∏onecznej i dowietrz-
nej, a tak˝e pokrycia terenu oraz docierania wp∏ywów bryzy morskiej na pó∏nocy, a wiatru hal-
nego na po∏udniu. W dnach dolin rzecznych i w kotlinach przyczynami okresowego wyst´po-
wania silnych bodêców mogà byç znaczne kontrasty dobowe temperatury i wilgotnoÊci powie-
trza oraz cz´ste zaleganie ch∏odnego powietrza i mgie∏.

Bioklimat silnie bodêcowy obejmuje pas wybrze˝a Ba∏tyku i wy˝sze partie gór (powy˝ej 750 m n. p.
m.). Tereny nadmorskie charakteryzujà silne bodêce radiacyjne, termiczno-wilgotnoÊciowe, mecha-
niczne i akustyczne. OsobliwoÊcià tych obszarów jest wyst´powanie bryzy làdowej i morskiej. W cià-
gu dnia wiatry wiejà znad ch∏odniejszego morza na nagrzany làd, nocà odwrotnie. Bryza morska
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przynosi z sobà raptowne och∏odzenie po okresie nagrzania, co mo˝e spowodowaç zaburzenia go-
spodarki cieplnej i wodnej organizmu cz∏owieka. Najsilniejsze bodêce bioklimatycze wyst´pujà na
Êrodkowym wybrze˝u, nieco s∏absze na wybrze˝u zachodnim (Zatoka Pomorska) i wschodnim (Za-
toka Gdaƒska). Nale˝y zauwa˝yç, ˝e du˝e Êródlàdowe zbiorniki wodne wykazujà podobne efekty
klimatyczne, jak morze, tylko w mniejszej skali (Wielkie Jeziora Mazurskie). Tereny po∏o˝one nad
naturalnymi i sztucznymi zbiornikami majà silne lub umiarkowane bodêce klimatyczne, w zale˝no-
Êci od ich wielkoÊci i zagospodarowania najbli˝szej okolicy. Ocieplajàcy wp∏yw Ba∏tyku i wi´kszych
zbiorników wodnych zaznacza si´ jesienià, a ozi´biajàcy wiosnà. W wy˝szych partiach górskich
znaczna intensywnoÊç bodêców klimatycznych spowodowana jest du˝ym nat´˝eniem promienio-
wania s∏onecznego, silnymi wiatrami oraz spadkiem temperatury powietrza i ciÊnienia czàsteczko-
wego tlenu w miar´ wzrostu wysokoÊci. Z bioklimatycznego punktu widzenia, na szczególnà uwa-
g´ zas∏ugujà wiatry górskie typu fenowego (np. halny). Powodujà one wzrost temperatury i spadek
wilgotnoÊci powietrza, a tak˝e wywo∏ujà nag∏e zmiany ciÊnienia atmosferycznego, co mo˝e byç
bodêcem wp∏ywajàcym niekorzystnie na psychik´ i samopoczucie cz∏owieka.

Wyst´powanie podtypu bioklimatu oszcz´dzajàcego zwiàzane jest z obszarami leÊnymi, gdzie
obserwuje si´ ∏agodzàce wp∏ywy szaty roÊlinnej na bodêce radiacyjne, termiczne i mechanicz-
ne (np. zmniejszanie pr´dkoÊci wiatru). Najwa˝niejsze jednak bioklimatyczne znaczenie lasu
polega na poprawianiu warunków higienicznych powietrza (poch∏anianie zanieczyszczeƒ, wy-
t∏umianie ha∏asu, wzbogacanie powietrza w fitoncydy2 i olejki eteryczne). Wa˝ne jest równie˝
korzystne oddzia∏ywanie zieleni na psychik´ i samopoczucie cz∏owieka.

Bioklimat terenów zurbanizowanych wykazuje cechy szczególnie niekorzystne dla zdrowia i sa-
mopoczucia ludzi. Obszary zurbanizowane i uprzemys∏owione oddzia∏ujà ujemnie na warunki
bioklimatyczne, poprzez emisj´ zanieczyszczeƒ powietrza, wp∏yw na odczuwalnoÊç cieplnà
cz∏owieka oraz silne bodêce akustyczne (ha∏as przemys∏owy i komunikacyjny). Wszystkie te
elementy zaznaczajà szczególnie swojà obecnoÊç na tzw. obszarach zagro˝onych ekologicznie.

Rozmieszczenie i wyst´powanie ró˝nych typów pogody

Kwaterodawca wiejski powinien byç zainteresowany problematykà dotyczàcà pogody, gdy˝
ostatecznie ona w sposób bezpoÊredni warunkuje przyjazd turystów pragnàcych odpoczàç na
wsi. W Zak∏adzie Klimatologii Polskiej Akademii Nauk opracowana zosta∏a klasyfikacja pogo-
dy z punktu widzenia potrzeb lecznictwa klimatycznego, wypoczynku i turystyki. Najistotniej-
sze dla celów jest rozró˝nienie pomi´dzy pogodà korzystnà i niekorzystnà. Pogod´ korzystnà
charakteryzujà takie cechy, jak: 
• ma∏e lub umiarkowane zachmurzenie,
• temperatura umo˝liwiajàca utrzymanie w∏aÊciwej ciep∏oty cia∏a,
• brak opadów (lub krótkotrwa∏e przelotne),
• brak stanów wysokiej wilgotnoÊci powietrza i mgie∏.

Korzystne warunki pogodowe w przebiegu rocznym wyst´pujà w miesiàcach wiosennych
(kwiecieƒ, maj, czerwiec) i jesiennych (wrzesieƒ, paêdziernik). W lecie (lipiec, sierpieƒ) zazna-
cza si´ spadek cz´stoÊci pogody korzystnej, wynoszàcy od 5% do 15%. Zimowe minimum po-
gody korzystnej najwyraêniej zaznacza si´ nad morzem. Pogoda niekorzystna to taka, podczas
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serwujàce produkty spo˝ywcze.



której istnieje mo˝liwoÊç przech∏odzenia lub przegrzania organizmu cz∏owieka, pogoda z ca-
∏odziennym deszczem lub ca∏odziennà mg∏à. Najwi´cej niesprzyjajàcych dni wyst´puje w okre-
sie od listopada do marca. Korzystne okresy pogody na terenie Polski:
• nad morzem: od czerwca do wrzeÊnia,
• na obszarach nizinnych: od kwietnia do paêdziernika,
• na pogórzu i w górach: wrzesieƒ i paêdziernik.

Okres wypoczynku letniego w Polsce to tradycyjna pora aktywnoÊci masowej turystyki i rekreacji:
wczasów, kolonii, obozów, wyjazdów indywidualnych itp. Czynny wypoczynek, za˝ywanie kàpieli
s∏onecznych, powietrznych i wodnych, przeciwdzia∏a ujemnym skutkom zdrowotnym, jakie wynika-
jà z trybu ˝ycia wspó∏czesnego cz∏owieka i ze szkodliwych wp∏ywów cywilizacji. Pogoda korzystna
wyst´puje najcz´Êciej na Pojezierzu Pomorskim i Suwalskim (Litewskim), a tak˝e w kotlinach pod-
górskich i górskich (ponad 85% dni okresu letniego). Najmniej korzystne sytuacje pogodowe by-
wajà w kotlinie Sandomierskiej i w górnym biegu Odry, a tak˝e w szczytowych partiach Sudetów
i Karpat. Ostatecznie mo˝na stwierdziç, ˝e w okresie letnim najlepsze warunki klimatyczne wyst´-
pujà w Polsce pó∏nocnej i na Nizinie Mazowieckiej. Najmniej sprzyjajàce warunki pogodowe panu-
jà w Kotlinie Sandomierskiej, górach (Karkonosze i Tatry) oraz w kotlinach górskich. W zimie na-
tomiast znacznie lepsze warunki pogodowe wyst´pujà w górach i na Pojezierzu Suwalskim. 
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Znaczenie obszaru Polski pod kàtem przydatnoÊci dla turystyki 
z uwzgl´dnieniem turystyki na wsi

Uwzgl´dniajàc obecnoÊç lasów, urozmaiconà rzeêb´ terenu i wyst´powanie wód otwartych
oraz obszary chroniàce ró˝norodnoÊç przyrodniczà, mo˝na na terenie Polski wyró˝niç nast´-
pujàce strefy atrakcyjnoÊci przyrodniczej dla rekreacji, zw∏aszcza na wsi:
I – strefa wybrze˝a o bardzo wysokiej atrakcyjnoÊci: Mrze˝yno, ¸eba, Hel, Mierzeja WiÊlana;
II – strefa pojezierna o du˝ej atrakcyjnoÊci zw∏aszcza dla mieszkaƒców bezjeziornej cz´Êci

kraju: ciàg pó∏nocny obejmuje tereny od Pojezierza MyÊliborskiego po Suwalskie, ciàg
po∏udniowy od Pojezierza Rzepiƒskiego, po Pojezierze Gàbiƒskie w pradolinie Wis∏y;

III – strefa górska: Sudety i Karpaty – bardzo atrakcyjna dla mieszkaƒców Polski Êrodkowej
pó∏nocnej;

IV – strefy wyspowe o wi´kszej atrakcyjnoÊci: puszcze w wid∏ach Wis∏y i Sanu, Êrodkowe Roz-
tocze, Góry Âwi´tokrzyskie, Bory DolnoÊlàskie, Jura Krakowsko-Cz´stochowska itp.;

V – strefy o niewielkiej atrakcyjnoÊci, g∏ównie u˝ytkowane rolniczo: bezjeziorne wysoczyzny
pobrze˝y, bezleÊne niziny Polski nizinne – Podlasie, Mazowsze, Kujawy, bezleÊne wyso-
czyzny lessowe na Âlàsku i Wy˝ynie Opatowsko-Sandomierskiej.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e najwi´ksze znaczenie dla rozwoju turystyki wiejskiej majà obszary
o wysokiej atrakcyjnoÊci, a jednoczeÊnie niezbyt bogate w baz´ dla turysty masowego.

1.4. Cztery pory roku w turystyce wiejskiej

Dotychczasowa statystyka turystyczna wyró˝nia∏a dwa zasadnicze sezony (letni i zimowy) oraz
dwa g∏ówne kierunki turystyczne w ciàgu roku. Okres letni w turystyce zawiera si´ pomi´dzy ta-
kimi zjawiskami przyrodniczymi, jak zakwitanie bzu i ˝ó∏kni´cie liÊci brzozy. Okres zimowy od-
powiada czasowi zalegania pokrywy Ênie˝nej. AktywnoÊç rekreacyjna i turystyczna okresu let-
niego zaspakajana jest przez dwa g∏ówne trendy migracyjne: migracja do wybrze˝y morskich,
nad rzeki i jeziora (pobyt w lesie lub nad wodà) oraz w´drówki po atrakcyjnych krajobrazowo
terenach ni˝owych i górskich. W okresie zimowym dominuje kierunek migracji zorientowany na
uprawianie sportów zimowych w górach i w pó∏nocno-wschodniej Polsce. Istotnym czynnikiem
wzrostu zainteresowania turystykà wiejskà, umo˝liwiajàcym jednoczeÊnie rozwój tej ostatniej,
jest mo˝liwoÊç wzbogacenia oferty i atrakcyjnoÊci turystycznej kwater wiejskich na ca∏y rok.

Propozycje turystyki wiosennej

Okres wiosenny jest tak atrakcyjny, jak powszechnie ma∏o spopularyzowany wÊród turystów i kwa-
terodawców. Bioràc pod uwag´ zarówno interesujàce zjawiska przyrodnicze zachodzàce wiosnà,
cz´sto z niezwyk∏à intensywnoÊcià i dynamikà (np. p´kanie pokrywy lodowej na jeziorach, przyloty
i okresy godowe ptaków, zakwitanie kwiatów, wysiadywanie i karmienie pisklàt), jak te˝ pozytywne
bodêce klimatyczne (brak komarów i much, zwi´kszajàca si´ iloÊç fitoncydów w powietrzu), nale˝y
dostrzec w tej porze roku niedocenione mo˝liwoÊci uprawiania turystyki i propagowania jej przez
kwaterodawców wiejskich. Grupom rodzinnym i m∏odzie˝owym mogà byç proponowane w´drówki
i rajdy piesze, wycieczki rowerowe, konne przeja˝d˝ki wierzchem i bryczkà, w´dkarstwo. Nale˝y po-
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wróciç do organizacji popularnych majówek w s∏oneczne weekendy. Osobna grupa turystów, tak˝e
zagranicznych, ch´tnie skorzysta szczególnie z mo˝liwoÊci obserwowania i fotografowania przyrody.
Du˝e nadzieje mo˝na te˝ wiàzaç z tradycyjnymi formami religijnoÊci ludowej na wsi, mogàcymi przy-
ciàgaç turystów zainteresowanych obrz´dami i zwyczajami wiosennymi (gaik, Marzanna i palmy
wielkanocne, nabo˝eƒstwa majowe, procesje Bo˝ego Cia∏a, Zielone Âwiàtki i odpusty wiejskie).

Propozycje wzbogacenia turystyki letniej

Obok tradycyjnych form rekreacji i turystyki wiejskiej, typowych dla okresu letniego (˝eglarstwo,
kajakarstwo, jazda konna, w´drówki piesze, kàpiele, w´dkarstwo), ˝ywe zainteresowanie turystów
b´dzie zwiàzane z propozycjami wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych (zbiór zió∏ i ja-
gód, minera∏ów i skamienia∏oÊci) oraz zdarzeƒ i obiektów historycznych, zwiàzanych z danà okoli-
cà (np. pokazy walk i sprawnoÊci rycerskich, jak fechtunek czy strzelanie z ∏uku, wycieczki do skan-
senów). Przez ca∏y rok interesujàce mogà byç pokazy tradycyjnego rzemios∏a, charakterystycznego
dla danej okolicy, po∏àczone ze sprzeda˝à wyrobów r´kodzielniczych. Wykwalifikowany kwatero-
dawca mo˝e w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami organizowaç wycieczki do parków na-
rodowych, rezerwatów przyrody i innych obiektów chronionych. Z okresem letnim wià˝à si´ te˝ ta-
kie tradycyjne formy zachowaƒ, jak obrz´dy nocy Êwi´tojaƒskiej, pielgrzymki do sanktuariów ma-
ryjnych (zw∏aszcza w sierpniu) czy festyny ludowe organizowane w zwiàzku z zakoƒczeniem ˝niw.

Propozycje turystyki jesiennej

Szczególna atrakcyjnoÊç tej pory roku wià˝e si´ g∏ównie z ∏agodnà i s∏onecznà pogodà, bogactwem
grzybów i innych owoców runa leÊnego, bogactwem owoców w sadach, a przede wszystkim opusto-
szeniem prze∏adowanych latem szlaków turystycznych. Zmiany w przyrodzie sà niezwykle plastycz-
ne i majà nostalgiczno-baÊniowy charakter. Stada ∏ab´dzi, ˝urawi, bocianów, szpaków, kaczek i g´-
si szykujàcych si´ do odlotu, drzewa i krzewy przybierajàce coraz intensywniejsze barwy z∏ota i pur-
pury, mg∏y poranne zaÊcielajàce ni˝ej le˝àce doliny, rykowiska jeleni, stanowià o niepowtarzalnym
kolorycie tej pory roku (wa˝nym dla fotografików i malarzy). Prace polowe na wsi (wykopki i orki
jesienne) oraz zbiory owoców w sadach mogà tworzyç nie lada atrakcje dla turystów z miasta, cz´-
sto poprzez w∏àczenie ich do pracy, a jesienne ogniska przy pieczonych ziemniakach, kie∏baskach
lub szasz∏ykach mogà nie mieç sobie równych w innych porach roku. W wielu regionach mo˝na or-
ganizowaç jesienne pokazy latawców we wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organizatorami, np. aerokluba-
mi. Nadal interesujàca formà turystyki sà rajdy i przeja˝d˝ki konne. Niektórzy kwaterodawcy,
cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, mogà organizowaç udzia∏ zainteresowanych turystów
w jesiennych polowaniach i tzw. pogoni za lisem. Z jesiennych obrzàdków, które mogà cieszyç si´
wÊród turystów du˝à popularnoÊcià, nale˝y wymieniç spotkania na darciu pierza i prz´dzeniu nici
– we∏ny i lnu. Koniec listopada to pora andrzejkowych wieczorów zabaw i wró˝b.

Propozycje turystyki zimowej

Turystom korzystajàcym zimà z us∏ug wiejskiego kwaterodawcy, poza w´drówkami i zjazdami
narciarskimi, mo˝na zaoferowaç kuligi koƒczàce si´ przy ogniskach na leÊnej polanie i karna-
wa∏owe zabawy ludowe. Zimowe pobyty w kwaterach wiejskich mogà byç te˝ uatrakcyjnione
udzia∏em w jase∏kach i wiejskich przedstawieniach organizowanych przez kol´dników (chodzà-
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cych z gwiazdà i turoniem). Dla dzieci interesujàce mo˝e si´ okazaç zimowe dokarmianie zwie-
rzàt leÊnych, ptaków oraz rozpoznawanie ich Êladów na Êniegu. Wszystkim tym formom powin-
ny towarzyszyç tradycyjne potrawy charakterystyczne dla regionu, a tych w polskiej tradycji ku-
linarnej nie brakuje. Nie nale˝y równie˝ zapominaç o Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia, Nowym
Roku i karnawale, w których turyÊci bardzo ch´tnie biorà udzia∏.

W zasadzie, ka˝da pora roku, majàc w∏aÊciwe sobie atrakcje, mo˝e byç interesujàca z punktu
widzenia turystyki wiejskiej. Zasadniczà rol´ w budzeniu i o˝ywianiu tej atrakcyjnoÊci odgrywa
inwencja, umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci kwaterodawcy

1.5. Dzia∏ania na rzecz rozwoju turystyki w regionach wiejskich

Wykorzystanie walorów przyrodniczych

Jak wykazujà przeprowadzone badania, najcz´Êciej wymienianym motywem wyboru wsi na
miejsce urlopu, jest ch´ç wypoczywania w kontakcie z czystà, nieska˝onà przyrodà. W turysty-
ce, niezale˝nie od jej formy, czyste Êrodowisko to niezb´dny warunek osiàgania dochodów.
Ochrona Êrodowiska wcià˝ jeszcze jest traktowana jako z∏o konieczne i w sytuacji, gdy pojawia-
jà si´ inne potrzeby, odk∏adana bywa na „lepsze czasy”. Ochronie podlegaç muszà nie tylko wa-
lory przyrodnicze (cz´sto unikatowe w skali kraju, a nawet Europy), ale ca∏e otoczenie, ∏àcznie
z krajobrazem i zabudowà. Brzmi to doÊç powa˝nie, ale mówiàc prosto – chodzi o dba∏oÊç o es-
tetyk´, harmoni´ w przyrodzie i architekturze, czystoÊç na co dzieƒ. Ochrona Êrodowiska ozna-
cza w tym przypadku ochron´ konkretnych walorów. Krajobraz wiejski zosta∏ w wielu miejsco-
woÊciach zdegradowany. Panuje ba∏agan zabudowy, nowe budynki sà architektonicznie nijakie.
W niektórych regionach ogród i sad przydomowy nale˝à do rzadkoÊci. A przecie˝ to w∏aÊnie zie-
leƒ pozwala ukryç brzydot´ architektury i to przy niewielkich kosztach. Zieleƒ tworzy szczegól-
ny mikroklimat, przyciàga ptaki, niektóre gatunki roÊlin w naturalny sposób oczyszczajà gleb´,
ale przede wszystkim stanowi jeden z g∏ównych walorów wsi. Najwi´ksze zmiany nastàpi∏y tam,
gdzie mamy do czynienia z bardzo intensywnym rolnictwem, natomiast w rejonach o s∏abych
glebach i niskiej urodzajnoÊci, czyli na terenach o niewielkim znaczeniu dla rolnictwa, krajobraz
nie jest tak mocno zdegradowany poprzez ingerencjà cz∏owieka. Tam, gdzie rolnictwo jest ma-
∏o intensywne, a nawet tradycyjne, mo˝na znaleêç tereny najbardziej odpowiednie do rozwoju
turystyki. Istnieje zatem ogromna potrzeba rozwijania rolnictwa i turystyki wiejskiej, tak aby nie
doprowadzaç do zachwiania równowagi w przyrodzie. UÊwiadomienie sobie, ˝e produkowanie
˝ywnoÊci na naturalnych nawozach, przy stosowaniu jak najmniejszej iloÊci chemicznych Êrod-
ków ochrony roÊlin, ma ogromne znaczenie. Miejscowe rolnictwo powinno byç bezpoÊrednim
dostawcà produktów ˝ywnoÊciowych dla turystów przebywajàcych zarówno w gospodarstwie in-
dywidualnym, jak i dla bazy gastronomicznej gminy czy regionu. W wi´kszym stopniu powinno
si´ stawiaç na upraw´ owoców i warzyw oraz hodowl´ drobiu, królików. Oferowanie w∏aÊnie ta-
kiej ˝ywnoÊci do konsumpcji w trakcie pobytu, jak i mo˝liwoÊç jej zakupu, mogà okazaç si´ jed-
nym z istotniejszych sposobów zach´cania turystów do przebywania na terenach wiejskich. 

Walory przyrodnicze mo˝na udost´pniaç turystom poprzez organizowanie w terenie punktów
widokowych, obserwacyjnych, sieci Êcie˝ek spacerowych i dydaktycznych, u∏atwiajàcych obser-
wacj´, poznawanie, filmowanie i fotografowanie przyrody. Warto pomyÊleç nad zorganizowa-
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niem specjalnych stanowisk w terenie, gdzie turyÊci mogliby niektóre zjawiska dok∏adnie obej-
rzeç (mrowisko, ods∏oni´cie skalne, glebowe). Cz´sto do tych celów mo˝na wykorzystaç stare,
nieu˝ytkowane ju˝ wyrobiska po∏o˝one na prywatnych polach. Prawid∏owe oznaczenie lokali-
zacji takich miejsc w terenie, czy nawet pomoc w dotarciu do nich, powinno byç sta∏ym zada-
niem mieszkaƒców wsi wobec turystów. 

Nie jest natomiast mo˝liwe rozwijanie turystyki tam, gdzie istniejà „dzikie” wylewiska Êcieków
lub odprowadzane sà one do rowów melioracyjnych, rzeki czy jeziora, co niestety jest cz´sto
praktykowane. Nale˝y zaniechaç wywo˝enia Êmieci do jeziora, lasu, a tak˝e dosyç powszech-
nego oczyszczania domowych zbiorników kanalizacyjnych „sposobem gospodarczym”, czyli
wprost na ∏àk´, pole, wzd∏u˝ sàsiedzkiej miedzy. Pó∏ biedy, jeÊli sà to odpady organiczne, ale
my sami, jak i nasi goÊcie, zu˝ywamy coraz wi´cej detergentów i innych Êrodków chemicznych,
opakowaƒ z tworzyw sztucznych, wytwarzamy ogromne iloÊci odpadów, które nie ulegajà roz-
k∏adowi, a ich spalanie jest bardzo toksyczne. Powa˝nym problem jest woda. Przy zwi´kszonym
jej zu˝yciu, a tym samym i wi´kszej iloÊci Êcieków odprowadzanych „na dziko”, nast´puje
znaczne pogorszenie jakoÊci wód podziemnych, a co si´ z tym wià˝e, nast´puje znaczne pogor-
szenie jakoÊci wody wykorzystywanej do celów spo˝ywczych i sanitarnych. Trzeba zdawaç so-
bie spraw´, ˝e przyjmowanie turystów wià˝e si´ ze zwi´kszonym poborem wody i to w okresie
letnim, kiedy w wielu regionach kraju wyst´puje jej znaczy niedobór. Szacuje si´, ˝e 65% stud-
ni wiejskich ma wod´ niezdatnà do picia, a nawet niektóre wodociàgi nie gwarantujà odpo-
wiedniego poziomu zdrowotnego. Ten czynnik jest niezwykle istotny i mo˝e zdarzyç si´, ˝e po-
mimo wielu zabiegów i du˝ych nak∏adów na dostosowanie kwatery do odpowiedniego pozio-
mu, nie uzyskamy zgody na prowadzenie planowanej dzia∏alnoÊci. 

Wykorzystanie walorów kulturowych

Cz´sto zadajemy sobie pytanie, co mo˝emy zaprezentowaç, czym nasza wieÊ, okolica mo˝e za-
interesowaç naszych turystów. Na wi´kszoÊci obszarów wiejskich prawdziwy turysta w ka˝dej
wsi znajdzie interesujàce obiekty kultury, imprezy folklorystyczne, które b´dzie chcia∏ zoba-
czyç. Trzeba mu w tym pomóc i zadbaç o odpowiednie zaprezentowanie goÊciom tego, co wieÊ
posiada. Dla turystyki ogromne znaczenie ma zachowywanie i kultywowanie tradycji ludo-
wych. Pochodzàce z zamierzch∏ych czasów. Sobótki, Noc Kupa∏y, czy te˝ Êwi´ta koÊcielne jak
odpusty, Niedziela Palmowa, Bo˝e Cia∏o oraz lokalne jarmarki, do˝ynki, Êwiadczà o charakte-
rze regionu. Prezentowanie podczas organizowanych imprez strojów ludowych, wyrobów r´ko-
dzielniczych sprzyja popularyzowaniu regionu i przyciàgni´ciu wielu turystów. Niezwykle cen-
ne jest, gdy mieszkaƒcy regionu czy wsi starajà si´ zachowaç wspomnienia o znanych posta-
ciach tam mieszkajàcych, wydarzeniach historycznych, majàcych zwiàzek ze wsià lub najbli˝szà
okolicà. Przekazywane w formie gaw´d przez przewodnika, znajàcego swój teren, pami´tajà-
cego przesz∏oÊç bli˝szà i dalszà, nadajà zwiedzanym miejscom swoisty urok. Co wi´cej, u˝yta
przez niego miejscowa gwara i zapa∏ mogà dostarczyç turystom wielu ciekawych wra˝eƒ.
Wszystko zale˝y jednak od osobowoÊci przewodnika, z którym turyÊci b´dà uto˝samiaç miesz-
kaƒców ca∏ej wsi. Piel´gnowanie tradycji dotyczy równie˝ lokalnego rzemios∏a. Mieszkaƒcy wsi
dysponujà umiej´tnoÊciami, nierzadko przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, z czego nie
zawsze zdajà sobie spraw´. Miejscowe rzemios∏o zawsze by∏o jednym z elementów charaktery-
zujàcych region. Wykorzystanie tych umiej´tnoÊci i prezentacja cykli produkcyjnych, a nawet
umo˝liwienie turystom udzia∏u w pracach, b´dzie z pewnoÊcià stanowi∏o nie lada atrakcj´.
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O charakterze wsi decyduje architektura obiektów rozmieszczonych na jej terenie. Stare drew-
niane chaty, karczmy o unikatowych elementach zdobniczych, stanowià potwierdzenie dorobku
dawnych pokoleƒ i powinny jak najd∏u˝ej s∏u˝yç kolejnym pokoleniom. Cz´sto niestety zdarza
si´, ˝e opuszczone budynki ulegajà dewastacji i sà bezpowrotnie tracone. Nowe zaÊ, pozbawio-
ne charakteru, budowane bez zachowania stylu architektonicznego wsi lub regionu, wp∏ywajà
wyjàtkowo niekorzystnie na otoczenie. W tym zakresie pozostaje wiele do zrobienia. Przede
wszystkim nie nale˝y zbyt pochopnie podejmowaç decyzji o ich rozbiórce. Trzeba znaleêç im in-
ne przeznaczenie. Coraz cz´Êciej zdarza si´, ˝e s∏u˝à jako domki letniskowe, hoteliki, sklepiki.
Starym karczmom przywraca si´ ich pierwotny wystrój i rol´, jakà kiedyÊ pe∏ni∏y. OczywiÊcie nie
jest mo˝liwe wstrzymanie nowych inwestycji, podnoszenie standardu ˝ycia mieszkaƒców wsi.
Trzeba jednak zadbaç, aby nawiàzywaç do charakteru otoczenia, krajobrazu i tradycji lokalnej.
Na wartoÊç estetycznà i krajobrazowà wp∏ywa w istotny sposób oryginalna zabudowa mieszka-
niowa i letniskowa. To z kolei znajduje swój wyraz w sferze ekonomicznej kwaterodawców.

Odpowiednie wykorzystanie dóbr kultury jest szczególnie wa˝ne w przypadku turystów zagra-
nicznych, którzy w jakiÊ sposób zwiàzani sà z odwiedzanym miejscem. Ogromnego znaczenia
nabierajà krajobrazy bliskie im z dzieciƒstwa albo z opowiadaƒ rodzinnych, ma∏e miasteczka
i wsie, cmentarze, wiejskie koÊció∏ki i inne miejsca, b´dàce Êwiadectwem ich przesz∏oÊci i dzie-
dzictwa kulturowego. Coraz cz´Êciej spotykamy si´ z takimi osobami. Ich zainteresowaniem
cieszyç si´ mogà tak˝e obecne objawy kultu religijnego, obrz´dy, ale tak˝e obraz ˝ycia codzien-
nego polskiej wsi. Decydujàc si´ na przyjmowanie goÊci zagranicznych nale˝y pami´taç, ˝e
swoim zachowaniem, ˝yczliwoÊcià i otwartoÊcià mo˝emy wiele zyskaç, gdy˝ cz´sto tylko na
podstawie takich kontaktów b´dà oni oceniaç nas za granicà. 

Szczególne szanse terenów wiejskich na rynku turystycznym najlepiej oceniaç w oparciu o pro-
wadzone badania i analizy. Rozwoju dzia∏alnoÊci agroturystycznej, podobnie jak i ka˝dej innej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie mo˝na prowadziç, opierajàc si´ wy∏àcznie na pragnieniach i ˝y-
czeniach. Wszystkie mocne i s∏abe punkty rozwoju turystyki na danym terenie powinny byç do-
k∏adnie i profesjonalnie przeanalizowane. Pomocà mogà nam s∏u˝yç w∏adze gminne, odpowie-
dzialne za opracowanie i realizacj´ dzia∏aƒ na rzecz rozwoju regionu. Przy ich pomocy powin-
niÊmy uzyskaç podstawowe informacje na temat naszego regionu, kierunków jego rozwoju,
mo˝liwoÊci uzyskania pomocy przy rozwijaniu w∏asnej dzia∏alnoÊci. Do zadaƒ gminy nale˝y
równie˝ rozwijanie infrastruktury lokalnej, dróg, wodociàgów i kanalizacji, co nie pozostaje
bez wp∏ywu na planowane przez nas dzia∏ania. Nale˝y nawiàzaç wspó∏prac´ z lokalnym stowa-
rzyszeniem agroturystycznym lub innà instytucjà odpowiedzialnà za rozwój turystyki w danym
regionie. Przy ich pomocy ∏atwiej b´dzie mo˝na oceniç mo˝liwoÊci uruchomienia dzia∏alnoÊci
agroturystycznej, opracowania wszystkich koniecznych dokumentów, przygotowania w∏asnego
gospodarstwa do przyjmowania goÊci. Wa˝ne jest, aby dokonaç krytycznej oceny wszystkich
warunków, wp∏ywajàcych na rozwój ruchu turystycznego, zasobów naszego gospodarstwa,
wreszcie nas samych. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e turystyka zmienia warunki ˝ycia oraz pracy
mieszkaƒców wsi, ale jej rozwój wcale nie musi powodowaç rezygnacji z dotychczasowego spo-
sobu u˝ytkowania terenów wiejskich. Turystyka stanowi zazwyczaj dodatkowà dzia∏alnoÊç,
a poprzez wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego (wytwarzanych tam produktów) po-
wstajà dodatkowe wymierne efekty ekonomiczne, gospodarcze i spo∏eczne. Turystyka wiejska
przyczynia si´ bowiem do podnoszenia jakoÊci ˝ycia poprzez dokonywane inwestycje, rozwija
inicjatyw´ w dzia∏alnoÊci gospodarczej, pozwala odrodziç si´ lokalnej tradycji, zacieÊnia wi´zi
mi´dzyludzkie, ale przede wszystkim przywraca niezwykle barwny obraz ˝ycia polskiej wsi.
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Rozdzia∏ 2.
Wymagania stawiane kwaterze wiejskiej oparte 
na systemie kategoryzacji

2.1. Wprowadzenie 

Tendencje w turystyce Êwiatowej wskazujà na to, ˝e poziom cen oraz jakoÊç us∏ug i Êrodowiska natu-
ralnego b´dà odgrywa∏y coraz wi´kszà rol´ w wyborze celu podró˝y i miejsca zakwaterowania. Pro-
blemy jakoÊci na obecnym etapie rozwoju gospodarczego w ró˝nych dziedzinach i postaciach sà do-
strzegane nie tylko jako wa˝ne, ale i wymagajàce profesjonalnego podejÊcia i podj´cia skutecznych
dzia∏aƒ. Wa˝ne jest, aby problem ten zosta∏ nale˝ycie potraktowany, nie tylko w kategoriach teore-
tycznych. Powinien równie˝ obejmowaç rozwiàzania stosowane w praktyce. Przyj´ta na ca∏ym Êwie-
cie definicja sformu∏owana przez Amerykaƒskie Stowarzyszenie Kontroli JakoÊci okreÊlajàca jakoÊç
jako „sum´ cech produktu lub jakoÊç us∏ugi, decydujàcà o zdolnoÊc danego wyrobu do zaspokojenia
okreÊlonych potrzeb”, wyraênie podkreÊla ukierunkowanie dzia∏aƒ na samych klientów. JeÊli zale˝y
nam na tym, aby Polska by∏a celem podró˝y, a polska wieÊ miejscem zakwaterowania i wypoczynku,
powinniÊmy do∏o˝yç jak najwi´cej staraƒ w zakresie podwy˝szania jakoÊci us∏ug turystycznych. 

Na czym polega jakoÊç w turystyce?

Âwiatowa Organizacja Turystyki (WTO), jako instytucja profesjonalna, sugeruje, i˝ jakoÊç w turysty-
ce oznacza „spe∏nienie za ustalonà i przyj´tà cen´ wszystkich zgodnych z prawem ˝àdaƒ i oczekiwaƒ
klientów, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagaƒ jakoÊciowych w odniesieniu do bezpieczeƒ-
stwa, higieny i dost´pnoÊci us∏ug turystycznych oraz harmonii Êrodowiska ludzkiego i przyrodnicze-
go”. JakoÊç w turystyce jest wartoÊcià samà w sobie. Jest ona êród∏em korzyÊci gospodarczych oraz
podnosi wartoÊç Êrodowiska turystycznego i spo∏ecznego. Ponadto przyczynia si´ do wzrostu jakoÊci
˝ycia turystów oraz ludzi pracujàcych w tym sektorze. Warto wi´c inwestowaç w jakoÊç nawet wte-
dy, kiedy wiadomo, i˝ inwestycje te nie przyniosà automatycznego zwi´kszenia frekwencji.

Us∏ug´ turystycznà charakteryzujà nast´pujàce cechy:
• niematerialnoÊç – us∏ugi nie mogà byç magazynowane,
• nierozdzielnoÊç us∏ugi z osobà wykonawcy,
• ró˝norodnoÊç – nieporównywalnoÊç,
• nietrwa∏oÊç – brak mo˝liwoÊci istnienia us∏ugi poza procesem jej wytwarzania,
• niemo˝noÊç nabycia prawa w∏asnoÊci.

Przeglàd cech us∏ugi wskazuje, jak trudno jest okreÊliç jakoÊç us∏ugi, a nast´pnie dokonaç oce-
ny tej jakoÊci. Wynika z tego, ˝e us∏uga jest Êwiadczona (wytwarzana) i jednoczeÊnie konsumo-
wana. Wyklucza to uprzednie zbadanie jej jakoÊci przez konsumentów. Prawdopodobieƒstwo
Êwiadczenia us∏ugi w sposób odpowiadajàcy oczekiwaniom konsumentów, mogà zwi´kszyç po-
Êrednie instrumenty zapewnienia tej jakoÊci. Mogà nimi byç mi´dzy innymi:
• kwalifikacje osób Êwiadczàcych us∏ugi;
• wyposa˝enie techniczne wykorzystywane w procesie Êwiadczenia us∏ug – narz´dzia, mate-

ria∏y, pomieszczenia itp., których jakoÊç, jako przedmiotów materialnych, daje si´ ustalaç
w sposób bardziej wymierny;
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• ustalone procedury Êwiadczenia us∏ug w sposób powtarzalny, akceptowane przez klientów
lub wynikajàce ze sprawdzonej praktyki;

• jednolite normy Êwiadczenia us∏ug turystycznych oraz systemy oceny i kontroli poziomu
tych us∏ug.

Jednolite normy obs∏ugi turystów traktowane sà w krajach wysoko rozwini´tych jako istotny
czynnik podnoszenia jakoÊci Êwiadczonych us∏ug oraz niezb´dne narz´dzie ochrony konkuren-
cyjnoÊci oferty w∏asnego kraju na mi´dzynarodowym rynku turystycznym. Jednolite normy ob-
s∏ugi turystów stanowià punkt odniesienia dla osób podejmujàcych i prowadzàcych dzia∏alnoÊç
us∏ugowà w turystyce, informujà o poziomie i zakresie us∏ug, odgrywajà zatem wa˝nà rol´
w stosunkach mi´dzy kontrahentami a tak˝e w systemie ochrony prawnej konsumentów.

2.2. Us∏ugi hotelarskie w ustawie o us∏ugach turystycznych

Zapisy rozdzia∏u 5. ustawy z 29 sierpnia 1997 roku3 o us∏ugach turystycznych, stanowià podstaw´
prawnà do ustalenia standardów us∏ug hotelarskich, polegajàcych na okreÊleniu rodzajów i kate-
gorii obiektów, w których Êwiadczone sà takie us∏ugi. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ustawa pozwala pro-
wadziç tak˝e dzia∏alnoÊç nie wymagajàcà decyzji administracyjnych, pod warunkiem odpowied-
niego informowania klientów. Us∏ugi hotelarskie, inaczej ni˝ us∏ugi biur podró˝y, nie podlegajà
w ustawie koncesjonowaniu, ani ich wykonywanie nie wymaga szczególnych uprawnieƒ. Ustawo-
dawca koncentruje si´ w tym wypadku na wymaganiach dotyczàcych samych obiektów, oraz za-
kresu Êwiadczonych w nich us∏ug i kwalifikacji personelu. W art. 3., pkt. 8 ustawy us∏ugi hotelar-
skie zosta∏y zdefiniowane jako „krótkotrwa∏e, ogólnie dost´pne wynajmowanie domów, miesz-
kaƒ, pokoi, miejsc noclegowych, a tak˝e miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodo-
wych oraz Êwiadczenie us∏ug z tym zwiàzanych”. Us∏uga hotelarska, dopóki mieÊci si´ w cytowa-
nej wy˝ej definicji, nie jest traktowana jako impreza turystyczna, a jako pojedyncza us∏uga. Ma to
ogromne znaczenie dla w∏aÊcicieli pensjonatów, domów wczasowych czy kwater – dopóki ich
Êwiadczenia mieszczà si´ w poj´ciu us∏ugi hotelarskiej, a mówiàc w uproszczeniu „zamkni´te” sà
w ramach ich obiektu, dopóty nie ma znaczenia ich z∏o˝ony charakter (np. wczasy z wy˝ywieniem),
a sami przedsi´biorcy nie muszà uzyskiwaç koncesji organizatora turystyki. Jednak wzbogacenie
programu takich wczasów o Êwiadczenia nie zwiàzane bezpoÊrednio z wynajmowaniem miejsc lub
pomieszczeƒ, zmienia ju˝ charakter dzia∏alnoÊci i staje si´ organizowaniem imprez turystycznych.

Ustawa wprowadza podzia∏ obiektów, w których Êwiadczone sà us∏ugi hotelarskie na dwie gru-
py (art. 35). Pierwsza grupa to obiekty okreÊlane wprost jako „obiekty hotelarskie”, do których
zgodnie z art. 36. zaliczono: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schro-
niska m∏odzie˝owe, schroniska i pola biwakowe. Grupa druga to „inne obiekty”, w których
Êwiadczone sà us∏ugi hotelarskie. Dla rozró˝nienia obydwu grup podstawowe znaczenie ma
treÊç art. 35. ustawy. Zgodnie z brzmieniem ust. 1. tego artyku∏u „obiekt hotelarski” powinien
spe∏niaç wymagania co do wyposa˝enia, kwalifikacji personelu oraz zakresu Êwiadczonych
us∏ug, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których zosta∏ zaszeregowany. Zaszeregowanie na-
st´puje w drodze decyzji administracyjnej, a zatem jedynie obiekt, który takà decyzje uzyska∏,
jest obiektem hotelarskim. Obiekt taki powinien spe∏niaç tak˝e wymagania wynikajàce z in-
nych przepisów, w tym szczególnie sanitarne i przeciwpo˝arowe. 
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Rodzaje obiektów hotelarskich i ich wielkoÊç okreÊlona zosta∏a w art. 36. ustawy i jest to wylicze-
nie kompletne. Poza tam wymienionymi rodzajami (hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wy-
cieczkowy, schronisko m∏odzie˝owe, schronisko i pole biwakowe), inne obiekty hotelarskie nie
wyst´pujà. Wyró˝niono takie rodzaje obiektów, które majà podstawowe znaczenie dla obs∏ugi
goÊci i dodatkowo sà jednoznacznie rozpoznawane na rynku mi´dzynarodowym. Zarówno wy-
magania co do wyposa˝enia, kwalifikacji personelu i zakresu Êwiadczonych us∏ug, dla obiektów
hotelarskich, jak i minimalne wymagania co do wyposa˝enia dla innych obiektów, w których
Êwiadczone sà us∏ugi hotelarskie, okreÊlone zosta∏y w za∏àcznikach do rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z 29 stycznia 1999 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których sà Êwiadczone us∏ugi hotelarskie, wydanych w formie szczegó∏owych tabel.4

Podstawowym instrumentem podzia∏u na obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których sà Êwiad-
czone us∏ugi hotelarskie, jest wprowadzenie w ustawie prawnej ochrony nazw rodzajowych
obiektów hotelarskich. Ochrona ta stanowi podstaw´ zrozumienia pozosta∏ych rozwiàzaƒ.
Przedsi´biorca, który zamierza Êwiadczyç us∏ugi hotelarskie, wed∏ug swojego wyboru decyduje:
• czy chce u˝ywaç nazwy rodzajowej prawnie chronionej takiej jak: hotel, motel, pensjonat,

kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko m∏odzie˝owe i pole biwakowe, a wów-
czas powinien spe∏niç wymagania okreÊlone przepisami szczegó∏owymi i uzyskaç decyzj´
administracyjnà,

• czy te˝ nie b´dzie wykorzystywa∏ takiej nazwy, a jego obowiàzki sà wówczas ograniczone do
zg∏oszenia obiektu w Urz´dzie Gminy.

W tej ostatniej sytuacji powinien jednak u˝ywaç nazwy innej ni˝ wymienione powy˝ej, np. za-
jazd, goÊciniec, pokoje goÊcinne, kwatery, dom wypoczynkowy, oÊrodek wczasowy, apartamen-
ty, rezydencje itp. Nie ma w tym wypadku znaczenia ani wielkoÊç obiektu hotelarskiego, ani
nawet jego standard – dotychczasowy hotel mo˝e zmieniç nazw´ rodzajowà i pominàç katego-
ryzacj´. Ochrona nazwy rodzajowej zosta∏a wzmocniona sankcjà z kodeksu wykroczeƒ. Po je-
go nowelizacji, od 1 lipca 1998 r. „Kto Êwiadczàc us∏ugi hotelarskie, u˝ywa nazw rodzajowych
lub okreÊlenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzjà, podlega
karze ograniczenia wolnoÊci albo grzywny”.

JeÊli ktoÊ b´dzie chcia∏ prowadziç na terenie wiejskim hotel, motel, pensjonat, dom wyciecz-
kowy, schronisko, schronisko m∏odzie˝owe, kemping czy te˝ pole biwakowe – b´dzie musia∏
uzyskaç zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii we w∏aÊciwym
urz´dzie wojewódzkim. Us∏ugi hotelarskie mogà byç Êwiadczone równie˝ w innych obiektach.
Obiektami tymi b´dà mi´dzy innymi pokoje goÊcinne, mieszkania wakacyjne lub domy i dom-
ki letniskowe oraz pola namiotowe w obr´bie gospodarstwa, wynajmowane turystom przez
mieszkaƒców wsi, w tym tak˝e przez rolników, prowadzàcych gospodarstwo rolne. W tym przy-
padku us∏ugi hotelarskie b´dà mog∏y byç Êwiadczone, je˝eli obiekty te spe∏niajà:
1) minimalne wymagania co do wyposa˝enia dla innych obiektów, w których Êwiadczone sà

us∏ugi hotelarskie, okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us∏ugi hote-
larskie5 (patrz tabela poni˝ej – za∏àcznik nr 6 do ustawy);

2) wymagania sanitarne, budowlane, przeciwpo˝arowe i inne, okreÊlone odr´bnymi przepisami.
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Za∏àcznik nr 66

Minimalne wymagania co do wyposa˝enia dla innych obiektów, w których Êwiadczone sà us∏ugi hotelarskie

L. P. Wymagania
1 Ogrzewanie – w ca∏ym obiekcie
2 Instalacja sanitarna: zimna i ciep∏a1 woda przez ca∏à dob´
3 Powierzchnia mieszkania w m2 (nie obejmuje wyodr´bnionych w. h. s. przedpokojów, aneksów barowych, loggi itp.):

1) pokój 1 – osobowy – 6 m2

2) pokój 2 – osobowy – 10 m2

3) pokój 3 – osobowy – 14 m2

4) pokój 4 – osobowy – 16 m2

5) pokój wi´kszy ni˝ 4 – osobowy – powierzchnia 4 – osobowego plus dodatkowo 4 m2 na ka˝dà nast´pnà osob´
4 Zestaw wyposa˝enia meblowego:

1) ∏ó˝ko jednoosobowe o wymiarach 80 x 190 cm (zalecane 90 x 200 cm)
2) ∏ó˝ko dwuosobowe o wymiarach 120 x 190 cm (zalecane 140 x 200 cm)
3) nocny stolik lub pó∏ka przy ka˝dym ∏ó˝ku
4) szafa garderobiana o minimalnej g∏´bokoÊci 60 cm, minimum 3 wieszaki na osob´
5) stó∏ lub stolik
6) krzes∏o (1 na osob´, lecz nie mniej ni˝ 2 na pokój)
7) lustro
8) wieszak Êcienny na wierzchnià odzie˝

5 PoÊciel dla jednej osoby:
1) ko∏dra lub dwa koce
2) poduszka
3) poszwa
4) poszewka na poduszk´
5) przeÊcierad∏o

6 OÊwietlenie:
1) oÊwietlenie elektryczne g∏ówne – minimum jeden punkt Êwietlny o mocy 60 W
2) lampka nocna przy ka˝dym ∏ó˝ku umo˝liwiajàca czytanie w pozycji le˝àcej

7 Zas∏ony okienne zaciemniajàce
8 Kosz na Êmieci
9 Maksymalna iloÊç osób przypadajàcych na jeden w. h. s. – 10

10 Wyposa˝enie podstawowe w´z∏ów higieniczno-sanitarnych:
1) wanna z baterià i natryskiem lub kabina natryskowa z zabezpieczeniem antypoÊlizgowym
2) umywalka z blatem lub pó∏kà
3) WC ze zbiornikiem cichop∏uczàcym
4) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na r´czniki
5) lustro z górnym lub bocznym oÊwietleniem
6) uniwersalne gniazdko elektryczne z os∏onà
7) pojemnik na Êmieci (niepalny)
8) myde∏ko toaletowe
9) r´cznik
10) szklanka

ObjaÊnienie odnoÊników i skrótów:
– 1 minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem
– w. h. s. w´ze∏ higieniczno-sanitarny

Wymagania budowlane dla obiektów Êwiadczàcych us∏ugi hotelarskie, sà zawarte w rozporzà-
dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie,7 wydanym na
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podstawie art. 7. ust. 2. pkt. 1. ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku.8 Obiekty wybudo-
wane przed rokiem 1994 podlegajà wczeÊniejszym ustaleniom prawnym. 

Wszystkie budynki, w tym budynki mieszkalne, us∏ugowe, obiekty rekreacyjne oraz tereny takie,
jak pola biwakowe, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych z 3 listopada 1992
r. w sprawie ochrony przeciwpo˝arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,9 po-
winny byç projektowane, u˝ytkowane i utrzymywane w sposób zabezpieczajàcy przed powsta-
niem po˝aru. Rozporzàdzenie to zosta∏o wydane na podstawie przepisów ustawy z 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpo˝arowej.10 Potwierdzenie spe∏nienia wymagaƒ sanitarnych oraz
przepisów BHP w chwili obecnej dotyczy g∏ównie obiektów wi´kszych, a w szczególnoÊci tych,
które prowadzà ˝ywienie zbiorowe. Wymagania sanitarne zawarte sà przede wszystkim w usta-
wie z 25 listopada 1970 roku o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia,11 rozporzàdzeniu
Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 1958 roku w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze wzgl´-
dów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujàcych niektóre zaj´cia zarobkowe.12

Ustawa nak∏ada na Êwiadczàcego us∏ugi hotelarskie w innych obiektach obowiàzek zg∏oszenia
tego obiektu do ewidencji obiektów hotelarskich, którà prowadzi wójt, burmistrz lub prezy-
dent w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia obiektu. Ewidencja „innych obiektów” jest pro-
wadzona niezale˝nie od ewidencji gospodarczej, mi´dzy innymi po to, aby zebraç informacje
o wszystkich obiektach, niezale˝nie od tego, czy sà prowadzone przez osoby fizyczne czy oso-
by prawne, a tak˝e dlatego, by uniknàç niepotrzebnych formalnoÊci wobec osób, które traktu-
jà us∏ugi hotelarskie jako uboczne zaj´cie zarobkowe, a po ich zg∏oszeniu do ewidencji gospo-
darczej zmuszone by∏yby dokonaç szeregu k∏opotliwych i kosztownych formalnoÊci. Wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta ma prawo dokonywaç kontroli wszystkich pomieszczeƒ i urzàdzeƒ
wchodzàcych w sk∏ad kontrolowanych obiektów, a tak˝e ˝àdaç okazania dokumentów potwier-
dzajàcych spe∏nienie przez obiekt wymagaƒ sanitarnych, budowlanych, przeciwpo˝arowych
i innych, okreÊlonych w odr´bnych przepisach. 

Ustawa wprowadza system kontroli obiektów hotelarskich, zmierzajàcy do zapewnienia prze-
strzegania w tych obiektach wymagaƒ dotyczàcych ich wielkoÊci, wyposa˝enia, kwalifikacji per-
sonelu i zakresu Êwiadczonych us∏ug oraz kontroli innych obiektów w zakresie minimalnych
wymagaƒ co do wyposa˝enia. Na system ten sk∏adajà si´ nast´pujàce uprawnienia:
1) Minister w∏aÊciwy ds. turystyki13 ma prawo kontroli na terenie ca∏ego kraju obiektów hote-

larskich, tzn. takich, które uzyska∏y decyzj´ stwierdzajàcà rodzaj lub kategori´, a tak˝e ta-
kich, które u˝ywajà oznaczenia rodzaju i kategorii w praktyce. Wnioski z kontroli Minister
przekazuje w∏aÊciwym organom;

2) Wojewodowie majà prawo kontroli wszystkich obiektów na terenie województwa – zarów-
no obiektów hotelarskich pozostajàcych w ich ewidencji, jak i innych obiektów pozostajà-
cych w ewidencji wójtów (burmistrzów, prezydentów). W odniesieniu do obiektów hotelar-
skich, w których wojewoda stwierdzi nieprawid∏owoÊci, wydawane sà przez niego odpo-
wiednie decyzje o zmianie rodzaju i kategorii obiektu lub nakazujàce wstrzymanie Êwiad-
czenia us∏ug. W odniesieniu do innych obiektów wojewoda przekazuje odpowiednie wnio-
ski organowi ewidencyjnemu;
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3) Wójt (burmistrz, prezydent) ma prawo kontroli wszystkich obiektów na terenie gminy, za-
równo hotelarskich, jak i innych. Wnioski dotyczàce obiektów hotelarskich przekazuje wo-
jewodzie, natomiast we w∏asnym zakresie wydaje decyzje w odniesieniu do innych obiek-
tów, w szczególnoÊci nakazujàc zaprzestania Êwiadczenia us∏ug.

Ka˝dy z organów kontrolnych mo˝e sk∏adaç odpowiednie wnioski do kolegium do spraw wykro-
czeƒ, w razie stwierdzenia bezprawnego korzystania z nazwy rodzajowej lub oznaczenia kategorii.

Ustawa przewiduje pó∏roczny okres dostosowania ju˝ dzia∏ajàcych obiektów do nowych prze-
pisów. Okres ten liczony jest od dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych, to znaczy roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których sà Êwiadczone us∏ugi hotelarskie. Rozporzàdzenie zosta∏o podpisane 29 stycznia
1999 roku i opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 10 z 5 lutego 1999 r., poz. 87. Rozporzàdze-
nie wesz∏o w ˝ycie 20 lutego 1999 r. Zatem pó∏roczny okres na dostosowanie obiektu do wy-
magaƒ ustawy o us∏ugach turystycznych up∏ynà∏ 20 sierpnia 1999 roku.

2.3. Dobrowolny system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej

Dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej w innych krajach Europy wymaga od polskich us∏ugo-
dawców wzmo˝onych wysi∏ków w podnoszeniu jakoÊci obs∏ugi i doskonaleniu oferty. Coraz sil-
niejsza konkurencja na rynku us∏ug turystycznych oraz badania potrzeb i oczekiwaƒ klientów,
wskazujà na potrzeb´ dok∏adniejszego okreÊlania oferowanych us∏ug turystycznych, ich zakre-
su, standardu wyposa˝enia technicznego i jakoÊci obs∏ugi. Przedstawiony wy˝ej ustawowy sys-
tem klasyfikacji i kategoryzacji nie jest wystarczajàcym narz´dziem w odniesieniu do wiejskiej
bazy noclegowej, dlatego te˝ od kilku lat podejmowane sà w Polsce prace nad dobrowolnym
systemem inwentaryzacji, rejestracji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, stanowiàcym
uzupe∏nienie ustawowego systemu paƒstwowego. Kilka regionalnych projektów, finansowa-
nych ze Êrodków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA poÊwi´conych zosta∏o roz-
wojowi turystyki na obszarach wiejskich i w ramach tych projektów przeprowadzona zosta∏a in-
wentaryzacja i kategoryzacja gospodarstw wiejskich oferujàcych us∏ugi turystom. Równie˝
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zrealizowa∏a program „Rozwój turystyki
wiejskiej w województwie gorzowskim”, w ramach którego opracowany zosta∏ system inwenta-
ryzacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. Wszystkie dotychczasowe dzia∏ania w tym za-
kresie zosta∏y potraktowane jako pilota˝owe a ich wyniki wykorzystane sà przy opracowywa-
niu jednolitego w skali Polski systemu inwentaryzacji, rejestracji i kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej.

Problemom zwiàzanym z zakwaterowaniem oferowanym przez mieszkaƒców wsi poÊwi´cony by∏ pro-
jekt „Rozwój wiejskiej bazy noclegowej”, realizowany w ramach Programu PHARE-TOURIN II
„Rozwój turystyka na obszarach wiejskich i zalesionych”. Zaproponowanie kryteriów kategoryzacyj-
nych opar∏o si´ na wynikach inwentaryzacji, przeprowadzonych w Polsce oraz na kryteriach wyst´pu-
jàcych w systemach kategoryzacyjnych krajów gospodarki rynkowej. Przeprowadzona zosta∏a analiza
porównawcza tych systemów, a wnioski wykorzystane zosta∏y w pracach nad systemem polskim.

Najwa˝niejsze grupy kryteriów stanowiàce podstaw´ systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noc-
legowej w krajach gospodarki rynkowej:
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1) Usytuowanie obiektu i warunki otoczenia (cisza, perspektywa widokowa, ogród do u˝ytku
goÊci itp.);

2) Bezpieczeƒstwo w domu i w gospodarstwie (brak êróde∏ zagro˝eƒ, oÊwietlenie podwórza,
apteczka itp.);

3) Utrzymanie porzàdku i czystoÊci w domu i w ca∏ym gospodarstwie;
4) JakoÊç mieszkania (rozk∏ad pokoi, oÊwietlenie, jakoÊç Êcian, pod∏óg, urzàdzeƒ sanitarnych,

ogrzewanie);
5) Umeblowanie i wyposa˝enie (jakoÊç pos∏aƒ, naczyƒ, mebli, zas∏on itp.);
6) Przygotowanie ca∏ej rodziny do przyjmowania goÊci (znajomoÊç regionu, mo˝liwoÊç poro-

zumiewania si´ w j´zykach obcych).

Przeglàd przepisów dotyczàcych standardów wiejskiej bazy noclegowej w krajach gospodarki ryn-
kowej pozwala zauwa˝yç, ˝e coraz wi´kszy nacisk k∏adziony jest na warunki ekologiczne (sk∏ado-
wanie Êmieci i odpadów, izolacja termiczna budynków, oszcz´dnoÊç zu˝ycia energii i wody). 

W systemie Kategoryzacji Andaluzyjskiej sieci obiektów agroturystycznych zawarte sà ju˝ wy-
mogi ekologiczne, które zacznà obowiàzywaç w ciàgu dwóch najbli˝szych lat. Przewiduje si´,
˝e z przytoczonej listy wymogów przynajmniej po∏owa warunków powinna byç spe∏niona:
• segregacja odpadów (szk∏o, makulatura, odpady organiczne itp.),
• kompostowanie odpadów organicznych,
• nie nale˝y u˝ywaç ˝ywnoÊci indywidualnie porcjowanej,
• ograniczyç do minimum zu˝ycie opakowaƒ jednorazowych, niezwrotnych,
• oferta artyku∏ów ˝ywnoÊciowych produkcji w∏asnej i lokalnej,
• ekologiczne Êrodki czystoÊci,
• baterie z funkcjà oszcz´dnego zu˝ycia wody w prysznicu i umywalkach,
• myd∏o w p∏ynie, a nie w kostkach, do indywidualnego u˝ycia,
• u˝ywanie papieru ekologicznego i/lub makulaturowego,
• sprz´t AGD z funkcjà oszcz´dzania energii elektrycznej; lodówka bez freonu (FCKW),
• pomieszczenia z izolacjà cieplnà,
• meble i elementy wystroju wn´trza z naturalnych surowców,
• informacja dla turystów o zasadach ochrony Êrodowiska, korzystania z udogodnieƒ i prze-

strzegania zachowaƒ proekologicznych.

Wymagania kategoryzacyjne okreÊlajà przede wszystkim warunki techniczne wyposa˝enia bu-
dynku czy pokoju oraz zakres us∏ug, udogodnieƒ lub mo˝liwoÊci urozmaiconej oferty sp´dzenia
czasu. Jednak bardzo wa˝nym czynnikiem, którego znaczenia nie da si´ przeceniç, sà ludzie. Od
ich pracy, starannoÊci, uprzejmoÊci, grzecznoÊci, serdecznoÊci zale˝y koƒcowa ocena pobytu.
Umiej´tnoÊç roz∏adowywania konfliktów oraz zaspokajania ró˝norodnych potrzeb goÊci to pod-
stawy sukcesu w dzia∏alnoÊci.

Nie b´dzie dalszego wzrostu w Êwiatowej gospodarce turystycznej bez wzrostu nak∏adów. Poziom
cen oraz jakoÊç us∏ug i Êrodowiska naturalnego b´dà odgrywa∏y coraz wi´kszà rol´ w wyborze ce-
lu podró˝y i miejsca zakwaterowania. JeÊli zale˝y nam na tym, aby Polska by∏a poszukiwanym ce-
lem podró˝y, a polska wieÊ miejscem zakwaterowania i wypoczynku, powinniÊmy do∏o˝yç jak naj-
wi´cej staraƒ w zakresie podwy˝szania jakoÊci us∏ug turystycznych. Wprowadzenie w ˝ycie syste-
mu klasyfikacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej powinno zdecydowanie przyczyniç si´ do
poprawy jakoÊci us∏ug noclegowych i ˝ywieniowych, Êwiadczonych turystom przez mieszkaƒców
wsi. OkreÊlenie minimalnych wymagaƒ kategoryzacyjnych to element wykreowania marki pro-
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duktu turystycznego polskiej wsi. To równie˝ dostosowywanie jakoÊci polskiej oferty do standar-
dów europejskich oraz umo˝liwienie tej ofercie konkurowania na mi´dzynarodowym rynku us∏ug
turystycznych. G∏ównym celem kategoryzacji jest zapewnienie jakoÊci poprzez wyznaczenie pod-
stawowego jej poziomu, chronionego administracyjnie, poni˝ej którego Êwiadczenie us∏ug nie jest
dopuszczalne zarówno ze wzgl´du na wymagania sanitarne, jak i szerzej rozumianà ochron´ inte-
resów klientów. Przejrzyste okreÊlenie ogólnokrajowych standardów, dostosowanych do standar-
dów europejskich to wiarygodna informacja dla klientów, u∏atwiajàca im podj´cie decyzji o zaku-
pie. Dokonanie zakupu us∏ugi opatrzonej znakiem jakoÊci, firmowanym przez ogólnokrajowà or-
ganizacj´ turystyki wiejskiej oraz ÊwiadomoÊç istnienia instancji odwo∏awczej daje klientom po-
czucie bezpieczeƒstwa. Profesjonalnie prowadzona inspekcja zapewniç powinna zgodnoÊç dekla-
racji o poziomie i zakresie us∏ug z rzeczywistoÊcià, co przyczyni si´ do zadowolenia klienta.

Zadowolony klient jest najlepszym ambasadorem danego obiektu, miejscowoÊci czy kraju. Ba-
dania podajà, ˝e zadowolony klient dzieli si´ swoimi pozytywnymi wra˝eniami z 4-8 osobami.
Niezadowolony klient przekazuje swoje negatywne odczucia 10-23 osobom. Zadowolony
klient to najwa˝niejsza korzyÊç dla kwaterodawcy. Zmniejszona liczba reklamacji to zmniej-
szona liczba k∏opotów. To wymierny efekt ekonomiczny i niewymierny wprawdzie, ale niezwy-
kle wa˝ny, efekt spo∏eczny. Przejrzyste okreÊlenie standardów dla obiektów turystyki wiejskiej
to informacja dla kwaterodawcy o tym, jakà ofert´ powinien przygotowaç. Dzi´ki znajomoÊci
wymagaƒ kategoryzacyjnych, kwaterodawca mo˝e planowaç rozwój swego obiektu i sukcesyw-
nie osiàgaç wy˝szy standard. 

Oferta ze znakiem jakoÊci to oferta wiarygodna, a kwaterodawca staje si´ wiarygodnym partne-
rem. Profesjonalnie oceniona, zweryfikowana oferta mo˝e byç promowana przez instytucje i or-
ganizacje w katalogach i informatorach oraz na targach krajowych i zagranicznych, w tym tak-
˝e na stoiskach narodowych, finansowanych ze Êrodków bud˝etu paƒstwa. Nawet jeÊli kwatero-
dawca musi wnieÊç op∏at´ za umieszczenie swojej oferty w wydawnictwie promocyjnym, to kosz-
ty b´dà nieporównywalnie ni˝sze od tych, które musia∏by ponieÊç indywidualnie. System jako-
Êci wiejskiej bazy noclegowej, gwarantujàcy zgodnoÊç oferowanej us∏ugi z poziomem deklaro-
wanym, mo˝e przyczyniç si´ do tego, ˝e polska wieÊ stanie si´ po˝àdanym celem podró˝y.

Jak przeprowadziç kategoryzacj´ w obiekcie wiejskiej bazy noclegowej?

Aby przystàpiç do systemu kategoryzacyjnego, kwaterodawca, po zapoznaniu si´ z wymogami
kategoryzacyjnymi, sk∏ada pisemne oÊwiadczenie, w którym wyra˝a zgod´ na przeprowadzenie
w jego obiekcie wizyty inspektorów. OÊwiadczenie to jest przesy∏ane za poÊrednictwem lokalne-
go stowarzyszenia agroturystycznego do biura Federacji w Warszawie.14 Kwaterodawca otrzymu-
je wówczas numer referencyjny, który jest równie˝ umieszczony na formularzach kategoryzacyj-
nych. W ustalonym terminie przyje˝d˝ajà do obiektu mianowani przez Federacj´ inspektorzy
w celu dokonania inspekcji. Ich zadaniem jest sprawdzenie stanu i wyposa˝enia obiektu zgodnie
z opracowanymi formularzami kategoryzacyjnymi oraz wykonanie zdj´ç obiektu z zewnàtrz, jak
i wn´trz wszystkich pomieszczeƒ przeznaczonych dla goÊci. Inspekcja, mimo ˝e jest prowadzona
w ˝yczliwej dla w∏aÊciciela atmosferze, dokonywana jest w sposób bardzo szczegó∏owy. Obowiàz-
kiem inspektora jest dokonanie dok∏adnych pomiarów pomieszczeƒ sypialnych, przeznaczonych
dla goÊci (powierzchnia oraz jeÊli to konieczne równie˝ wysokoÊç), wymiarów ∏ó˝ek oraz spraw-
dzenie funkcjonowania wszystkich urzàdzeƒ przeznaczonych dla turystów.
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W trakcie wizyty inspektorzy, w obecnoÊci gospodarza, wype∏niajà odpowiednie kwestionariusze
w trzech egzemplarzach. Jedna z kopii pozostaje u w∏aÊciciela obiektu. Formularze te obejmujà: 
• Kwestionariusz Rejestracyjny,
• Formularz 1 – Wymogi Ogólne,
• Formularz 2 – Pokoje GoÊcinne (oddzielny formularz dla ka˝dego pokoju),
• Formularz 3 – Samodzielne Jednostki Mieszkaniowe (oddzielny formularz dla jednostki),
• Formularz 4 – Pokoje Grupowe (oddzielny formularz dla ka˝dego pokoju),
• Formularz 5 – Przyzagrodowe Pola Kempingowe,
• Formularz 6 – Ustalenia Koƒcowe.

Po wizycie inspektorzy przesy∏ajà pe∏nà dokumentacj´ do biura Federacji i tam ostatecznie za-
pada decyzja o kategorii przyznanej ca∏emu obiektowi. Jest ona nadawana na okres dwóch lat.
Po up∏ywie tego czasu w obiekcie powinna byç dokonana ponowna inspekcja kategoryzacyjna.
Kwatera wiejska po uzyskaniu okreÊlonej kategorii, otrzymuje prawo do pos∏ugiwania si´ zna-
kiem Federacji. Przy okreÊlonej kategorii na tle g∏ównego znaku pojawiajà si´ s∏oneczka. Kwa-
terodawca zyskuje równie˝ prawo do umieszczenia swojej oferty w materia∏ach promocyjnych
Federacji. Materia∏y te oprócz zdj´cia obiektu oraz informacji o przyznanej kategorii, zawie-
rajà inne dane, przedstawione g∏ównie przy pomocy ustalonych jednakowych piktogramów.15

Przyst´pujàc do systemu kategoryzacyjnego, w∏aÊciciel obiektu musi byç Êwiadomy, ˝e oprócz
zapowiadanych wizyt inspektorów mo˝liwe sà równie˝ niezapowiadane kontrole w celu spraw-
dzenia jakoÊci Êwiadczonych w danej kwaterze us∏ug. 

2.4. Oznakowanie

Dobrze opracowane znaki graficzne – piktogramy, zarówno pod wzgl´dem przekazu informacji, jak
i walorów estetycznych, ustawione w odpowiednich miejscach, znacznie u∏atwià dojazd turystom do
wybranego przez nich obiektu. Zazwyczaj gospodarstwa zrzeszone w stowarzyszeniu agroturystycz-
nym pos∏ugujà si´ znakiem przyj´tym przez stowarzyszenie, najcz´Êciej jego logo. Niektórzy kwate-
rodawcy oznaczajà swoje gospodarstwa znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodar-
stwa GoÊcinne”. Znak ten pozostaje jednak zastrze˝ony wy∏àcznie dla gospodarstw poddanych pro-
cedurze kategoryzacyjnej, zgodnie z wytycznymi systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej,
opracowanego w ramach programu TOURIN II na zlecenie Urz´du Kultury Fizycznej i Turystyki.

Sprawa oznakowania jest niezwykle istotna zw∏aszcza w przypadku tych kwater wiejskich, któ-
re po∏o˝one w malowniczej okolicy o rozproszonym typie zabudowy, znajdujà si´ jednoczeÊnie
z dala od znanych traktów komunikacyjnych. Du˝a liczba bocznych dróg dojazdowych wpro-
wadza turystów w b∏àd i powoduje, ˝e docierajà oni na miejsce po d∏ugim b∏àdzeniu, co nie wy-
wo∏uje dobrego nastroju i mo˝e wp∏ywaç na ocen´ samego gospodarstwa, jak i ca∏ego pobytu. 

W systemie kategoryzacyjnym prawid∏owo oznakowany obiekt noclegowy powinien posiadaç
znaki informacyjne rozmieszczone w nast´pujàcych miejscach:
• wzd∏u˝ drogi g∏ównej, nawet w odleg∏oÊci kilku kilometrów od kwatery wiejskiej, a w szcze-

gólnoÊci przy skrzy˝owaniach i rozwidleniach dróg,
• wzd∏u˝ drogi dojazdowej,
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15 piktogram – oznaczenie graficzne, symbol, znak.









• na podwórzu – znak ustawiony przy wjeêdzie do posesji upewnia turyst´, ˝e dotar∏ do w∏a-
Êciwego obiektu,

• na budynku – jest to wa˝na wskazówka dla goÊcia dokàd ma si´ udaç, zw∏aszcza w przypad-
ku, gdy w obr´bie dzia∏ki jest usytuowanych kilka obiektów.

Oznakowanie powinno byç ujednolicone i zawieraç podstawowe informacje o obiekcie: 
• nazw´ gospodarstwa,
• dok∏adny adres i numer telefonu,
• logo stowarzyszenia agroturystycznego, do którego nale˝y kwaterodawca,
• piktogramy okreÊlajàce rodzaje us∏ug dost´pnych w danym gospodarstwie.

Znaki informacyjne powinny byç dobrze widoczne z obu kierunków jazdy i czytelne nawet no-
cà. Niestety w Polsce do tej pory nie zosta∏o opracowane i upowszechnione jednolite oznako-
wanie obiektów wiejskiej bazy noclegowej, tak jak to ma miejsce w innych krajach europej-
skich, np. we Francji lub Irlandii. Jednolite oznakowanie jest stosowane jedynie w przypadku
obiektów poddanych kategoryzacji przez Polskà Federacj´ Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
GoÊcinne” i okreÊla kategori´ danego obiektu. Podstawowym znakiem jest logo Federacji
z odpowiednià liczbà s∏oneczek. Przy kategorii STANDARD (kategorii najni˝szej) umieszcza-
ny jest jedynie znak podstawowy, im kategoria jest wy˝sza pojawia si´ coraz wi´cej s∏oneczek
np. kategori´ III (najwy˝szà) symbolizuje znak podstawowy wraz z trzema s∏oneczkami.

Pozosta∏e znaki informacyjne, okreÊlajàce ofert´ gospodarstwa agroturystycznego, opracowu-
jà i wykonujà kwaterodawcy wed∏ug wzorów opracowanych przez stowarzyszenie, w którym sà
zrzeszeni, lub te˝ wed∏ug w∏asnego pomys∏u, wykorzystujàc ró˝ne techniki i materia∏y. 

Oznaczenia te umieszczane sà najcz´Êciej na koƒcowym odcinku dojazdu do kwatery, np. przy
wjeêdzie do gospodarstwa. Wskazane jest jednak, aby znajdowa∏y si´ równie˝ na oznaczeniach
wskazujàcych dojazd do gospodarstwa. Poni˝ej przedstawione zosta∏y przyk∏adowe symbole
(piktogramy), stosowane do graficznego oznaczenia us∏ug dost´pnych w kwaterach wiejskich.
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Ryc. 3. Logo Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcinne”
Znak jest w∏asnoÊcià Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcinne” i mo˝e
byç u˝ywany w celach promocyjnych wy∏àcznie za zgodà Federacji, zgodnie z regulaminem zna-
ku wspólnego graficznego



Umieszczenie oznaczeƒ wzd∏u˝ drogi g∏ównej wymaga spe∏nienia kilku warunków. Przed ustawie-
niem tablicy informacyjnej nale˝y dokonaç wszelkich uzgodnieƒ z w∏aÊcicielem gruntu lub budyn-
ku, na którym chcemy taka tablic´ umieÊciç. W przypadku dróg dojazdowych grunty le˝àce przy
drodze nale˝à najcz´Êciej do osób fizycznych i wszelkie ustalenia dokonywane sà z nimi. Inaczej wy-
glàda sytuacja w przypadku pasa drogowego, le˝àcego wzd∏u˝ dróg g∏ównych. Tereny te sà admini-
strowane najcz´Êciej przez Zarzàdy Dróg Publicznych, rzadziej przez gminy. Je˝eli zamierzamy
ustawiç tam nasze tablice, nale˝y wystàpiç do odpowiedniego Urz´du Powiatowego z wnioskiem
o wydanie pozwolenia ustawienia znaku zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz Ustawà o prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r.16 wraz z odpowied-
nimi za∏àcznikami (projekt graficzny tablicy, wielkoÊç znaku, jego dok∏adne usytuowanie). Je˝eli
znak umieszczony b´dzie na trwa∏ym fundamencie, nale˝y równie˝ uzyskaç pozwolenie na budow´,
projekt konstrukcyjny, plan geodezyjny z lokalizacjà tablicy. Z uzyskaniem zezwolenia od Zarzàdu
Dróg Publicznych wià˝e si´ ustalenie wysokoÊci kwoty p∏aconej za ustawienie znaku. Op∏ata jest
ustalana wed∏ug wytycznych zawartych w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z 5 sierpnia 1997 r. 
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Ryc. 4. Oznaczenia kategorii kwater wiejskich

16 Dz. U. z 1994 nr 89, poz. 414 i 415.
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okres przyjmowania
goÊci

las

iloÊç pokoi mo˝liwoÊç udzia∏u
w polowaniu

oddzielna
∏azienka

w´dkowanie

prysznic
oddzielnie

kàpielisko

kuchnia
do korzystania

rowery

pe∏ne
wy˝ywienie

jazda
konna

punkt
gastronomiczny

przewozy
konne

kawiarnia wypo˝yczalnia
sprz´tu wodnego

Êwierze
warzyuwa
i owoce

przystanek
autobusowy

mile widziane
zwierz´ta
domowe

stacja kolejowa

mo˝liwoÊç rozbicia
namiotu

Ryc. 5. Oznaczenia graficzne – przyk∏ady



2.5. Estetyka zagrody wiejskiej

Wyglàd dzia∏ki siedliskowej jest niezwykle wa˝nym elementem w turystyce wiejskiej. Turysta
zbli˝ajàcy si´ do gospodarstwa, zwraca uwag´ na wiele czynników, lecz najwa˝niejsze z nich to
czystoÊç i porzàdek panujàce w obejÊciu gospodarskim. Teren dzia∏ki powinien byç uprzàtni´-
ty, wolny od rozrzuconych, zaniedbanych sprz´tów i urzàdzeƒ rolniczych, biegajàcego wsz´dzie
ptactwa domowego, a cz´sto równie˝ pryzm obornika gromadzonego wprost na podwórzu.
Bardzo niekorzystne wra˝enie sprawia wyglàd zaniedbanych budynków gospodarskich, nie-
otynkowany budynek mieszkalny, schody i tarasy pozbawione barierek lub niekompletne ogro-
dzenie posesji. Brak estetyki otoczenia kwatery wiejskiej mo˝e spowodowaç, ˝e turyÊci nie sko-
rzystajà z oferty wypoczynku i odjadà w poszukiwaniu innego obiektu.

Przed rozpocz´ciem Êwiadczenia us∏ug dla turystów, kwaterodawca powinien pomyÊleç o odpowied-
nim zorganizowaniu swojej dzia∏ki siedliskowej. Aby pogodziç ze sobà wszystkie czynnoÊci zwiàzane
zarówno z produkcjà rolnà, odbywajàcà si´ na terenie siedliska, jak i z funkcjà mieszkalnà i rekre-
acyjno-wypoczynkowà, teren dzia∏ki powinien byç podzielony na trzy wyraêne strefy funkcjonalne:
• mieszkaniowo-wypoczynkowà,
• gospodarczà (stref´ pracy),
• ogrodniczà.

Cz´Êç mieszkaniowo-wypoczynkowa z regu∏y zajmuje ok. 1/3 powierzchni ca∏ej dzia∏ki i najcz´-
Êciej zlokalizowana jest w pobli˝u drogi dojazdowej. W sk∏ad cz´Êci mieszkaniowej wchodzi:
• budynek mieszkalny,
• ogródek ozdobny (przedogródek), po∏o˝ony najcz´Êciej mi´dzy budynkiem mieszkalnym

a drogà,
• ogródek wypoczynkowy, w którym lokalizujemy plac zabaw dla dzieci, cz´Êç rekreacyjnà,

miejsce na ognisko, grill itp.,
• podwórko przydomowe, na którym znajdà si´ takie obiekty jak studnia, urzàdzenia kanali-

zacyjne-szamba, urzàdzenia sanitarne – Êmietnik z wy∏àczeniem suchego ust´pu.

Cz´Êç gospodarcza powinna byç po∏o˝ona z regu∏y w g∏´bi dzia∏ki siedliskowej i obejmowaç
nast´pujàce elementy:
• odpowiednio utwardzone podwórze gospodarcze,
• budynki inwentarskie (np. chlewnie, obory, kurniki) z ogrodzonymi wybiegami,
• budynki sk∏adowania pasz np. stodo∏a, magazyny zbo˝owe, silosy,
• p∏yty gnojowe i zbiorniki na gnojówk´,
• szopy i gara˝e na maszyny i sprz´t rolniczy.

Do cz´Êci ogrodniczej zaliczamy:
• ogródek warzywny,
• szklarnia lub tunel foliowy,
• sad,
• kompostownik.

Wszystkie strefy powinny byç ze sobà po∏àczone dogodnymi przejÊciami, ∏àcznikami i dojazdami
w celu zapewnienia sprawnej komunikacji. Z drugiej zaÊ strony poszczególne strefy powinny byç
od siebie odizolowane np. pasem zieleni w postaci ˝ywop∏otów lub roÊlinnoÊci pnàcej. Âciana
z zieleni skutecznie zamaskuje niekorzystny wyglàd budynków gospodarczych, os∏oni kompostow-
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nik lub pryzm´ obornika, tworzàc skutecznà zapor´ przeciwko py∏owi, jak i nieprzyjemnym, do-
kuczliwym zapachom pochodzàcym z cz´Êci gospodarczej zagrody. Dobierajàc odpowiednie roÊli-
ny, mo˝na w ten sposób stworzyç ciekawy element ozdobny, nadajàcy zagrodzie swoisty nastrój.

Podzia∏ dzia∏ki na strefy gospodarcze w du˝ej mierze zale˝y od dobrej woli osób zamieszkujà-
cych gospodarstwo, lecz jest równie˝ uwarunkowany takimi czynnikami, jak wielkoÊç i kszta∏t
dzia∏ki siedliskowej, po∏o˝enie budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, rodzaj i in-
tensywnoÊç prowadzonej produkcji rolnej oraz usytuowanie wzgl´dem sàsiednich gospo-
darstw. WielkoÊç zagrody wiejskiej najcz´Êciej zwiàzana jest z obszarem ca∏ego gospodarstwa.
W gospodarstwach ma∏ych (do 5 ha) powierzchnia dzia∏ki wynosi ok. 1000 m2, natomiast w go-
spodarstwach Êrednich i du˝ych (20 ha i wi´cej) powierzchnia dzia∏ki wzrasta Êrednio do ok.
2000 m2. W przypadku gospodarstw agroturystycznych dzia∏ka siedliskowa powinna byç du˝a,
o pow. 2000 m2 i szerokoÊci frontu przynajmniej 35 m. 

Wi´kszoÊç gospodarstw w Polsce ma tradycyjny uk∏ad budynków gospodarczych, które najcz´-
Êciej u∏o˝one sà w czworoboku, wewnàtrz którego znajduje si´ podwórze gospodarskie. 

W tym przypadku goÊcie korzystajàcy z noclegów w domu gospodarza majà ciàg∏à okazj´ sty-
kaç si´ z wi´kszoÊcià prac zwiàzanych z funkcjonowaniem gospodarstwa. Niezwykle wa˝ne
w tym przypadku jest dbanie o porzàdne rozmieszczenie narz´dzi i maszyn rolniczych, odgro-
dzenie przestrzeni dla zwierzàt gospodarskich, zw∏aszcza ptactwa domowego, jak równie˝ dba-
nie o wyglàd budynków gospodarskich. 

Mo˝na przemyÊleç rozebranie cz´Êci szop i przybudówek, których wyglàd jedynie szpeci ca∏à
zagrod´. ¸atwiej zorganizowaç podzia∏ na strefy w nowoczesnych gospodarstwach, w których
budynki gospodarskie u∏o˝one sà w jednym ciàgu i po∏àczone funkcjonalnym ∏àcznikiem z bu-
dynkiem mieszkalnym. Daje to poczucie ∏adu przestrzennego. W takich gospodarstwach pro-
wadzi si´ cz´sto intensywnà, jednokierunkowà produkcj´ rolnà, co mo˝e byç przyczynà obec-
noÊci ucià˝liwych zapachów na terenie dzia∏ki. Nale˝y pami´taç, ˝e zapobiec temu mo˝e utrzy-
manie porzàdku i czystoÊci. Strefa gospodarcza, podobnie jak i dojazdy, powinna byç utwar-
dzona, co pozwala utrzymaç czystoÊç w gospodarstwie. Pami´tajmy jednak, ˝eby nie pokrywaç
betonem zbyt du˝ej powierzchni, lecz tylko te miejsca, gdzie jest to niezb´dne. U˝ytkowanie
tak utwardzonych powierzchni nie jest mo˝e trudne, ale wymaga dodatkowych zabiegów eli-
minujàcych kurz, py∏, a w upalne dni wysokà temperatur´. Dobrym rozwiàzaniem jest ∏àcznie
pokrycia betonowego lub ˝wirowego (podjazdy, kompostowniki, placyki wokó∏ budynków go-
spodarskich) z najpospolitszym pokryciem trawiastym. Utrzymanie trawnika nie wià˝e si´
z du˝ymi nak∏adami, o ile przed jego za∏o˝eniem powierzchnia dzia∏ki jest odpowiednio wy-
równana i nie jest nara˝ona na zniszczenia przez ci´˝ki sprz´t.

Niekorzystne wra˝enie u turystów mogà wywo∏ywaç wsie o g´stej zabudowie, w których po-
szczególne dzia∏ki siedliskowe le˝à bardzo blisko siebie, a przebywajàcy tam goÊcie nara˝eni sà
na wÊcibskie spojrzenia ciekawskich. W takich przypadkach odpowiednie zagospodarowanie
dzia∏ki siedliskowej poprzez wydzielenie cz´Êci rekreacyjnej jest niezwykle istotne. Mo˝na tu-
taj wykorzystaç ˝ywop∏oty, skupiska roÊlinnoÊci, które chronià przed spojrzeniami sàsiadów,
przechodniów, tworzàc jednoczeÊnie nastrój spokoju i intymnoÊci.
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Ryc. 6. Schemat zagospodarowania gospodarstwa rolnego 
A – budynek mieszkalny 1 – wejÊcie frontowe
B – budynki gospodarskie 2 – wejÊcie ogrodowe
(chlewnie, obory, kurniki) 3 – miejsce do wypoczynku
C – stodo∏a 4 – kwatery z bylinami i krzewami ogrodzone palisadà
D – wjazd na teren gospodarstwa 5 – miejsce na grill i ognisko
E – dziedziniec i trawnik 6 – teren zabaw dla dzieci 
F – podwórze gospodarskie 7 – staw









2.6. Organizacja i wyposa˝enie kwatery wiejskiej

Zgodnie z ogólnopolskim systemem kategoryzacyjnym wiejska baza noclegowa obejmuje 4 ty-
py zakwaterowania:
• pokoje goÊcinne,
• samodzielne jednostki mieszkalne,
• kwatery grupowe,
• przyzagrodowe pola kempingowe.

Pokój goÊcinny to pomieszczenie urzàdzone i wyposa˝one w taki sposób, by mog∏o pe∏niç ro-
l´ sypialni dla maksimum 4 osób. W zale˝noÊci od iloÊci miejsc noclegowych, wyró˝nia si´ po-
koje 1-osobowe, 2-osobowe oraz pokoje 3 i 4-osobowe, tzw. pokoje rodzinne. Przy tej formie
zakwaterowania urzàdzenia sanitarne mogà byç dzielone z gospodarzami, przeznaczone dla
goÊci zakwaterowanych w ró˝nych pokojach. ¸azienka mo˝e byç równie˝ urzàdzona przy po-
koju sypialnym. Przebywajàcym turystom trzeba umo˝liwiç dost´p do pomieszczeƒ wspólnych,
pe∏niàcych funkcje rekreacyjne (pokój dzienny), jak równie˝ do urzàdzeƒ kuchennych. W ra-
mach kategoryzacji pokojom goÊcinnym mo˝na nadaç cztery stopnie jakoÊci:
• standard,
• kategori´ I,
• kategori´ II,
• kategori´ III.

Samodzielna jednostka mieszkalna. Charakterystycznà cechà obiektów tego rodzaju jest mo˝-
liwoÊç wynajmowania ich w ca∏oÊci jednej rodzinie lub te˝ znanej sobie grupie ludzi. W tym
przypadku cena mo˝e byç okreÊlona na podstawie kosztu pobytu jednej osoby, jak równie˝ za
wynaj´cie ca∏oÊci. Grupa ta obejmuje dwa rodzaje obiektów: mieszkania wakacyjne oraz domy
wolno stojàce. Mieszkanie wakacyjne obejmuje z regu∏y nie wi´cej ni˝ trzy sypialnie, kuchni´
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Ryc. 7. Zniszczone fasady budynków mo˝na pokryç zas∏onà z roÊlin. Wy˝∏o-
bione drewniane pnie, gliniane garnki wykorzystane jako donice do
kwiatów, stanowià jednoczeÊnie element dekoracyjny podkreÊlajàcy
wiejski charakter kwatery



lub aneks kuchenny, kàcik wypoczynkowy oraz ∏azienk´. Dom wakacyjny to samodzielnie sto-
jàcy budynek, który wraz z przylegajàcà dzia∏kà mo˝e byç wynajmowany jako ca∏oÊç oraz urzà-
dzony i wyposa˝ony podobnie jak mieszkanie wakacyjne. Jest to obiekt z regu∏y nieco wi´kszy,
przeznaczony dla 4 – 10 osób. Dla samodzielnych jednostek mieszkalnych okreÊlono trzy stop-
nie jakoÊci:
• kategori´ I,
• kategori´ II,
• kategori´ III.

Kwatera grupowa to pomieszczenie sypialne przeznaczone dla wi´cej ni˝ 4 osób, z dost´pem
do ∏azienki, WC oraz pomieszczeƒ wspólnych. Ten rodzaj zakwaterowania jest kojarzony z ni˝-
szym standardem, dlatego te˝ w systemie kategoryzacji pomieszczenia takie mogà uzyskaç je-
dynie kategori´ STANDARD.

Przyzagrodowe pola kempingowe sà dodatkowym rodzajem zakwaterowania oferowanym
przez kwaterodawc´. Ta forma obejmuje obszar po∏o˝ony najcz´Êciej w pobli˝u dzia∏ki siedli-
skowej, specjalnie do tego celu przeznaczony, zaopatrzony w zaplecze sanitarne. Miejsca na
ustawienie przyczep kempingowych wymagajà wyposa˝enia w przy∏àcza wody, kanalizacji
i elektrycznoÊci. W systemie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej powy˝szym jednostkom
przyznaje si´ jedynie kategori´ STANDARD.

Baza noclegowa przygotowywana w obiektach agroturystycznych jest bardzo zró˝nicowana za-
równo pod wzgl´dem standardu, jak i rodzaju zakwaterowania. Mogà to byç pokoje grupowe
o skromnym wyposa˝eniu, ale równie˝ wyposa˝one komfortowo pokoje goÊcinne z ∏azienka-
mi. TuryÊci coraz cz´Êciej sà zainteresowani wynajmowaniem domków letniskowych lub miesz-
kaƒ wczasowych. W ka˝dym z powy˝szych przypadków pomieszczenia przeznaczone dla tury-
stów nale˝y przygotowaç tak, aby czuli si´ w nich dobrze i powracali do znanych ju˝ obiektów
przez wiele lat. Wyposa˝enie pomieszczeƒ i ogólny wyglàd estetyczny jest wa˝ny, jednak pod-
stawowà rol´ zawsze odgrywa czystoÊç i porzàdek panujàce w domu i obejÊciu gospodarzy.
Przygotowujàc miejsca noclegowe, kwaterodawca powinien wziàç pod uwag´ oczekiwania go-
Êci korzystajàcych z wypoczynku. Innych warunków b´dzie potrzebowaç rodzina z ma∏ymi
dzieçmi, osoba starsza czy te˝ osoba niepe∏nosprawna. Dla ka˝dej z powy˝szych grup, dom
i najbli˝sze otoczenie powinno byç przygotowane w inny sposób.

Podczas przygotowywania pomieszczeƒ dla goÊci, dobrze jest pami´taç o kilku zasadach:

1) Utrzymanie i sprzàtanie obiektu wymaga du˝ego nak∏adu pracy. Wszystkie pomieszcze-
nia wspólne oraz przeznaczone wy∏àcznie dla turystów, a zw∏aszcza kuchni´ i ∏azienk´
trzeba sprzàtaç codziennie. Aby zaoszcz´dziç czas, nale˝y dok∏adnie przemyÊleç, w jaki
sposób wykoƒczyç, a nast´pnie wyposa˝yç pomieszczenia przeznaczone dla goÊci.

2) Pokrycia Êcian, pod∏óg i sufitów powinny byç g∏adkie (wyjàtkiem mogà byç pod∏ogi pokry-
te wyk∏adzinami dywanowymi), nieprzepuszczajàce wilgoci, ∏atwe do zmywania i dezyn-
fekcji oraz odporne na Êcieranie i uderzenia.

3) Poziom pod∏ogi w kuchni i ∏azience powinien byç lekko nachylony w stron´ kratek Êcie-
kowych, a po∏àczenie z powierzchnià Êcian powinno byç lekko zaokràglone, w celu u∏a-
twienia sprzàtania.

4) Nale˝y unikaç pokrywania powierzchni pod∏óg i schodów nie umocowanymi na sta∏e wy-
k∏adzinami i chodnikami, które mogà spowodowaç upadki.

5) W ∏azience wszystkie rury kanalizacyjne powinny byç obudowane. W ten sposób powsta-
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nie wiele pó∏ek i coko∏ów, które mogà s∏u˝yç jako dodatkowe powierzchnie u˝ytkowe. Se-
des lepiej jest zamontowaç z pod∏àczeniem umieszczonym w Êcianie ni˝ pod∏odze.

6) Upodobania estetyczne goÊci wypoczywajàcych na wsi mogà byç ró˝ne i dlatego w po-
mieszczeniach oddawanych turystom, lepiej stosowaç uniwersalne zestawy kolorystyczne.
Kolorystyka pomieszczeƒ powinna byç utrzymana w pastelowej gamie barw. Âciany po-
kryte jasnym kolorem odbijajà wi´cej Êwiat∏a, przez co optycznie pokoje wydajà si´ wi´k-
sze. 

7) Aby unikaç chaosu estetycznego, powinniÊmy zestawiaç powierzchnie g∏adkie ze wzorzy-
stymi lub g∏adkie z g∏adkimi. JeÊli na pod∏odze mamy wyk∏adzin´ w barwny deseƒ, to po-
zosta∏e tkaniny dekoracyjne powinny byç g∏adkie. Korzystnie prezentujà si´ takie po-
mieszczenia, w których jeden z kolorów, wyst´pujàcy we wzorze, zostaje zastosowany do
powierzchni g∏adkich. JeÊli stosuje si´ zestawianie deseni, to mogà byç one zró˝nicowane
jedynie skalà wzoru np. du˝y, wyraêniejszy deseƒ zestawiamy z drobniejszym.

8) W pokojach goÊcinnych nie mogà znajdowaç si´ rzeczy osobiste gospodarzy.
9) W pokojach nie powinno si´ zostawiaç przedmiotów cennych i wartoÊciowych, które mo-

gà ulec zniszczeniu.
10) Pomieszczenia przeznaczone dla goÊci nie powinny byç urzàdzane meblami uszkodzony-

mi, pochodzàcymi z ró˝nych kompletów. Takie „przypadkowe” sprz´ty dajà poczucie,
i˝ dla goÊci przeznaczono przedmioty zb´dne, niepotrzebne gospodarzom.

11) Meble, jak i elementy dekoracyjne, powinny byç utrzymane w jednolitej stylistyce,
np. w starych wiejskich, cz´sto jeszcze drewnianych domach urzàdzonych tradycyjnymi
sprz´tami, wspaniale wyglàdajà ludowe elementy dekoracyjne.

12) W pomieszczeniach sypialnych nie powinny byç montowane drzwi przeszklone, zarówno
ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo u˝ytkowników, jak i zbyt ma∏y komfort wypoczynku w ta-
kim pomieszczeniu.

13) RoÊliny naturalne stanowià doskona∏à dekoracj´ pomieszczeƒ, zarówno roÊliny doniczko-
we, jak i kwiaty ci´te, które zw∏aszcza latem mogà stanowiç pi´kne kompozycje. Nato-
miast zdecydowanie powinno si´ unikaç kwiatów sztucznych nawet tam, gdzie nie mo˝na
hodowaç kwiatów naturalnych. W tym przypadku lepiej zastosowaç kompozycje z suszo-
nych kwiatów i traw.
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i m
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 d
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˝ 

20
0 

x
90

cm
 i

20
0 

x
14

0
cm

. O
dp

ow
ie

dn
ie

 m
at

er
ac

e.
 W

sz
ys

tk
ie

 m
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 d
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w
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 p
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 m
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i b
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w
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i b
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 b
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Pokoje sypialne

W systemie kategoryzacyjnym dla pokoi goÊcinnych zosta∏y przyj´te okreÊlone powierzchnie.
Minimalna powierzchnia pokoju 1-osobowego powinna wynosiç 7 m2, 2-osobowego – 12 m2,
natomiast dla ka˝dej dodatkowej osoby dodajemy powierzchni´ przynajmniej 3,5 m2. 

Chocia˝ kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej nie jest obowiàzkowa, okreÊlona dla niej po-
wierzchnia pokoi sypialnych powinna byç zachowana we wszystkich obiektach, gdy˝ zapewnia
goÊciom wi´kszy komfort wypoczynku oraz swobodny dost´p do okna, drzwi, szaf oraz ∏ó˝ek.
Pomieszczenia powinny byç tak wyposa˝one i umeblowane, aby spe∏nia∏y podstawowe funkcje
do których sà przeznaczone.

Ryc. 8. W pokoju sypialnym wydzielono kàcik wypoczynkowy z wygodnym
miejscem do siedzenia oraz lampà do czytania

W przypadku pokoi goÊcinnych, do podstawowych funkcji nale˝y sen i wypoczynek. Nic dziw-
nego, ˝e du˝y nacisk k∏adzie si´ tu na miejsca do spania. Pojedyncze lub podwójne ∏ó˝ka powin-
ny mieç odpowiednie wymiary oraz wygodne, dobrej jakoÊci materace wype∏nione materia∏ami
z naturalnych surowców (patrz tabele wymagaƒ kategoryzacyjnych). Generalnie powinno si´
unikaç rozk∏adanych miejsc do spania, a tradycyjne wersalki mo˝na wykorzystaç jako dostawk´
lub miejsce do siedzenia. Bielizna poÊcielowa, wykonana z naturalnych surowców np. lnu, czy
bawe∏ny, powinna byç czysta, nie uszkodzona, prasowana i wymieniana co siedem dni oraz przy
ka˝dej zmianie goÊci. Czasem jednak zdarza si´, ˝e goÊcie majà alergi´ np. na pierze. W takich
wypadkach dobrze jest mieç w zapasie poduszk´ wype∏nionà materia∏em syntetycznym. 

Przy ∏ó˝kach dobrze jest postawiç szafki lub stoliki nocne, na które mo˝na od∏o˝yç ksià˝k´,
okulary lub postawiç napój. Przy ∏ó˝ku niezb´dne jest równie˝ odpowiednie oÊwietlenie noc-
ne – ma∏a lampka stojàca, reflektorek. 
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Ryc. 9. Wysokie zag∏ówki zamontowane przy ∏ó˝ku, znacznie u∏atwiajà czyta-
nie w ∏ó˝ku, a jednoczeÊnie izolujà od ch∏odnej Êciany. Kinkiety o re-
gulowanym ramieniu umo˝liwiajà odpowiednie ustawienie Êwiat∏a
przy czytaniu

Czytaç w ∏ó˝ku najlepiej jest przy oÊwietleniu ruchomym, tak aby sto˝ek Êwiat∏a by∏ zacieÊnio-
ny i nie przeszkadza∏ Êpiàcej obok osobie. Okna w pokoju powinny byç os∏oni´te szczelnà za-
s∏onà lub ˝aluzjami, tak by mo˝na by∏o nawet w dzieƒ zaciemniç pomieszczenie.

Ryc. 10. Nocny stolik przy ∏ó˝ku pe∏ni w pokoju sypialnym wiele funkcji. Mo˝-
na tu od∏o˝yç ksià˝k´, okulary, napoje, lekarstwa, których goÊcie mo-
gà potrzebowaç nocà. 

W pokoju sypialnym na uwag´ zas∏uguje odpowiednio dobrana kolorystyka narzuty na ∏ó˝ko,
aba˝ury na lampki nocne oraz tapet na Êcianie
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Ryc. 11. Sypialnia 1

Ryc. 12. Sypialnia 2

Pokoje sypialne utrzymane w jednolitej tonacji kolorystycznej obejmujàcej pokrycie Êcian i ele-
menty dekoracyjne. Narzut´ na ∏ó˝ko oraz zas∏ony wykonano z tkaniny bawe∏nianej tego sa-
mego rodzaju. Terakota na pod∏odze znacznie u∏atwia codzienne sprzàtanie. Zdj´cia (Ryc. 11
i 12) wykonane zosta∏y w tym samym obiekcie. Mimo i˝ pokoje przygotowane w tym samym
stylu, ró˝nià si´ od siebie w zdecydowany sposób
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Ryc. 13. Pokoje goÊcinne mogà byç przygotowane w ró˝nej stylistyce, nawiàzu-
jàcej swym charakterem do ca∏ego obiektu. W tym przypadku do sty-
lowego, drewnianego ∏ó˝ka dobrano odpowiednie nocne szafki
i lampki. Metalowe, rzeêbione Êwieczniki dope∏niajà ca∏oÊci

Ryc. 14. Tkane kolorowe chodniki i fantazyjnie upi´te zazdrostki w oknach
przypominajà o wiejskim charakterze obiektu. Krótkie zas∏onki
w oknach sà bardzo wygodne i praktyczne

Podstawowà funkcjà pokoju sypialnego jest wypoczynek. Temu celowi s∏u˝à fotele lub wygodne
krzes∏a ustawione wraz ze stolikiem w kàciku wypoczynkowym. W zale˝noÊci od standardu po-
koju, mo˝na tu wstawiç równie˝ radio lub odbiornik telewizyjny. Innà funkcjà pokoju sypialne-
go jest praca. Cz´Êç goÊci przyje˝d˝a na wieÊ, aby móc pracowaç w ciszy i spokoju. W takim
przypadku do pokoju, o ile pozwala na to powierzchnia, mo˝na wstawiç stó∏ o normalnej wyso-
koÊci lub biurko i krzes∏o. PowinniÊmy równie˝ zapewniç oÊwietlenie o odpowiednim nat´˝eniu
np. lamp´ biurkowà o ruchomym ramieniu. W pokoju nie mo˝e zabraknàç mebli do przecho-
wywania odzie˝y i toreb podró˝nych. Szafy, urzàdzone np. we wn´kach, powinny mieç nie tyl-
ko pó∏ki, lecz tak˝e drà˝ki z odpowiednià liczbà wieszaków, równie˝ na spodnie i spódnice. 
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Dla rodzin z dzieçmi jako pokoje goÊcinne mo˝na przeznaczyç pokoje o wi´kszej powierzch-
ni, tzw. pokoje rodzinne. Najlepszym rozwiàzaniem jest przeznaczenie dla goÊci pokoju prze-
chodniego, oddzielonego drzwiami, tak aby dzieci zajmowa∏y jedno pomieszczenie, a doroÊli
nast´pne. 

Ryc. 15. ¸ó˝ka pi´trowe w pokoju rodzinnym sà du˝à atrakcjà dla dzieci. Za-
montowana na trwa∏e drabinka gwarantuje bezpieczne zejÊcie z ∏ó˝ka

JeÊli mamy jeden du˝y pokój, wówczas mo˝na go przedzieliç a˝urowà kratà, na której rozmie-
Êcimy roÊliny pnàce. O ile to mo˝liwe, pokoje sypialne, a szczególnie przeznaczone dla rodzin
z ma∏ymi dzieçmi oraz osób starszych, najlepiej sytuowaç na parterze, gdy˝ jak twierdzi∏ autor
broszury „O stylu krajowym” ksià˝´ Zygmunt Czartoryski: „przyjemnoÊç mieszkania na wsi
polega g∏ównie na ∏atwoÊci wychodzenia z pokoju wprost na dwór”.

Ryc. 16. Umywalka w pokoju znacznie poprawia komfort wypoczynku, zw∏asz-
cza gdy ∏azienka usytuowana na korytarzu, s∏u˝y kilku rodzinom prze-
bywajàcym w obiekcie
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¸azienka

Mo˝liwoÊç nieskr´powanego korzystania z ∏azienki jest bardzo wa˝nym elementem oferty wy-
poczynku w obiektach wiejskiej bazy noclegowej, a nieograniczony dost´p do ciep∏ej wody oraz
korzystanie z ubikacji sp∏ukiwanej wodà staje si´ wymogiem podstawowym. Minimum komfor-
tu daje mo˝liwoÊç dzielenie wspólnej ∏azienki z rodzinà gospodarzy lub innymi goÊçmi przeby-
wajàcymi w obiekcie. Coraz cz´Êciej turyÊci poszukujà pokoju z ∏azienkà. JeÊli kwaterodawca
nie mo˝e zapewniç takich warunków, odpowiednie urzàdzenie pomieszczenia sanitarno-higie-
nicznego znacznie poprawi nastroje goÊci. 

Wyposa˝enie ∏azienki stanowi kabina prysznicowa, rzadziej wanna, umywalka wraz z lustrem
i zamontowanym obok uziemionym gniazdkiem elektrycznym. Zamontowanie prysznica jest
korzystne nie tylko ze wzgl´du na warunki higieniczne, lecz równie˝ powoduje oszcz´dnoÊci
w zu˝yciu wody (na jednà kàpiel w wannie zu˝ywa si´ przeci´tnie 200 – 250 l wody, natomiast
na prysznic zwykle od 30 – 70 l wody). Montujàc umywalk´, jednà lub kilka, warto wesprzeç jà
na blacie lub dodatkowo obudowaç szafkami, co zwi´kszy powierzchni´ u˝ytkowà. Aby pod∏o-
ga nie by∏a zbyt Êliska, nale˝y wyposa˝yç ∏azienk´ w maty antypoÊlizgowe. 

W ∏azience powinna byç umieszczona odpowiednia liczba pó∏ek i wieszaków na r´czniki, p∏asz-
cze kàpielowe i inne przybory toaletowe. Ka˝da rodzina powinna mieç w∏asnà pó∏k´ i wieszaki. 

Ryc. 17. ¸azienka
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Ryc. 18. W przypadku, gdy w obiekcie urzàdzono
wspólnà ∏azienk´ dla kilku rodzin, dobrym
rozwiàzaniem jest zamontowanie wi´kszej
liczby umywalek. Obudowa umywalki w for-
mie lady daje wi´kszà powierzchni´ u˝ytko-
wà, a jednoczeÊnie kryje wszystkie rury in-
stalacyjne









Wszystkie urzàdzenia w ∏azience nale˝y montowaç zgodnie z normami ergonomicznymi, tak
aby mo˝na by∏o zapewniç maksimum wygody przy jednoczesnym wykorzystaniu powierzchni. 

O ile jest to mo˝liwe, WC wraz z umywalkà powinno znajdowaç si´ w oddzielnym pomieszcze-
niu. Powierzchnia ∏azienki powinna byç odpowiednio du˝a – minimum 3,5 m2, a pomieszcze-
nia sanitarnego 1,2 m2. W ka˝dym pomieszczeniu nale˝y zapewniç dobrà wentylacj´. Drzwi do
∏azienki i ubikacji powinny zamykaç si´ od Êrodka. Uzupe∏nieniem wyposa˝enia podstawowe-
go jest odpowiednie oÊwietlenie górne oraz boczne, montowane przy lustrze, pó∏ki na kosme-
tyki oraz Êrodki chemiczne s∏u˝àce do utrzymania czystoÊci, pojemnik na przechowywanie pa-
pieru toaletowego, kosz z pokrywà oraz szczotka ze zmiotkà i Êciereczki.

JeÊli gospodarze korzystajà z tej samej ∏azienki, ich rzeczy osobiste powinny znajdowaç si´
w oddzielnych szafkach i pó∏kach, tak by nie styka∏y si´ z rzeczami goÊci.
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Ryc. 19. W przypadku wspólnej ∏azienki dla goÊci,
WC z ma∏à umywalkà powinno znajdowaç
si´ w oddzielnym pomieszczeniu

Ryc. 20. ¸azienki budowane przy pokoju goÊcin-
nym posiadajà urzàdzenia pe∏nego w´-
z∏a sanitarnego. Z regu∏y niewielkà po-
wierzchni´ nale˝y tak wykorzystaç, by
zapewniç odpowiednià swobod´ przy
korzystaniu z tego pomieszczenia. Przy
wn´ce na prysznic, zamiast zas∏ony
mo˝na zamontowaç drzwi wykonane
z pleksi









Kuchnia i jadalnia

Mo˝liwoÊç przygotowania pomieszczeƒ, w których b´dà podawane posi∏ki, zale˝y od samego
obiektu, jego wielkoÊci i wyposa˝enia. Istnieje kilka sposobów organizowania miejsc s∏u˝àcych
spo˝ywaniu posi∏ków:
• kuchnia gospodarzy z wydzielonym kàcikiem jadalnym – w tradycyjnych wiejskich domach

kuchnia ma zwykle du˝à powierzchni´ i s∏u˝y zarówno do przygotowywania, jak i spo˝ywa-
nia posi∏ków. Takie rozwiàzanie nie jest jednak wygodne, zw∏aszcza dla osoby przygotowu-
jàcej posi∏ki i mo˝e byç stosowane tylko w ostatecznym przypadku;

• jadalnia urzàdzona w oddzielnym pokoju lub w holu wypoczynkowym, zwykle po∏o˝ona
w sàsiedztwie kuchni;

• altana w ogrodzie lub taras – przy ∏adnej pogodzie goÊcie ch´tnie b´dà spo˝ywaç tam posi∏-
ki, a podwieczorek lub kolacja na Êwie˝ym powietrzu mo˝e byç dodatkowà atrakcjà gospo-
darstwa.

Ryc. 21. Jadalnia

Urzàdzajàc jadalni´, nale˝y jà wyposa˝yç w odpowiednie meble:
• wygodny, du˝y drewniany stó∏ lub kilka mniejszych stolików 4-osobowych w zale˝noÊci od

liczby goÊci, korzystajàcych z wy˝ywienia. Przy du˝ym stole mo˝na postawiç mniejszy stolik
na kó∏kach, na którym mo˝na przywoziç gotowe dania, a po posi∏ku odstawiaç brudne na-
czynia;

• wygodne, jednakowe ∏awy lub krzes∏a.
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Ryc. 22. W jadalni dla goÊci nale˝y przygotowaç kilka ma∏ych stolików lub je-
den stó∏ ogólny, pami´tajàc o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni
podczas spo˝ywania posi∏ków. Elementy dekoracyjne pomieszczenia
nawiàzujà do wiejskiego charakteru ca∏oÊci. Âwie˝e kwiaty na stole ze-
rwano w ogrodzie gospodyni

Przygotowujàc miejsce na tarasie, pami´tajmy o ustawieniu mebli w cichym, spokojnym miej-
scu pod dachem lub pergolà. Bez wzgl´du na miejsce urzàdzenia jadalni, nale˝y zawsze zacho-
waç wymagania ergonomiczne. Odleg∏oÊç od kraw´dzi sto∏u do innych sprz´tów powinna wy-
nosiç 110 cm. Na jedno miejsce przy stole trzeba przeznaczyç powierzchni´ o wymiarach 40
x 60 cm. Sto∏y powinny byç przykryte czystymi serwetami, g∏adkimi lub drukowanymi w deli-
katny wzór o stonowanych barwach. Du˝e wzory wykonane w agresywnych kolorach mogà
„przyt∏aczaç” potrawy podawane na talerzach. Naczynia powinny pochodziç z tego samego
kompletu i nie mogà byç uszkodzone (wyszczerbione, ot∏uczone itp). Niezmiernie wa˝nym de-
talem jadalni jest jej odpowiednie oÊwietlenie. Potrawy przy nieodpowiednim oÊwietleniu (˝a-
rówki jarzeniowe) wyglàdajà mniej apetycznie. Wewn´trzna cz´Êç aba˝uru wykonanego z tka-
nin powinna byç bia∏a, aby wyglàd potraw si´ nie zmienia∏. Âwiat∏o nie mo˝e oÊlepiaç osób za-
siadajàcych do posi∏ku, w zwiàzku z tym lampy powinny wisieç ok. 50 – 60 cm nad sto∏em,
a strumieƒ Êwiat∏a kierowaç ku do∏owi i tylko nieznacznie na boki. Uroczysty charakter kola-
cji w dniu przyjazdu lub przed odjazdem goÊci mo˝na podkreÊliç, ustawiajàc na stole lub stoli-
kach towarzyszàcych Êwiece i niewielkie kompozycje kwiatowe.

Cz´Êç goÊci korzystajàcych z obiektów wiejskiej bazy noclegowej przygotowuje posi∏ki we w∏a-
snym zakresie. Rozwiàzanie to jest bardzo funkcjonalne, zw∏aszcza w przypadku mieszkaƒ
wczasowych lub domków letniskowych. W takiej sytuacji niezb´dne jest przygotowanie kuchni
lub aneksu kuchennego. W ka˝dym z tych przypadków pomieszczenie kuchenne powinno byç
funkcjonalne oraz wyposa˝one w meble i urzàdzenia umo˝liwiajàce przygotowanie posi∏ków.
Podstawowym meblem kuchennym mo˝e byç kredens, jednak obecnie znacznie cz´Êciej jest to
zestaw standardowych szafek kuchennych stojàcych i wiszàcych, które wraz z urzàdzeniami ku-
chennymi mogà tworzyç ró˝ne uk∏ady funkcjonalne: jednorz´dowy (najmniej korzystny), dwu-
rz´dowy, wyspowy, w kszta∏cie litery L, U itp. P∏aszczyzny szafek stojàcych, przykryte blatem,
powinny znajdowaç si´ na tym samym poziomie, tworzàc blat roboczy, na którym odbywa si´
przygotowanie posi∏ków. Najlepszym rozwiàzaniem funkcjonalnym, które zapewnia wygod´
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przy pracy, jest uk∏ad szafek i urzàdzeƒ kuchennych tworzàcy swoisty „ciàg technologiczny”: lo-
dówka, szafka, zlewozmywak osadzony na szafce, szafka z g∏ównà p∏aszczyznà pracy o minimal-
nej d∏ugoÊci 80 cm, kuchnia gazowa lub elektryczna i ponownie szafka o d∏ugoÊci nie mniejszej
ni˝ 40 cm. W szafkach dolnych stawiamy naczynia ci´˝kie np. garnki, zastaw´ sto∏owà, nato-
miast w górnych naczynia l˝ejsze – fili˝anki, kubeczki, szklanki, talerzyki itp. Naczynia kuchen-
ne powinny byç przygotowane w iloÊci odpowiedniej do liczby przebywajàcych goÊci.

Szafki górne powinny byç zawieszone w odleg∏oÊci 50 cm od blatu szafek stojàcych. JeÊli w po-
mieszczeniu mamy kuchenk´ gazowà, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo powinna byç ona usta-
wiona 60 cm od okna. W kuchni montujemy odpowiednià iloÊç gniazd elektrycznych oraz
oÊwietlenie zarówno górne (Êwiat∏o ogólne), jak i miejscowe, zamontowane nad powierzchnia-
mi szafek dolnych oraz urzàdzeƒ kuchennych. 

Pomieszczenia wspólne – pokój dziennego pobytu

W obiekcie noclegowym rola pomieszczenia wypoczynkowego dla goÊci jest niezwykle wa˝na.
To w∏aÊnie tu wieczorami lub podczas niesprzyjajàcej pogody b´dzie si´ toczyç ˝ycie towarzy-
skie. W takim pomieszczeniu mo˝na obejrzeç telewizj´, poczytaç pras´, ksià˝ki, przewodniki
po okolicy, graç w ró˝ne gry towarzyskie. Rol´ pomieszczenia wspólnego mo˝e pe∏niç pokój
dzienny tylko dla goÊci lub wspólny z gospodarzami, jadalnia, bar, hol wypoczynkowy, oszklo-
ny taras pe∏niàcy funkcj´ ogrodu zimowego ze swobodnym przejÊciem na zewnàtrz budynku. 

Ryc. 23. GoÊcie przebywajàcy w obiekcie agroturystycznym ch´tnie korzystajà
z pokoju wypoczynkowego. Mo˝na tu wypiç kaw´, obejrzeç telewizj´,
poczytaç aktualnà pras´, natomiast wieczorem mo˝na sp´dziç mi∏o
czas przy rozpalonym kominku. Dla dzieci mo˝na przygotowaç gry
planszowe

Na wyposa˝enie pokoju wspólnego mo˝e si´ sk∏adaç: du˝y kolorowy telewizor, odbiornik ra-
diowy, wygodne fotele dla goÊci i gospodarzy, pó∏ki z aktualnà prasà oraz przewodnikami tu-
rystycznymi po okolicy, gry planszowe i stoliki do gier. Pomieszczenie powinno byç tak przygo-
towane, aby umo˝liwia∏o wypoczynek przebywajàcym tym osobom. A zatem drzwi do pokoju
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powinny zamykaç si´ bez ha∏asu i skrzypienia, zaÊ pod∏og´ mo˝na wys∏aç mi´kkà wyk∏adzinà
t∏umiàcà kroki przechodzàcych osób. Równie˝ i w tym przypadku nie mo˝na zapomnieç o od-
powiednim oÊwietleniu. Oprócz lamp sufitowych nale˝y zamontowaç kinkiety oraz wyposa˝yç
pomieszczenie w oÊwietlenie miejscowe, umo˝liwiajàce np. czytanie. JeÊli jest to mo˝liwe, dla
dzieci powinniÊmy przygotowaç oddzielne pomieszczenie do zabaw. Takà rol´ mo˝e s∏u˝yç za-
daszony taras lub inne miejsce tego typu usytuowane na zewnàtrz budynku. Mo˝na tam usta-
wiç stó∏ do ping-ponga, tarcz´ do rzucania strza∏kami lub organizowaç inne zabawy ruchowe. 

Ryc. 24. Pokój wypoczynkowy mo˝na przygotowaç równie˝ na werandzie,
z której drzwi prowadzà prosto do ogrodu. Weranda jest doskona∏ym
miejscem podawania Êniadaƒ

Hol wejÊciowy jest zaliczany do pomieszczeƒ wspólnych i najcz´Êciej stanowi pierwsze po-
mieszczenie domu, do którego wchodzà turyÊci. Hol powinien byç urzàdzony zarówno funk-
cjonalnie, jak i estetycznie, aby wywrzeç na goÊciach korzystne wra˝enie i zapewniaç wygodne
przechodzenie lub przenoszenie baga˝u. Odpowiednia szerokoÊç to przynajmniej 1 m w tzw.
g∏ównym paÊmie ruchu. Poza niezb´dnymi meblami (schowki na obuwie, stojaki i parasole,
szafy i wieszaki na odzie˝) korytarz nie powinien byç zagracony sprz´tami, na które nie ma
miejsca w innych pomieszczeniach. Gospodarze i turyÊci powinni mieç oddzielne szafy i wie-
szaki na odzie˝. Wieszaki dla dzieci nale˝y zamontowaç na odpowiedniej wysokoÊci, np.
100 cm nad powierzchnià pod∏ogi. Mo˝na tu wstawiç ∏awk´ lub sto∏eczek, który u∏atwi wk∏a-
danie obuwia dzieciom i ludziom starszym. Korytarz, podobnie jak i pozosta∏e pomieszczenia,
powinien byç w∏aÊciwie oÊwietlony. JeÊli ∏àczy pokoje sypialne z ∏azienkà, delikatne, rozproszo-
ne Êwiat∏o powinno byç zapalone przez ca∏à noc. 
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Ryc. 25. Kàcik recepcyjny 1

Ryc. 26. Kàcik recepcyjny 2

W pokoju wypoczynkowym przygotowane zosta∏y miejsca, w których zgromadzono mapy
i przewodniki turystyczne po okolicy. Kàcik w pokoju wypoczynkowym mo˝e równie˝ pe∏niç
funkcj´ recepcji, w której przyjmujemy turystów, dope∏niamy formalnoÊci zwiàzanych z wynaj-
mem pokoi, prezentujemy walory naszego gospodarstwa i okolicy itp.

JeÊli hol wypoczynkowy jest wystarczajàco przestronny, mo˝e stanowiç odpowiednik sali re-
cepcyjnej, w którym b´dzie mo˝na za∏atwiç wszystkie formalnoÊci podczas meldowania goÊci.
Mo˝na tu wówczas wstawiç fotele lub ∏aweczki dla oczekujàcych turystów oraz przygotowaç
pomieszczenie z WC i umywalkà, z którego b´dà mogli skorzystaç przyjezdni, zanim zostanà
skierowani do swoich pokoi sypialnych.
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Przystosowanie obiektu dla osób niepe∏nosprawnych

Przyjmowanie goÊci niepe∏nosprawnych wià˝e si´ z odpowiednim przygotowaniem budynku,
a zw∏aszcza wejÊcia, pomieszczeƒ komunikacyjnych, kuchni i pomieszczeƒ sanitarnych. Naj-
wa˝niejsze prace modernizacyjne powinny obejmowaç nast´pujàce elementy:
• powierzchnia wokó∏ domu powinna byç wyrównana, o utwardzonych drogach dojazdowych

o minimalnej szerokoÊci 1,5 m;
• w obr´bie dzia∏ki nale˝y przygotowaç oznakowane miejsce o wymiarach 3,6 x 5 m do par-

kowania samochodu dla osób niepe∏nosprawnych;
• nachylenie pod∏u˝ne dojÊç nie mo˝e przekraczaç 5%, zaÊ poprzeczne 2%;
• bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogà otwieraç si´ na zewnàtrz dzia∏ki i mieç progów;
• drzwi wejÊciowe do budynku oraz innych pomieszczeƒ powinny mieç szerokoÊç w Êwietle co

najmniej 90 cm, a wysokoÊç progów nie mo˝e przekraczaç 20 mm; zarówno pochylnie jak
i drzwi wejÊciowe powinny byç odpowiednio oÊwietlone ju˝ od zmroku;

• drzwi wewn´trzne powinny mieç minimalnà szerokoÊç w Êwietle oÊcie˝nicy 80 cm; pomi´-
dzy przedpokojem i pokojem powinny si´ otwieraç na pokój, natomiast w pomieszczeniach
sanitarnych nie mogà otwieraç si´ do wewnàtrz;

• wolna powierzchnia w pomieszczeniach sanitarnych powinna pozwalaç na obrót wózkiem
o 90° (140 x 140 cm) lub o 180° (160 x 160 cm);

• umywalka powinna byç oddalona od Êciany o oko∏o 20 cm, zaÊ lustro odchylone od Êciany
pod kàtem 10°;

• pó∏ki na kosmetyki powinny byç zawieszone na wysokoÊci nie przekraczajàcej 120 cm;
• pod natryskiem nale˝y umieÊciç stabilnie umocowany sto∏ek prysznicowy na wysokoÊci

50 cm, natomiast na Êcianach zainstalowaç niezb´dne poziome uchwyty;
• miska ust´powa powinna byç podniesiona do wysokoÊci poziomu siedziska wózka;
• w pokojach sypialnych nale˝y pami´taç o zachowaniu odpowiedniej wolnej przestrzeni za-

pewniajàcej obrót wózka o 180°; powierzchnia ∏ó˝ka powinna znajdowaç si´ na tej samej
wysokoÊci co siedzisko wózka; wszystkie pó∏ki oraz sprz´ty nale˝y umieÊciç w zasi´gu ràk,
czyli na wysokoÊci 40 – 140 cm od pod∏ogi.

Szczegó∏owe zalecenia dotyczàce przystosowania budynków dla potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych znajdujà si´ w Rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki
i ich usytuowanie17 oraz z 1996 r. zawierajàcym przepisy uwzgl´dniajàce w sposób bezpoÊred-
ni potrzeby i wymagania osób niepe∏nosprawnych.18

2.7. Infrastruktura uzupe∏niajàca cz´Êç mieszkaniowo-wypoczynkowà

Dobrze zaprojektowany i urzàdzony ogród jest niewàtpliwie wa˝nym atutem gospodarstwa
agroturystycznego. Jego standard, wyposa˝enie i urzàdzenie zale˝y od wielu czynników Êrodo-
wiskowych, takich jak klimat i mikroklimat, ˝yznoÊç gleby, ukszta∏towanie terenu i innych.
W wi´kszoÊci jednak wyglàd ogrodu zale˝y od samych w∏aÊcicieli, ich upodobaƒ, iloÊci czasu,
jakà b´dà mogli poÊwi´ciç na piel´gnacj´ ogrodu oraz od mo˝liwoÊci finansowych.
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Ryc. 27. Umiej´tnie rozplanowane i powiàzane ze sobà murki, stopnie, basen, rabaty mogà byç bardzo efektowne. Pro-
jekt taki trzeba jednak gruntownie przemyÊleç, skorzystaç z pomocy doÊwiadczonego projektanta, a nawet
w trudniejszych wypadkach, ca∏kowicie mu t´ prac´ powierzyç. Przy rozbudowanych rozwiàzaniach ma∏ej archi-
tektury ogrodowej, niezmiernie wa˝ne jest skomponowanie harmonijnej ca∏oÊci, co nie zawsze da si´ osiàgnàç
przy zagospodarowaniu ogrodu w∏asnymi si∏ami

W coraz mniejszym stopniu na wyglàd ogrodu wp∏ywajà czynniki kulturowe. Wprawdzie jeszcze
w wielu miejscach mo˝na spotkaç typowe ogrody wiejskie z charakterystycznà du˝à iloÊcià ro-
dzimych roÊlin kwiatowych takich, jak: malwy, rumianki, nasturcje, maciejka, floksy otoczonych
malowanymi, drewnianymi p∏otami oraz drzewami np. d´bami, lipami, modrzewiami, brzoza-
mi. Urzekajà one swà malowniczoÊcià i prostotà. Niestety coraz cz´Êciej na polskich wsiach spo-
tyka si´ tzw. ogrody uniwersalne, bardziej zbli˝one swym charakterem do ogrodów miejskich
z roÊlinnoÊcià dotychczas u nas na wsi nie spotykanà, np. ozdobnymi krzewami iglastymi lub ro-
Êlinami kwiatowymi sprowadzanymi z paƒstw europejskich. Ogrody takie, mimo ˝e sà dobrze
zaprojektowane i utrzymane, nie stanowià harmonijnej ca∏oÊci z otaczajàcym je krajobrazem.

Zak∏adajàc ogród, nale˝y kierowaç si´ ogólnymi zasadami:
• nale˝y sprecyzowaç, jakie funkcje b´dzie spe∏nia∏ ogród oraz wyraênie okreÊliç obszary, któ-

re b´dà pe∏niç poszczególne funkcje. Nawet w najmniejszym ogrodzie trzeba jasno okreÊliç
strefy funkcjonalne: ozdobnà, wypoczynkowà i gospodarczà, np. kàcik zabaw dla dzieci na-
le˝y lokowaç w miejscu dobrze widocznym z okien domu;

• ka˝dy ogród, a zw∏aszcza przygotowywany w gospodarstwach agroturystycznych, powinien byç
dostosowany do potrzeb wszystkich jego u˝ytkowników, zarówno domowników, jak i turystów;
uwzgl´dniajàc wiek u˝ytkowników, rodzaj uprawianych przez nich sportów, ich upodobania itp.;
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• przy zak∏adaniu ogrodu, w jak najwi´kszym stopniu nale˝y zachowaç istniejàce warunki, czyli
naturalne ukszta∏towanie terenu, istniejàcà roÊlinnoÊç, a zw∏aszcza drzewa, zbiorniki wodne itp.;

• przed zasadzeniem roÊlin, trzeba uzbroiç teren w niezb´dne elementy infrastrukturalne: do-
prowadzenie przewodów elektrycznych, wody lub studzienek kanalizacyjnych do okreÊlonych
cz´Êci ogrodu;

• zasadzaç rodzime gatunki roÊlin, które b´dà z otaczajàcym krajobrazem stanowiç harmo-
nijnà ca∏oÊç. Wprowadzane roÊliny b´dà kszta∏towaç przestrzeƒ ogrodu zarówno w p∏asz-
czyênie poziomej, tworzàc tzw. partery, jak i w p∏aszczyênie pionowej, tworzàc Êciany. Do-
bierajmy gatunki roÊlin w ten sposób, by wy˝sze zawsze stanowi∏y t∏o dla roÊlin ni˝szych.
Przy wprowadzaniu roÊlin kwiatowych pami´tajmy o ich odpowiednim doborze kolorystycz-
nym oraz takim doborze gatunków, by zakwita∏y one w ró˝nych okresach; 

• drogi i Êcie˝ki na terenie ogrodu powinny mieç twardà i suchà nawierzchni´, widocznà nawet
w nocy oraz powinny byç wytyczone w taki sposób, by ∏àczy∏y ze sobà wszystkie cz´Êci ogrodu;

• przy urzàdzaniu ogrodu nale˝y stosowaç naturalne materia∏y budowlane, charakterystycz-
ne dla danej okolicy np. murki oporowe, lub schody mo˝na wykonaç z kamieni. Nale˝y uni-
kaç elementów obcych dla typowego krajobrazu (góralskie dachy na terenach nizinnych)
oraz nieestetycznych (opony, pe∏niàce funkcje kwietników);

• meble ogrodowe i inne elementy urzàdzeƒ ogrodowych nale˝y stylistycznie dopasowaç za-
równo do budynku mieszkalnego, jak i znajdujàcej si´ wokó∏ roÊlinnoÊci. Generalnie jed-
nak w ogrodach wiejskich nale˝y unikaç plastikowych mebli, kolorowych parasoli. Znacznie
lepiej pasujà tu przedmioty wykonane z drewna, rattanu lub nawet metalowe o lekkiej kon-
strukcji, które gospodarz potrafi wykonaç we w∏asnym zakresie;

• wyglàd ogrodu mo˝na urozmaiciç i uatrakcyjniç poprzez zastosowanie w nim elementów
tzw. ma∏ej architektury ogrodowej, do której zaliczamy: pergole, treja˝e, kraty, altany ogro-
dowe, ozdobne bramki lub te˝ murki ogrodowe, które oprócz funkcji ozdobnych spe∏niajà
równie˝ rol´ u˝ytkowà. W ogrodzie mo˝na równie˝ umieÊciç rzeêby ogrodowe (unikaç na-
le˝y jednak popularnych obecnie krasnali ogrodowych), które odpowiednio wkomponowa-
ne w roÊlinnoÊç, mogà stanowiç element niezwykle dekoracyjny;

• cz´Êç wypoczynkowa ogrodu mo˝e byç wykorzystywana przez naszych goÊci równie˝ wieczo-
rami. Dlatego te˝, aby mo˝na si´ by∏o po nim bezpiecznie poruszaç, nale˝y zamontowaç od-
powiednie oÊwietlenie;
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cji elementy i przedmioty niegdyÊ u˝ywane w gospodarstwie rolnym









• na terenie dzia∏ki nale˝y zaplanowaç miejsce do bezpiecznego parkowania samochodów
goÊci. JeÊli nie udost´pniamy gara˝u, wówczas warto przygotowaç utwardzony teren, nad
którym dodatkowo wybudujemy zadaszenie.

Podzia∏ funkcjonalny ogrodu wypoczynkowego

W gospodarstwie agroturystycznym ogród b´dzie s∏u˝y∏ nie tylko domownikom, lecz równie˝
wszystkim goÊciom przebywajàcym na terenie gospodarstwa. Przestrzeƒ wokó∏ domu musimy
tak zorganizowaç, aby zaspokaja∏a codzienne, ró˝norodne potrzeby zarówno domowników,
jak i turystów, a w szczególnoÊci:
• pe∏ni∏a ozdob´ i „wizytówk´” domu,
• sta∏a si´ miejscem wypoczynku, kontynuacjà ˝ycia rodzinnego i towarzyskiego,
• by∏a miejscem rekreacyjnym dla goÊci, bezpiecznym miejscem zabaw dla dzieci i terenem

do uprawiania sportów np. gra w kometk´,
• stanowi∏a zaplecze gospodarcze domu,
• by∏a terenem do dodatkowej produkcji roÊlinnej – kwiaty, owoce i warzywa itp.

Przedogródek

W gospodarstwie agroturystycznym bardzo wa˝nà rol´ pe∏ni ogród frontowy, tzw. przedogródek.
Po∏o˝ony mi´dzy budynkiem mieszkalnym a drogà prowadzàcà przez wieÊ stanowi niejako wizy-
tówk´ ca∏ej zagrody. Jego wielkoÊç i kszta∏t zale˝à od obszaru dzia∏ki i roz∏o˝enia budynków.

Ryc. 29. Przedogródek – przestrzeƒ dzielàca budynek mieszkalny od ulicy –
swym wyglàdem zach´ca turystów do skorzystania z oferty noclegu
w obiekcie agroturystycznym. Przedogródek powinien podkreÊlaç
wiejski charakter gospodarstwa

Przedogródki urzàdzane sà w przeró˝ny sposób, lecz najcz´Êciej charakteryzuje je bogactwo roÊlin
kwiatowych i krzewów ozdobnych, trawniki i ogródki skalne. Wypiel´gnowane ogrody frontowe
wraz z odpowiednio dobranym ogrodzeniem zach´cajà turystów do odwiedzenia domu gospodarzy.
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Miejsce do wypoczynku

Miejsce do wypoczynku w ogrodzie najcz´Êciej stanowi naturalne przed∏u˝enie cz´Êci miesz-
kalnej domu, dlatego te˝ najlepiej jest je urzàdziç w bezpoÊrednim sàsiedztwie budynku, np.
na tarasie, w ogrodowej altanie, lub innym zacisznym miejscu naszego ogrodu. Miejsce wypo-
czynku powinno byç dobrze zorganizowane, o znacznej powierzchni, gdy˝ w∏aÊnie na zewnàtrz
b´dzie si´ toczyç znaczna cz´Êç ˝ycia towarzyskiego naszych goÊci. 

Miejsce do wypoczynku powinno byç przynajmniej cz´Êciowo zadaszone, os∏oni´te od wiatru, tak
aby mo˝na by∏o w nim przebywaç nawet podczas deszczowej pogody; odizolowane od drogi lub
sàsiedniej dzia∏ki zas∏onà z roÊlin pnàcych, wyposa˝one w wygodne meble ogrodowe (krzes∏a, le-
˝aki, sto∏y, stoliki), które swym stylem i wyglàdem b´dà harmonizowaç z otoczeniem. Wa˝nà rol´
w zagospodarowaniu tarasu b´dà odgrywaç roÊliny ozdobne. Aby przestrzeƒ by∏a bezpieczna, ta-
ras oraz schodki prowadzàce do ogrodu powinny byç zabezpieczone odpowiednià barierkà.

Ryc. 30. Treja˝ przy kàciku wypoczynkowym. Treja˝e z rozpi´tymi na nich pnàczami stanowià zielone Êciany i mo˝na je
wykorzystaç do oddzielenia od siebie ró˝nych cz´Êci ogrodu (np. cz´Êci gospodarczej) lub jego fragmentów, jako
t∏o dla rabat kwiatowych, otoczenie kàcika wypoczynkowego itp.
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Ryc. 32. Taras lub placyk wypoczynkowy mo˝e spe∏niaç t´ samà rol´, co altana

Ryc. 31. Je˝eli ogród wypoczynkowy jest doÊç obszerny, dla goÊci lubiàcych samotnoÊç mo˝na przygotowaç jeszcze jeden
kàcik wypoczynkowy na przeciwleg∏ym kraƒcu ogrodu. Kàcik wypoczynkowy z pergolà mo˝e zastàpiç altan´









Trawnik

W ogrodzie urzàdzonym przy gospodarstwie agroturystycznym nie mo˝e zabraknàç du˝ej po-
wierzchni, na której b´dzie si´ toczyç aktywny wypoczynek naszych goÊci. Najlepiej do tego ce-
lu b´dzie s∏u˝yç trawnik, zarówno ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, jak i walorów zdrowotnych. 

Ryc. 33. Trawnik w ogrodzie powinien zajmowaç najwi´kszà powierzchni´
w cz´Êci rekreacyjnej. Miejsca wypoczynkowe, oddzielone Êcianà ro-
Êlin, zapewniajà wi´kszà intymnoÊç

Du˝a powierzchnia trawnika w ogrodzie stwarza korzystny mikroklimat. Zwi´ksza wilgotnoÊç
powietrza poprzez parowanie roÊlin, w upalne dni obni˝a temperatur´ przy gruncie, jak rów-
nie˝ dostarcza du˝ych iloÊç tlenu. Prosty zbiornik wodny b´dzie dodatkowo wp∏ywa∏ na klimat
ogrodu. Trawnik powinien zajmowaç najwi´kszà powierzchni´ wypoczynkowej cz´Êci ogrodu.
Na tak zorganizowanej powierzchni nie powinno si´ dokonywaç nasadzeƒ innych roÊlin, by nie
kr´powaç swobodnego poruszania si´ goÊci, zw∏aszcza dzieci, po powierzchni trawiastej. Brze-
giem trawnika mo˝na wytyczyç Êcie˝k´. 

Kraniec du˝ego trawnika, przylegajàcy do k´py drzew i krzewów mo˝na zagospodarowaç bu-
dujàc z bali drewnianych lub kraw´dziaków prostà altan´ – teja˝. Skupisko zieleni b´dzie chro-
ni∏o miejsce wypoczynku przed s∏oƒcem, a jednoczeÊnie b´dzie stanowi∏o naturalne zamkni´-
cie rozleg∏ej przestrzeni wyznaczonej przez trawnik.

Ogródki skalne i kwiatowe stanowià barwny akcent ogrodu, znacznie o˝ywiajàc rozleg∏à przestrzeƒ.
RoÊliny stosowane przy nasadzeniach w ogrodach skalnych nie wymagajà dobrych warunków gle-
bowych i zapewnienia wysokiej i sta∏ej wilgotnoÊci pod∏o˝a. Dobrze sprawdzajà si´ roÊliny zadar-
niajàce, które dodatkowo wzmacniajà pochy∏e powierzchnie, chroniàc je przed wyp∏ukiwaniem gle-
by przez sp∏ywajàcà wod´. Budowa tarasowa pozwala na zastosowanie ciekawych kompozycji ro-
Êlinnych, przez co dodatkowo ∏atwo jest zagospodarowaç kraƒce pochy∏ych powierzchni ogrodu,
zw∏aszcza trawników. Nie jest bowiem ∏atwo za∏o˝yç i utrzymaç trawnik na pochy∏ym zboczu.
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Ryc. 34. Prosta altana w formie treja˝a, otoczona k´pà drzew i krzewów b´dzie stanowi∏a zamkni´cie rozleg∏ej przestrzeni traw-
nika. Prosty zbiornik wodny uzupe∏ni otwartà przestrzeƒ, a dodatkowo b´dzie wp∏ywa∏ na mikroklimat w ogrodzie. 

Ryc. 35. Ogródki skalne i kwiatowe stanowià barwny akcent, znacznie o˝ywia-
jàc rozleg∏à przestrzeƒ trawnika
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Miejsce na ognisko

Atrakcyjnà formà sp´dzania wieczorów mo˝e byç palenie ogniska lub przyrzàdzanie potraw na
grillu. Umo˝liwia to nie tylko spo˝ywanie posi∏ków na Êwie˝ym powietrzu, lecz równie˝ sprzy-
ja integrowaniu si´ goÊci z rodzinà gospodarzy. Miejsce na palenisko ze wzgl´dów bezpieczeƒ-
stwa, najlepiej urzàdziç z dala od budynków drewnianych, drzew i stogów ze s∏omà i sianem.
Teren wokó∏ ogniska powinien byç utwardzony, o powierzchni nieprzepuszczalnej, ∏atwej do
sprzàtania. Wokó∏ paleniska mo˝na przygotowaç miejsca do siedzenia (w zale˝noÊci od liczby
goÊci przebywajàcych w domu). Powinno si´ tu znaleêç miejsce do spo˝ycia posi∏ku, jak rów-
nie˝ do u∏o˝enia drewna opa∏owego. Powierzchnia paleniska dla ma∏ej liczby osób powinna
wynosiç ok. 2 m2 czyli ok. 1,6 m Êrednicy. Natomiast dla 6 -12 osób powierzchnia wokó∏ ogni-
ska powinna wynosiç ok. 12 m2. Dla amatorów potraw z grilla mo˝na przygotowaç ruszty i ro˝-
na ogrodowe, sta∏e lub rozbierane. W przypadku, gdy miejsce na ognisko jest zlokalizowane
w odleg∏ej cz´Êci ogrodu, Êcie˝ka prowadzàca do domu powinna byç bezpieczna i – o ile to
mo˝liwe – oÊwietlona lampami ogrodowymi. Mo˝na tutaj wykazaç si´ wi´kszà inwencja
i w czasie przyj´cia w ogrodzie przygotowaç oÊwietlenie bardziej nastrojowe, bazujàc na Êwie-
cach ogrodowych i lampionach. W∏aÊciwa iluminacja b´dzie tworzy∏a niezapomnianà atmosfe-
r´ letniego wieczoru.

Miejsce zabaw dla dzieci

Rodziny z dzieçmi to bardzo liczna grupa wszystkich goÊci odwiedzajàcych gospodarstwa agro-
turystyczne. Nawet je˝eli w rodzinie gospodarzy nie ma dzieci, warto urzàdziç w ogrodzie miej-
sce, w którym mali goÊci b´dà mogli bezpiecznie si´ bawiç. Miejsce zabaw dla dzieci powinno
byç zlokalizowane w pobli˝u budynku mieszkalnego w taki sposób, by osoba doros∏a nawet
przebywajàc w domu, mia∏a z dzieckiem bezpoÊredni kontakt wzrokowy. 

Aby teren by∏ bezpieczny, nale˝y go odgrodziç od cz´Êci gospodarczej i ciàgów komunikacyj-
nych ogrodzeniem o wysokoÊci ok. 1m. Powierzchnia placu zabaw powinna byç zlokalizowana
na gruncie suchym, nieprzepuszczalnym, o nawierzchni ziemnej lub twardej, pozbawionej wy-
stajàcych kamieni i korzeni roÊlin. Wokó∏ placyku zabaw dokonujemy nasadzeƒ roÊlinnoÊci,
która si´ szybko regeneruje, jest odporna na z∏amania, a jednoczeÊnie nie jest k∏ujàca lub pa-
rzàca. Szczególnie wa˝ne jest, aby dzieci nie mia∏y dost´pu do roÊlin trujàcych, cz´sto bardzo
atrakcyjnych i poszukiwanych przez mi∏oÊników roÊlin ozdobnych. Nale˝y unikaç roÊlin, któ-
rych owoce o intensywnych barwach przyciàgajà wzrok dziecka, stwarzajàc powa˝ne niebezpie-
czeƒstwo zatrucia. Teren zabaw powinien byç dobrze nas∏oneczniony, choç jednoczeÊnie musi
znaleêç si´ miejsce cz´Êciowo ocienione, odpowiednio wyposa˝one w urzàdzenia dostosowane
do wieku dzieci. Wszystkie urzàdzenia powinny byç bezpieczne o zaokràglonych i wyg∏adzo-
nych brzegach. Wiele z nich mo˝na wykonaç gospodarskim sposobem przy u˝yciu naturalnych
surowców, drewna, lin itp. Dla maluchów najlepszym miejscem do zabawy pozostaje piaskow-
nica. Brzegi piaskownicy obudowujemy drewnianymi balami lub deskami, tak by utworzyç wy-
godne siedzenie. Wype∏niamy jà czystym, przemytym piaskiem rzecznym. Piasek co jakiÊ czas
powinien byç wygrabiony, by usunàç z niego gromadzàce si´ nieczystoÊci. Aby zabawa pia-
skiem nie znudzi∏a si´ zbyt szybko, mo˝na jà urozmaiciç, stawiajàc przy brzegu piaskownicy
p∏ytkie naczynie z wodà lub brodzik wys∏any folià. 
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Ryc. 36. Kàcik dla dzieci najlepiej zaprojektowaç z dala od tarasu lub placyku wypoczynkowego, niemniej jednak w takim
miejscu, aby mo˝na bez trudu mieç bawiàce si´ dzieci „na oku”

Ryc. 37. W obiektach agroturystycznych przygotowanych na przyj´cie rodzin
z dzieçmi cz´Êç ogrodu powinien zajmowaç kàcik zabaw dla najm∏odszych

Starsze dzieci ch´tniej wybierajà do zabawy obszary ogrodu po∏o˝one dalej od domu i przynaj-
mniej cz´Êciowo os∏oni´te przez roÊlinnoÊç. Do zabawy lubià wykorzystywaç huÊtawki, makie-
ty pojazdów, sza∏asy, zje˝d˝alnie i inne urzàdzenia, umo˝liwiajàce zabawy zr´cznoÊciowe. Po-
mys∏ów do wykonania urzàdzeƒ jest wiele. Do tego celu mo˝emy równie˝ wykorzystaç rosnà-
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ce w ogrodzie drzewo, po uprzednim sprawdzeniu, czy jego konary sà doÊç mocne i nie z∏amià
si´. Do jego ga∏´zi mo˝na przymocowaç mocne liny do wspinaczki. W konarach tego samego
drzewa mo˝na zbudowaç nadziemnà chatk´, do której dzieci b´dà wspinaç si´ po drabince.

Cz´Êç ogrodu wypoczynkowego mo˝na przeznaczyç na niewielki ogródek warzywny. Grzàdki pod
upraw´ warzyw czy zió∏ najlepiej zlokalizowaç blisko drzwi wejÊciowych do kuchni, tak by przygo-
towujàc posi∏ki, mo˝na by∏o zawsze mieç je „pod r´kà”. Uprawa roÊlin mo˝e byç równie˝ przyjem-
nà formà sp´dzania wolnego czasu przez goÊci, a w przypadku dzieci, jednoczeÊnie stanowi dosko-
na∏à okazj´ do poznawania nowych gatunków roÊlin. W ogrodzie warto zaplanowaç cz´Êç gospo-
darczà, w której mo˝na umieÊciç stojak do suszenia bielizny i ubraƒ goÊci. Cz´Êç wypoczynkowà od
gospodarczej nale˝y oddzieliç, stosujàc ró˝nego rodzaju bramki, treja˝e, pergole, poroÊni´te roÊli-
nami pnàcymi. Cz´sto pope∏nianym b∏´dem jest wykorzystanie materia∏u, który nie zawsze dobrze
komponuje si´ z otoczeniem. Stosowanie metalowych pr´tów, ram spawanych z kàtownika i siatki
ogrodzeniowej nie wp∏ywa na estetyk´ otoczenia. Znacznie lepszym rozwiàzaniem, o czym wielo-
krotnie by∏a ju˝ mowa, jest wykorzystanie materia∏ów naturalnych, zw∏aszcza drewna, którego na
wsi nie brakuje. Przygotowanie prostych elementów odgradzajàcych poszczególne cz´Êci ogrodu
nie jest ani skomplikowane, ani bardzo pracoch∏onne. Prosta bramka, a˝urowe kratownice b´dà
stanowi∏y dobre oparcie dla roÊlin pnàcych, ale tak˝e b´dà si´ dobrze komponowa∏y. 
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D C

Ryc. 38. Bramka (A) jest pod wzgl´dem konstrukcji podobna do pojedynczego poprzecznego elementu pergoli. Mo˝e byç po-
jedyncza (2 s∏upy) lub podwójna (4 s∏upy). Odmiennym rozwiàzaniem sà treja˝e (B i C) – a˝urowe Êcianki w formie
kratek, wsparte na s∏upach ustawionych w ró˝nych odst´pach przy drodze lub na brzegu trawnika. 
W ogrodach stosowane sà cz´sto pergole (D) zbudowane zwykle z kamiennych lub drewnianych s∏upów ustawionych
w dwóch rz´dach; górne koƒce s∏upów po∏àczone sà poprzecznymi belkami.









Infrastruktura uzupe∏niajàca 

TuryÊci, przebywajàcy w obiekcie agroturystycznym, mogà wykorzystywaç do wypoczynku nie
tylko ogród gospodarzy, lecz równie˝ tereny rozciàgajàce si´ w pobli˝u gospodarstwa. 

W najbli˝szej okolicy mo˝na urzàdziç tereny spacerowe w kszta∏cie p´tli, prowadzàce do okreÊlo-
nego miejsca docelowego. Punktem docelowym mo˝e byç zarówno wzgórze, z którego rozciàga
si´ pi´kny widok, ale tak˝e stare, malownicze drzewo. Tereny spacerowe nie muszà koniecznie
przebiegaç znakowanymi szlakami. W tym celu równie dobrze mo˝na wykorzystaç polne drogi
oraz miedze Êródpolne, umieszczajàc w punktach docelowych miejsca do odpoczynku. Gospoda-
rze we w∏asnym zakresie mogà wybudowaç ma∏à Êcie˝k´ zdrowia w pobliskim lesie czy zagajniku. 

Wielkà atrakcjà pobytu na wsi jest mo˝liwoÊç korzystania ze zbiorników wodnych: stawów, jezior i rzek.
Aby w pe∏ni umo˝liwiç goÊciom dost´p do wody nale˝y odpowiednio przygotowaç brzegi zbiorników
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Ryc. 39. Niewàtpliwà atrakcjà obiektu agroturystycznego jest jezioro lub staw
po∏o˝ony w pobli˝u domu

Ryc. 40. Rozleg∏y i dobrze zagospodarowany teren rekreacyjny wokó∏ domu
stwarza odpowiednie warunki do rekreacji dla wypoczywajàcych w go-
spodarstwie goÊci



wodnych – przerzedziç zaroÊla, przygotowaç pla˝´, pozbieraç Êmieci i szk∏a. W przypadku, gdy jest to
mo˝liwe, warto wyznaczyç p∏ytkà cz´Êç na kàpielisko dla ma∏ych dzieci, zagospodarowaç brzeg zbiorni-
ka wodnego, budujàc pomost, a przy wi´kszych nak∏adach finansowych wznieÊç ma∏à altan´ na wodzie.
Gdy decydujemy si´ na zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego, w ˝adnym wypadku
miejsca te nie mogà byç wykorzystywane jako wodopój dla zwierzàt gospodarskich. Nie zawsze
jednak gospodarstwo agroturystyczne ma dost´p do naturalnego zbiornika wodnego. Po∏o˝enia
gospodarstwa nie mo˝na zmieniç, ale mo˝na pokusiç si´ na niewielkie poprawienie naturalnych
walorów otoczenia i wybudowaç zbiornik wodny, wykorzystujàc w tym celu specjalnà foli´ do wy-
Êcie∏ania sztucznych zbiorników. Budowany zbiornik wodny mo˝e zastàpiç niewielki staw, a je-
˝eli wielkoÊç ogrodu nie pozwala na za∏o˝enie wi´kszego zbiornika, wybudowanie oczka wodne-
go znacznie mo˝e wp∏ynàç na atrakcyjnoÊç otoczenia. Wykonanie takiego „akwenu” nie wyma-
ga wielu nak∏adów finansowych, ale trzeba przestrzegaç pewnych podstawowych zasad. 

Budow´ stawu wyÊcie∏anego rozpoczynamy od wyznaczenia i wykopania odpowiedniego zag∏´-
bienia, w którym uformujemy pó∏ki i zag∏´bienia, które pos∏u˝à do umieszczenia w nich roÊlin
wodnych. Usuwamy wszelkie kamienie, poziomujemy brzegi, a dno i pó∏ki wyk∏adamy mokry-
mi gazetami. Zaczynajàc od Êrodka zag∏´bienie wyÊcie∏amy folià, lekkà jà naciàgajàc i przyci-
skamy kamieniami. Wlewamy wod´ na g∏´bokoÊç 3 cm, a po kilku godzinach zbiornik dope∏-
niamy. Zostawiamy ok. 20 centymetrowy rant, a brzegi przyciskamy du˝ymi kamieniami, p∏y-
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Ryc. 43. Przekrój boczny stawu pokazuje spo-
sób jego wykoƒczenia

Ryc. 42. Przyk∏adowe rozmieszczenie ro-
Êlin wodnych.

Ryc. 41. Budow´ stawu wyÊcie∏anego



tami piaskowca, mo˝na zastosowaç drewniane podk∏ady kolejowe lub inny materia∏ do wykoƒ-
czenia. Zale˝y to do stylu, jaki chcemy nadaç zbiornikowi. Raczej nie nale˝y stosowaç samych
otoczaków, ani p∏ytek betonowych p∏ytek chodnikowych. Starajmy si´ zachowaç jednolity styl
wykoƒczenia zbiornika. Dooko∏a sypiemy ziemi´ i obsadzamy roÊlinami.

Przygotowujàc zbiornik wodny powinniÊmy zastanowiç si´ jaki nadaç kszta∏t jego Êcianom
bocznym, aby przygotowaç miejsce do nasadzeƒ roÊlinnych, zarówno roÊlin wodnych, jak i ro-
Êlin, które b´dà otacza∏y zbiornika na powierzchni.

Zagospodarowanie ogrodu stanowiàcego otoczenie kwatery agroturystycznej wymaga tak˝e
dok∏adnego przemyÊlenia w jaki sposób zostanà zagospodarowane ciàgi komunikacyjne. Nie
jest bowiem bez znaczenia z jakich materia∏ów wykonane zostanà Êcie˝ki w ogrodzie, podjaz-
dy, w jaki sposób b´dà ∏àczone poszczególne zakàtki ogrodu. Bardzo wa˝ne jest, aby materia∏
z jakiego wykonane zostanà Êcie˝ki i alejki odpowiada∏ ogólnej koncepcji ogrodu. W ostatnich
latach bardzo modne sta∏o si´ wykorzystanie kostki ogrodowej (kostka Bauma). Z pewnoÊcià
jest to bardzo praktyczny materia∏, ale w gospodarstwie agroturystycznym nale˝y stosowaç go
jednak tylko w wybranych zakàtka otoczenia. Kostka z pewnoÊcià b´dzie si´ sprawdza∏a w cz´-
Êci gospodarczej, nale˝y jednak unikaç jej w cz´Êci wypoczynkowej. Stosujàc inne materia∏y
w prosty sposób mo˝na wprowadziç bardzo ciekawe sposoby zagospodarowania ciàgów komu-
nikacyjnych, co wi´cej odpowiadajàce charakterowi otoczenia i dodatkowo podkreÊlajàce jego
urok. Poni˝ej przedstawionych jest kilka sposobów budowy Êcie˝ek ogrodowych, wykorzystu-
jàcych naturalne materia∏y, tj. ˝wir, t∏uczeƒ, kamieƒ, drewno.

Ryc. 44. Âcie˝ka wykonana z p∏yt piaskowca i ˝wiru przy pergoli drewnianej 
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Ryc. 45. Âcie˝ka wykonana z piaskowca i ˝wiru obramowana ceg∏a i przylegajàca do oczka wodnego

Ryc. 46. Âcie˝ka z kamieni i t∏ucznia w po∏àczeniu z bramkà ogrodowà
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Wykonanie Êcie˝ki ze ˝wiru oraz piaskowca i t∏ucznia o ró˝nej gruboÊci nie jest trudne. Wyma-
ga jednak przestrzegania pewnych zasad przygotowania pod∏o˝a i odpowiedniego u∏o˝enia po-
szczególnych warstw materia∏u z którego jest zbudowana.

Ryc. 47. Wykonanie Êcie˝ki z piaskowca wymaga przygotowania równego pod∏o˝a (4) w zag∏´bieniu ok. 15 cm, wysypania
10 cm warstwy (3) t∏ucznia, 5 cm warstwy piasku (2), na której uk∏ada si´ p∏yty kamienna (1).

Ryc. 48. Podobnie wykonana jest Êcie˝ka ˝wirowo-t∏uczniowa obramowana ceg∏à. Na równe pod∏o˝e (4) w zag∏´bieniu
ok. 15 cm, wysypujemy warstw´ t∏ucznia (3), która po
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Bardzo dobrze prezentuje si´ Êcie˝ka wykonana z okràg∏ych drewnianych ko∏ków. Budujàc takà Êcie˝-
k´ nale˝y stosowaç ko∏ki o ró˝nej Êrednicy, aby maksymalnie wype∏niç przestrzenie pomi´dzy po-
szczególnymi elementami. Wolne miejsca wype∏niamy piaskiem, drobnym ˝wirem albo t∏uczniem.

Ryc. 49. Âcie˝ka wykonana z drewnianych ko∏ków bardzo dobrze prezentuje si´ w otoczeniu drewnianych detali ma∏ej ar-
chitektury ogrodowej.
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Ryc. 50. Âcie˝ka drewniana wykonana jest
z ko∏ków ró˝nej gruboÊci (1), u∏o˝o-
nych na warstwie piasku (2) i t∏ucz-
nia (3). Przed wykonaniem prac na-
le˝y dok∏adnie wyrównaç pod∏o-
˝e (4).



Do wykonania Êcie˝ki mo˝na wykorzystaç tak˝e kostk´ bazaltowà albo kostk´ z kamienia „∏upane-
go”. Do wykonania takiej Êcie˝ki nie nale˝y raczej stosowaç coraz bardziej popularnej kostki „bau-
ma”, która b´dzie sprawdzaç si´ w cz´Êci gospodarczej, ale w ogrodzie nie prezentuje si´ dobrze.

Ryc. 51. U∏o˝enie Êcie˝ki nale˝y rozpoczàç od wyrównania pod∏o˝a w zag∏´bieniu i wysypaniu warstwy piasku (4), na którà
uk∏adamy warstw´ ˝wiru (3). ˚wir ponownie przysypujemy warstwà drobnego piasku (2) i na tak przygotowanym
pod∏o˝u uk∏adamy kostk´ (1). Szczeliny dok∏adnie wype∏niamy piaskiem.

2.8. Kwatera wiejska a ochrona Êrodowiska

W ÊwiadomoÊci mieszkaƒców wsi s∏abo dotychczas funkcjonuje poczucie nieprawid∏owoÊci i zagro-
˝eƒ Êrodowiska ze strony gospodarstw rolnych. Fakty sà jednak takie, ˝e brak podstawowej wiedzy
ekologicznej rolników jest przyczynà zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, degra-
dacji gleb i krajobrazu, czy wreszcie zanieczyszczenia powietrza i produkowanej ˝ywnoÊci.

Przyczyny i formy zagro˝enia Êrodowiska przez gospodarstwo wiejskie

Dawne czasy, kiedy cz∏owiek korzysta∏ z naturalnych êróde∏ wody, a jej czystoÊç uwa˝a∏ za
rzecz naturalnà – ju˝ nie powrócà. Du˝a cz´Êç gospodarstw wiejskich posiada ju˝ wodociàgi.
Brakuje nam jednak ÊwiadomoÊci, ˝e zasoby czystej wody bardzo szybko mogà si´ skoƒczyç.
Gleby, wody powierzchniowe i gruntowe sà ze sobà ÊciÊle powiàzane. Zanieczyszczajàc jedne,
pogarszamy stan drugich. Kwaterodawca zainteresowany dobrym funkcjonowaniem turystyki
wiejskiej powinien nie tylko zrozumieç te problemy, lecz wr´cz byç przyk∏adem dla swoich sà-
siadów. Przypatrzmy si´ dok∏adnie, na ile rozmaitych sposobów nieprawid∏owo prowadzone
gospodarstwo rolne mo˝e oddzia∏ywaç na Êrodowisko.

Funkcjonowanie i urzàdzanie gospodarstwa wiejskiego

Woda na cele gospodarstwa wiejskiego w wielu jeszcze miejscowoÊciach pochodzi ze studni ko-
panych. Niew∏aÊciwa lokalizacja studni w obni˝eniach terenu i w sàsiedztwie nieszczelnego szam-
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ba powoduje istotne zanieczyszczenia wody i jej nieprzydatnoÊç do celów spo˝ywczych. Zanie-
czyszczenie detergentami, gnojówkà i bakteriami (w niektórych regionach ponad 80% studni)
wody gruntowej wykorzystywanej do celów pitnych dla ludzi i zwierzàt, powoduje szereg chorób.
Do najgroêniejszych nale˝à choroby krwi (bia∏aczka i methemoglobinemia), choroby wàtroby
(˝ó∏taczka zakaêna), zatrucia pokarmowe, choroby nerek i nowotwory. Zanieczyszczeniem wód
powierzchniowych grozi natomiast wywóz i wysypywanie Êmieci nad rzekà, potokiem lub do ba-
gna, a tak˝e odprowadzenie Êcieków bezpoÊrednio z gospodarstwa domowego (otwarte szamba).
Spalanie w domowych kot∏owniach ró˝nego rodzajów odpadów, zw∏aszcza z tworzyw sztucznych,
mo˝e powodowaç silne zanieczyszczenia powietrza po∏àczone z zatruciami.

Produkcja roÊlinna

Produkcja roÊlinna w formie upraw polowych mo˝e oddzia∏ywaç niekorzystnie na wiele kompo-
nentów Êrodowiska. Uprawa i g∏´boka orka na pochy∏ych stokach jest przyczynà erozji wodnej,
która z jednej strony systematycznie wymywa z gleby sk∏adniki mineralne i organiczne, z drugiej
zaÊ dostarcza je do po∏o˝onych w najni˝szych miejscach zbiorników wodnych. Efektem tego jest
przyspieszona eutrofizacja19 zbiorników, ich zarastanie i utrata walorów rekreacyjnych. Ró˝ne
substancje chemiczne docierajà do wód powierzchniowych i gruntowych w efekcie niew∏aÊciwego
stosowania nawozów sztucznych i pestycydów na polach i ∏àkach. Wody zatruwane sà substancja-
mi oleistymi i detergentami w nast´pstwie mycia pojazdów mechanicznych i urzàdzeƒ rolniczych.
Szczególnie niebezpieczne jest czyszczenie zbiorników po nawozach i Êrodkach ochrony roÊlin.

Zwiàzki chemiczne wywierajà niekorzystny wp∏yw na gleby, powodujàc zaburzenia procesów
˝yciowych mikroorganizmów glebowych. Najwi´ksze szkody w glebie powodujà metale ci´˝kie,
pochodzàce z nawozów fosforowych, spalin, dymów i popio∏ów przemys∏owych oraz pestycy-
dów (o∏ów, kadm, rt´ç, cynk, miedê). Spo˝ywanie przez ludzi i zwierz´ta produktów roÊlinnych
zawierajàcych metale ci´˝kie, wp∏ywa na niekorzystne zmiany organizmu powodujàce upoÊle-
dzenia umys∏owe, zaburzenia hormonalne, choroby nowotworowe, nadciÊnienie i arterioskle-
roz´, choroby nerek, anemi´ i bia∏aczki. Sprzeda˝ przenawo˝onych lub spryskanych Êrodkami
chemicznymi owoców i warzyw, stanowi ci´˝kie przewinienie w stosunku do osób, które spo-
˝ywajàc je, nara˝one sà na powa˝ne choroby, mogàce doprowadziç nawet do Êmierci. 

Niezwykle groêne, a co wi´cej niczym nieuzasadnione, jest wiosenne wypalanie ∏àk, pastwisk
i rowów w celu rzekomego spowodowania szybszego wzrostu traw i uzyskania paszy zielonej.
Dzia∏ania takie przynoszà skutek odwrotny od zamierzonego. Efektem bezmyÊlnego post´po-
wania jest niszczenie niezwykle wartoÊciowych gatunków roÊlin i owadów (np. trzmieli) oraz
zabijanie drobnoustrojów i bezkr´gowców glebowych, tworzàcych niezwykle skomplikowany
ekosystem. O jakoÊci gleby i wyst´pujàcej tam roÊlinnoÊci decyduje wiele czynników, które
podczas wypalania bezpowrotnie sà tracone. Pozbawienie gleby jej pierwotnego sk∏adu biolo-
gicznego i struktury powoduje nieodwracalne szkody systemu, prowadzàce do obumierania
i ja∏owienia. Podobny skutek przynosi wypalanie pozosta∏oÊci s∏omy i Êciernisk. Stosujàc t´ me-
tod´, rolnicy nieÊwiadomie niszczà efekty stosowanego nawo˝enia. Dodatkowo stwarzane jest
powa˝ne zagro˝enie po˝arowe lasów, torfowisk i samych gospodarstw sàsiadujàcych z polami
i ∏àkami, a zanieczyszczenia powietrza mogà byç przenoszone nawet na znaczne odleg∏oÊci.
Trzeba o tym pami´taç nie tylko z punktu widzenia wartoÊci biologicznej najbli˝szego dla kwa-
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19 Eutrofizacja – proces intensywnego rozwoju fitoplanktonu w okresie od wczesnej wiosny do póênej jesieni, wywo∏any zwi´kszo-
nym dop∏ywem substancji od˝ywczych (zwiàzków azotu i fosforu) do zbiorników wodnych.



tery Êrodowiska, ale równie˝ estetyki otoczenia kwatery wiejskiej. Czarne, wypalone ∏àki
i Êcierniska, dymiàce tygodniami torfowiska (zw∏aszcza w okresach suszy), ogromne zapylenie
i zanieczyszczenie powietrza zdecydowanie zniech´ca jà do wypoczynku w zniszczonym, cza-
sem bezpowrotnie, otoczeniu. 

Produkcja zwierz´ca

Hodowla zwierzàt na wi´kszà skal´, niemal w ka˝dym przypadku wywiera szkodliwy wp∏yw na
Êrodowisko. Wody powierzchniowe i gruntowe zanieczyszczone sà odprowadzeniem gnojowi-
cy lub wylewaniem jej na pola i ∏àki. Powszednim grzechem w hodowli zwierzàt jest ich kar-
mienie ska˝onà paszà, a cz´sto w warunkach uràgajàcych wszelkim zasadom higieny i huma-
nitaryzmu. Wypas krów na poboczach dróg, stosowanie pasz zawierajàcych hormony, drobno-
ustroje i inne szkodliwe sk∏adniki, przyczynia si´ do cierpieƒ zwierzàt i skrócenia ich ˝ycia. Co
wi´cej, w wyniku takiej dzia∏alnoÊci uzyskuje si´ bezwartoÊciowe, ska˝one produkty spo˝ywcze,
nie nadajàce si´ do spo˝ycia przez ludzi. Nie wolno ich równie˝ wykorzystywaç do karmienia
zwierzàt hodowlanych, gdy˝ w ten sposób powtarza si´ cykl produkcji ska˝onej ˝ywnoÊci.

Mo˝liwoÊci i zasady stosowania ekologicznych form gospodarowania

Opisane powy˝ej problemy sà kraƒcowo negatywnym przyk∏adem oddzia∏ywania gospodar-
stwa wiejskiego na Êrodowisko. Dla dobra rozwoju agroturystyki, a tak˝e ochrony Êrodowiska,
tego rodzaju przyk∏ady powinny byç wyeliminowane z praktyki polskiego rolnictwa i pejza˝u
polskiej wsi. Naprawianie szkód wywo∏anych niew∏aÊciwym dzia∏aniem cz∏owieka na Êrodowi-
sko wiejskie (ekologizacja i sanitacja wsi) powinny byç rozpocz´te od gospodarstw nastawiajà-
cych si´ na dzia∏alnoÊç agroturystycznà. Wiejska kwatera turystyczna, po∏o˝ona nawet w naja-
trakcyjniejszej okolicy, nie b´dzie mia∏a racji bytu, jeÊli nie zostanà w niej przeprowadzone ko-
nieczne zmiany. Celem tych zmian musi byç stworzenie gospodarstwa przyjaznego Êrodowisku.
Tylko z us∏ug takich gospodarstwach zechcà docelowo korzystaç turyÊci krajowi i zagraniczni.

Poni˝ej omówione zostanà przyk∏ady dzia∏aƒ stanowiàcych proekologicznà form´ naprawy skutków
wywo∏anych niew∏aÊciwym stosowaniem nawozów sztucznych i pestycydów, zanieczyszczeniem wo-
dy Êciekami gospodarczymi, niew∏aÊciwym sk∏adowaniem odpadów organicznych (obornik, gnojo-
wica, fekalia) oraz zwyczajnych Êmieci produkowanych w ka˝dym gospodarstwie domowym.

Poprawa funkcjonowania i wyposa˝enia wiejskiego gospodarstwa agroturystycznego

Czysta woda mo˝e byç dostarczona do gospodarstwa z wodociàgu wiejskiego lub dobrze zlo-
kalizowanej, wykonanej i zabezpieczonej studni. W jej sàsiedztwie nigdy nie powinien byç gro-
madzony obornik lub lokalizowane szambo. SzczelnoÊç tego ostatniego jest warunkiem prawi-
d∏owego post´powania ze Êciekami w gospodarstwie. Woda ze studni powinna byç zbadana
przez kompetentne instytucje (Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), a wyniki badaƒ
nale˝y przechowywaç w gospodarstwie. Odpady sta∏e powstajàce w gospodarstwie powinny byç
segregowane. Papier i szmaty mo˝na spalaç w palenisku, resztki organiczne powinny byç kom-
postowane, tworzywa sztuczne, st∏uczka szklana i metale nale˝y wywoziç na wysypisko gminne
lub do wiejskiego punktu gromadzenia odpadów, jeÊli taki zosta∏ zorganizowany przy wspó∏-
pracy z gminà. Âcieki odprowadzane z gospodarstwa i gromadzone w szczelnym szambie po-
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winny byç wywo˝one do komunalnej oczyszczalni Êcieków. Docelowo jednak, jeÊli miejscowe
warunki na to pozwalajà, trzeba dà˝yç do wyposa˝enia gospodarstwa w przydomowe oczysz-
czalnie Êcieków. Warunkami korzystnymi dla wykonania przydomowej oczyszczalni Êcieków sà:
• rozproszona, kolonijna zabudowa,
• tereny o ma∏ym spadku dobrze przepuszczajàce wod´,
• dost´pnoÊç terenów niezabudowanych,
• obecnoÊç rzek i jezior wymagajàcych ochrony.

Obecnie dost´pne sà ró˝ne technologie i ró˝ne rodzaje oczyszczalni o stosunkowo niskich ce-
nach. Wi´kszoÊç prac monta˝owych mo˝e byç wykonana samodzielnie przez w∏aÊciciela gospo-
darstwa. Wst´pny proces oczyszczania Êcieków odbywa si´ w istniejàcych szambach, pe∏nià-
cych rol´ przep∏ywowych osadników gnilnych. Odbywajàcy si´ w nich rozk∏ad beztlenowy daje
w efekcie trujàce gazy (np. metan lub siarkowodór), dlatego przy oczyszczaniu zbiornika z osa-
du nie wolno do niego wchodziç bez odpowiednich zabezpieczeƒ. Czas przetrzymywania Êcie-
ków w osadniku, wynikajàcy z jego pojemnoÊci, powinien wynosiç 3 dni. W drugim etapie
oczyszczania Êcieków zachodzà procesy bioreakcji.20

Poni˝ej przedstawione sà projekty rozwiàzaƒ indywidualnych – przyzagrodowych oczyszczalni
Êcieków, zlokalizowanych w ró˝nego rodzaju z∏o˝ach: 
• zalewowych lub zraszanych, umieszczonych w komorze z tworzywa sztucznego lub kr´gów

betonowych (projekt 1. Osadnik gnilny i z∏o˝e biologiczne),
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20 Bioreakcja – to proces oczyszczania Êcieków przez mikroorganizmy, wykorzystujàce tlen, dostarczany do zbiornika z powietrzem
oraz zanieczyszczenia organiczne zawarte w Êciekach. Mikroorganizmy, po˝ywiajàce si´ ∏atwo rozk∏adalnymi zanieczyszczeniami
sà silniejsze i wypierajà te, które po˝ywiajà si´ sk∏adnikami trudno rozk∏adalnymi. W praktyce im mniej substancji zanieczyszcza-
jàcych zostaje doprowadzonych do oczyszczalni, tym lepiej Êcieki sà oczyszczane, tak˝e z substancji trudno rozk∏adalnych.

Projekt 1. Osadnik gnilny i z∏o˝e biologiczne



• gruntowych, zawierajàcych drena˝ rozsàczajàcy lub filtr piaskowy (projekt 2 i 3 – rozwiàza-
nia alternatywne, 4),

• gruntowo korzeniowych, zawierajàcych drena˝ z trzciny lub wierzby (projekt 5 i 6).

Z∏o˝e biologiczne wykonane jest w zbiorniku o podobnej konstrukcji, co osadnik gnilny. Wy-
pe∏nieniem z∏o˝a mo˝e byç t∏uczeƒ, kamieƒ polny, torf, kszta∏tki plastikowe lub pakiety plasti-
kowe. Âcieki prowadzone sà korytem rozprowadzajàcym na wype∏nienie z∏o˝a. 

W przypadku osadzenia z∏o˝a na terenie posesji, Êcieki do osadnika doprowadzane sà przez
koryto rozprowadzajàce za pomocà pompy. Âcieki oczyszczone mogà byç odprowadzone do
gruntu poprzez drena˝ albo wypompowane do rowu otwartego lub zbiornika wodnego. Obs∏u-
ga polega na okresowej kontroli i przeczyszczeniu koryt oraz wywozie osadu z osadnika raz na
rok lub rzadziej, w zale˝noÊci od iloÊci powstajàcego osadu. Rozwiàzanie takie stosuje si´ tam,
gdzie brak jest miejsca na wykonanie uk∏adu z drena˝em, czy filtrami.

Innym rozwiàzaniem sprawdzonym szczególnie w warunkach rozproszonej zabudowy, gdzie
mo˝na wykorzystaç du˝à powierzchni´ dzia∏ki (60 – 100 m2) jest osadnik gnilny i drena˝ roz-
sàczajàcy (projekt 2). Uk∏ad taki mo˝e byç stosowany tylko na gruntach piaszczystych o dobrej
przepuszczalnoÊci, gdy najwy˝szy poziom wód gruntowych znajduje si´ co najmniej 1,5 m po-
ni˝ej drena˝u rozsàczajàcego Êcieki do gruntu. Osadnik gnilny (szambo) – trzy lub dwukomo-
rowy zbiornik przep∏ywowy o czasie zatrzymania Êcieków 2 do 10 dni.

Projekt 2. Osadnik gnilny i drena˝ rozsàczajàcy

Osadnik gnilny zapewnia mechaniczne oczyszczanie Êcieków z zawiesin i t∏uszczów. Osadniki
gnilne mogà byç wykonane z ceg∏y, ˝elbetu, prefabrykatów betonowych (kr´gi betonowe) lub
z tworzywa sztucznego. Drena˝ rozsàczajàcy, to dren lub uk∏ad drenów u∏o˝onych pod ziemià,
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wprowadzajàcych równomiernie oczyszczone Êcieki do gruntu. Drena˝ mo˝e byç wykonany
z rurek drenarskich ceramicznych lub betonowych, przykrytych na z∏àczach od góry folià albo
z rur perforowanych z tworzywa sztucznego. Drena˝ powinien byç zakoƒczony wywiewkà wy-
stajàcà 0,5 m nad terenem. Drena˝ obsypywany jest warstwà ochronnà z grubego ˝wiru i przy-
kryty w∏ókninà. Mo˝na zastosowaç dwa drena˝e pracujàce przemiennie lub urzàdzenie dozu-
jàce Êcieki w celu polepszenia warunków pracy uk∏adu. Obs∏uga tego uk∏adu sprowadza si´ do
okresowych kontroli i opró˝niania osadnika z osadu raz na rok lub rzadziej, a stosowanie pre-
paratów poprawia dro˝noÊç drena˝u. Gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, aby zapewniç
warstw´ filtracyjnà o gruboÊci 1,5 m, drena˝ powinien byç u∏o˝ony na usypanej górce z piasku
(projekt 3. Osadnik gnilny i drena˝ rozsàczajàcy – rozwiàzanie alternatywne). Âcieki do osad-
nika sà doprowadzane i rozprowadzane za pomocà pompy. W stosunku do standardowego
uk∏adu dochodzi dodatkowo obs∏uga pompy, zgodnie z instrukcjà obs∏ugi.

W przypadku gdy grunt jest nieprzepuszczalny lub poziom wody gruntowej jest wysoki, stosu-
je si´ osadniki gnilne, uzupe∏nione o filtr piaskowy, sk∏adajàcy si´ z drena˝u rozprowadzajàce-
go, warstwy piasku przepuszczajàcego o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 0,60 m, a pod nià umiesz-
cza si´ warstwy drena˝u zbierajàcego (projekt 4. Osadnik gnilny i filtr piaskowy). Uk∏ad taki
dzia∏a tak samo jak z drena˝em rozsàczajàcym.

Projekt 3. Osadnik gnilny i drena˝ rozsàczajàcy – rozwiàzanie alternatywne

Dwa typy przydomowej oczyszczalni Êcieków wykorzystujà roÊlinnoÊç wodnà, spe∏niajàcà funk-
cj´ filtra gruntowo-roÊlinnego o przep∏ywie poziomym (projekt 5. Osadnik gnilny i filtr grun-
towo roÊlinny o przep∏ywie poziomym – typ 1).
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Projekt 4. Osadnik gnilny i filtr piaskowy

Projekt 5. Osadnik gnilny i filtr gruntowo-roÊlinny o przep∏ywie poziomym – typ 1
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Uk∏ad taki stosuje si´ tam, gdzie grunt jest nieprzepuszczalny lub poziom wody gruntowej jest
wysoki. Filtr wype∏niony jest piaskiem lub ˝wirem, a jego powierzchni´ obsadza si´ roÊlinno-
Êcià wodnà, np. trzcinà pospolità, pa∏kà wodnà lub sitowiem. Dno i bok filtra uszczelnione sà
folià lub glinà. Âcieki doprowadzane sà rurà perforowanà umieszczonà w warstwie zbierajàcej.
Poziom Êcieków w filtrze jest regulowany w studzience odp∏ywowej. RoÊlin nie nale˝y kosiç,
a obumar∏e cz´Êci roÊlin tworzà dodatkowà warstw´ filtra organicznego i izolacji termicznej
w zimie. Strefa korzeniowa roÊlin stwarza bardzo dobre warunki do oczyszczania Êcieków.
Wp∏ywa ona na udro˝nienie i zwi´kszanie porowatoÊci wype∏nienia, u∏atwia dost´p tlenu do
gruntu, stwarza warunki rozwoju mikroorganizmów. Obs∏uga oczyszczalni polega na okreso-
wej kontroli i regulacji poziomu Êcieków w filtrze oraz wywozie osadu z osadnika.

W alternatywnym rozwiàzaniu (projekt 6. Osadnik gnilny i filtr gruntowo-roÊlinny o przep∏y-
wie poziomym – typ 2) Êcieki doprowadzane sà na powierzchni´ filtra okresowo. Po przejÊciu
przez wype∏nienie filtra obsadzonego roÊlinnoÊcià wodnà, Êcieki zbierane sà drena˝em zbiera-
jàcym i zakoƒczonym wywiewkà. Okresowy przep∏yw przez filtr powoduje, ˝e w czasie przerw
nast´puje przewietrzenie wype∏nienia filtra. Nale˝y wykonaç przynajmniej dwa filtry, aby za-
pewniç okresowà prac´ systemu. Obs∏uga tego uk∏adu polega na okresowej zamianie pracujà-
cego filtra oraz wywozie osadu z osadnika raz na rok lub rzadziej.

Projekt 6. Osadnik gnilny i filtr gruntowo-roÊlinny o przep∏ywie poziomym – typ 2

Prezentowane przyk∏ady rozwiàzaƒ szczegó∏owych przedstawione i omówione zosta∏y na ry-
sunkach wg projektu M. Dzikiewicza. Wybór ostatecznego rozwiàzania powinien byç poprze-
dzony opinià specjalistów z Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska Urz´du Wojewódzkiego lub
OÊrodka Doradztwa Rolniczego. 
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Zanim rozpoczniemy budow´ ma∏ej oczyszczalni przydomowej, nale˝y uzyskaç dokumenty
i opinie wymagane przez prawo budowlane:
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzj´ wydaje wójt gminy lub

burmistrz;
• akt w∏asnoÊci gruntu z przeznaczeniem na cele budowlane;
• projekt budowy – dost´pny jest zazwyczaj u dostawcy urzàdzeƒ, wymaga jednak naniesienia

(z uwzgl´dnieniem niezb´dnych uzgodnieƒ) na mapk´ sytuacyjno-wysokoÊciowà sporzà-
dzonà w skali 1: 500, opracowanà przez geodet´;

• wniosek o pozwolenie na budow´ – wniosek sk∏adany jest do Urz´du Rejonowego; do
wniosku powinny byç do∏àczone wczeÊniej wymienione dokumenty;

• je˝eli dobowa iloÊç Êcieków odprowadzana do gruntu lub Êródlàdowych wód p∏ynàcych nie
przekracza 5 m2, nie jest wymagany operat,21 ani specjalne pozwolenie. 

Realizacja ma∏ej oczyszczalni Êcieków mo˝e byç dofinansowana ze Êrodków pozostajàcych
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ÂiGW). Informacje mo˝na uzyskaç bezpoÊrednio w NFOÂiGW lub zwróciç si´ o pomoc do
Wojewódzkiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego.

Z poprawà funkcjonowania gospodarstwa wià˝e si´ równie˝ mo˝liwoÊç wykorzystania przyja-
znych Êrodowisku systemów grzewczych. Wykorzystujàc taƒsze noÊniki energii (opa∏) jak gaz,
olej opa∏owy, brykiety z trocin, s∏om´ itp., co daje w gospodarstwie sporà oszcz´dnoÊç finan-
sowà, uzyskujemy dodatkowo efekt poprawy stanu czystoÊci powietrza. W niektórych (zale˝-
nie od po∏o˝enia) gospodarstwach mo˝na si´ pokusiç o wykorzystanie energii alternatywnej
(wiatru i wody) do produkcji energii elektrycznej oraz energii s∏onecznej do produkcji i gro-
madzenia ciep∏a. Stosowne informacje na te tematy mo˝na uzyskaç w Wydziale Ochrony Âro-
dowiska UW oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ârodowiska.

Minimalizacja zagro˝eƒ dla Êrodowiska w produkcji roÊlinnej

Chcàc wprowadzaç ekologiczne formy produkcji rolnej, nale˝y przede wszystkim dà˝yç do ochrony
gleb, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia zagro˝enia wód gruntowych i powierzchniowych.
Uprawa u˝ytków rolnych znajdujàcych si´ na stokach o nachyleniu powy˝ej 15°, wymaga si´ stoso-
wania wy∏àcznie orki równoleg∏ej (w poprzek stoku). Gdy nachylenie przekracza 30°, stok powinien
byç wy∏àczony z u˝ytkowania ornego i przeznaczony na trwa∏y u˝ytek zielony. Stosowanie si´ do tych
zaleceƒ umo˝liwi ochron´ gleby przed erozjà wodnà i wymywaniem z gleby sk∏adników nawozowych
oraz uchroni zbiorniki wodne przed przyspieszonà eutrofizacjà. Na Pojezierzu Suwalskim, zgodnie
z rozporzàdzeniem wojewody, w strefach przybrze˝nych wód (100 – 200 m) zabronione jest stoso-
wanie nawozów sztucznych i pestycydów. Podobne ograniczenia mo˝na spotkaç w innych regionach.
Tym bardziej niedopuszczalne jest mycie urzàdzeƒ rolniczych (opryskiwaczy, zbiorników po substan-
cjach chemicznych) na brzegach rzek lub jezior. Idealnà sytuacjà by∏oby, gdyby podobne przepisy
obowiàzywa∏y w ca∏ym kraju. Niestety tak nie jest i nierzadko spotyka si´ zbiorniki wodne zanie-
czyszczone Êrodkami ochrony roÊlin, nawozami azotowymi, pochodnymi ropy naftowej (benzyny,
smary) oraz innymi substancjami pochodzàcymi z gospodarstw rolnych. Stosowane nawo˝enie po-
winno opieraç si´ przede wszystkim na nawozach naturalnych (obornik, kompost), uzupe∏nianych
nawozami sztucznymi, stosowanymi w optymalnych dawkach i zachowaniem w∏aÊciwych terminów. 
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Âwie˝e owoce i warzywa, pochodzàce z w∏asnych ogrodów i dost´pne dla goÊci, wzbogacajà
ofert´ gospodarstw agroturystycznych. Okazuje si´ niestety, ˝e goÊcie odwiedzajàcy kwater´
wiejskà nie wykazujà zachwytu z mo˝liwoÊci spo˝ywania zdrowych (wydawaç by si´ mog∏o) wa-
rzyw i dorodnych owoców. Trzeba zwróciç uwag´, dlaczego tak jest. Powodów mo˝e byç kilka.
O ile turysta nie mo˝e stwierdziç, czy chrupiàce marchewki i dorodna sa∏ata nie by∏y „p´dzo-
ne” na nawozach sztucznych, to miejsce uprawy warzyw mo˝e mu wiele powiedzieç. Nie wzbu-
dzi jego zaufania ogródek warzywny usytuowany przy drodze, zw∏aszcza ruchliwej i zapylonej.
Warzywa, zw∏aszcza zielone (sa∏ata, kapusta, koperek) lub korzeniowe (marchewka, rzodkiew-
ka, buraki) wyjàtkowo ∏atwo poch∏aniajà i magazynujà wszelkie zanieczyszczenia z powietrza
i gleby. Ruchliwe drogi i du˝e zapylenie sà êród∏em wielu metali ci´˝kich, pochodzàcych ze
spalin samochodowych. Mogà one doprowadziç do wielu schorzeƒ, z czego nie zawsze zdaje-
my sobie spraw´. Nale˝y braç pod uwag´, ˝e te same warzywa i owoce spo˝ywane sà przez go-
spodarzy, co nie jest bez znaczenia dla ich zdrowia. Dotyczy to zarówno niew∏aÊciwego nawo-
˝enia, o czym by∏a ju˝ kilkakrotnie mowa, ale tak˝e przesadnego stosowania oprysków i nie-
przestrzegania terminów karencji. Aby zagwarantowaç sobie rzeczywiÊcie zdrowe owoce i wa-
rzywa, nale˝y przestrzegaç podstawowych zasad, które nie wymagajà du˝ych nak∏adów, a s∏u-
˝à zarówno mieszkaƒcom gospodarstwa, jak i ich goÊciom. 

Aby zmniejszyç zawartoÊç metali ci´˝kich w glebach i w produkowanych owocach, warzywach
i paszy, nale˝y:
• unikaç uprawy owoców i warzyw przy drogach,
• unikaç nadmiernego nawo˝enia oraz oprysków,
• ÊciÊle przestrzegaç stosowania w∏aÊciwych dawek i terminów karencji,
• regularnie magnezowaç i wapnowaç gleby.

Minimalizacja zagro˝eƒ dla Êrodowiska w produkcji zwierz´cej

O jakoÊci produktów rolnych decydujà nie tylko metody uprawy i nawo˝enia ziemi, ale tak˝e
w∏aÊciwe ˝ywienie stosowane w hodowli. Zwierz´ta hodowlane powinny byç karmione pasza-
mi zielonymi, pochodzàcymi z w∏asnych upraw. Nale˝y unikaç stosowania pasz sztucznie pre-
parowanych, gdy˝ te mogà zawieraç substancje (domieszki antybiotyków, màczk´ pochodzàcà
z zara˝onych zwierzàt) niekorzystnie wp∏ywajàce na zdrowie zwierzàt oraz jakoÊç wytworzo-
nych produktów. WielkoÊç stada lub trzody powinna byç ÊciÊle dostosowana do mo˝liwoÊci
produkcji pokarmu lub zagospodarowania obornika i gnojowicy. Nigdy nie nale˝y wypasaç
zwierzàt na poboczach dróg, gdy˝ niesie to za sobà niebezpieczeƒstwo silnego ska˝enia traw
metalami ci´˝kimi. OczywiÊcie mo˝e si´ pojawiç stwierdzenie, ˝e od dawna wypasano zwierz´-
ta przy drogach. Trzeba jednak braç pod uwag´, ˝e stale wzrasta ruch samochodowy, a z nim
iloÊç szkodliwych substancji osadzajàcych si´ wzd∏u˝ dróg, roÊnie ogólne zanieczyszczenie Êro-
dowiska. Wszystkie te czynniki w znaczàcy sposób odbijajà si´ na zdrowiu mieszkaƒców oraz
ich goÊci, a przestrzeganie prostych zasad mo˝e to w istotny sposób zmieniç. 

Przy ocenie zagro˝eƒ trzeba równie˝ braç pod uwag´ mo˝liwoÊç pojawienia si´ ska˝eƒ radio-
aktywnych, powodem których mogà byç awarie urzàdzeƒ, wycieki substancji radioaktywnych
w trakcie przewo˝enia i inne wypadki losowe. W takiej sytuacji, gdy dochodzi do ska˝enia ra-
dioaktywnego, nale˝y zachowaç podstawowe zasady bezpieczeƒstwa i nie wypasaç byd∏a na pa-
stwiskach, ani poiç wodà z otwartych zbiorników. 
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Tak jak rozwój gospodarstw agroturystycznych powinien bazowaç i przyczyniaç si´ do popular-
noÊci turystyki wiejskiej i przyrodoznawczej wÊród mieszkaƒców miast, tak dzia∏ania prowa-
dzàce do stosowania ekologicznych form gospodarowania mogà i powinny przyczyniaç si´ do
wzrostu ÊwiadomoÊci i bezpieczeƒstwa ekologicznego na terenach wiejskich. To z kolei b´dzie
podstawowym atutem w rozwoju ruchu turystycznego na terenach wiejskich.

2.9. Uwarunkowania prawne dzia∏alnoÊci agroturystycznej22

Definicja dzia∏alnoÊci gospodarczej – zg∏oszenie dzia∏alnoÊci gospodarczej

Podstawà prawnà przy podejmowaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie turystyki jest
ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej23 wraz z póêniejszymi zmianami
oraz ustawa o us∏ugach turystycznych24 z 29 sierpnia 1997 r. wraz z póêniejszymi zmianami.

W Êwietle powy˝szych ustaw, dzia∏alnoÊcià gospodarczà jest wszelka dzia∏alnoÊç wytwórcza,
budowlana, handlowa i us∏ugowa, prowadzona w celach zarobkowych i na w∏asny rachunek
podmiotu (osoby) prowadzàcego takà dzia∏alnoÊç. Dzia∏alnoÊç zdefiniowanà w w/w ustawach
nale˝y zg∏osiç do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Obowiàzek taki, zgodnie z art. 3 ustawy
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej nie powstaje, gdy dotyczy:
• dzia∏alnoÊci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie-

rzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego, a tak˝e
• wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzeda˝y posi∏ków

domowych i Êwiadczenia w gospodarstwach rolnych innych us∏ug zwiàzanych z pobytem tu-
rystów. 

Zgodnie z powy˝szà definicjà, uboczne zaj´cia dotyczà dzia∏alnoÊci w zakresie:
• wytwarzania przedmiotów u˝ytku osobistego, domowego i gospodarczego oraz r´kodzie∏a

ludowego i artystycznego,
• naprawy i konserwacji ww. przedmiotów oraz mieszkaƒ, a tak˝e wykonywania innych us∏ug

z u˝yciem materia∏ów i narz´dzi w∏asnych lub powierzonych, z wyjàtkiem zarobkowego
przewozu osób,

• sprzeda˝y nie przetworzonych produktów rolnych i leÊnych, posi∏ków domowych oraz pro-
duktów wymienionych powy˝ej,

• podj´cia przez rolników dzia∏alnoÊci polegajàcej na wynajmie turystom pokoi lub miejsc
pod ustawienie namiotów w obr´bie gospodarstwa, sprzeda˝y posi∏ków i Êwiadczeniu us∏ug
z tym zwiàzanych.

Od 1998 r. wymagane jest zg∏oszenie wszystkich obiektów Êwiadczàcych us∏ugi hotelarskie do
ewidencji prowadzonej przez urz´dy gmin. Oprócz typowych obiektów hotelarskich i turystycz-
nych, obowiàzek dokonania wpisu obejmuje równie˝ obiekty wiejskiej bazy noclegowej. W∏à-
czenie obiektu do ewidencji nie powoduje obowiàzków w zakresie podatków, ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz innych nale˝noÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ wobec paƒstwa lub gminy, czego mogà
obawiaç si´ osoby podejmujàce ten rodzaj dzia∏alnoÊci. 
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Op∏ata podatku dochodowego w przypadku dzia∏alnoÊci agroturystycznej 

Zwolnienie z op∏at podatku dochodowego

Na podstawie art. 21. pkt. 43. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych25 zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje osoby fizyczne czerpiàce dochody z ty-
tu∏u wynajmowania pokoi goÊcinnych, je˝eli jednoczeÊnie spe∏nione sà nast´pujàce warunki:
• pokoje goÊcinne sà wynajmowane osobom przebywajàcym na wypoczynku,
• budynki mieszkalne sà po∏o˝one na obszarach wiejskich,
• wynajmujàcy prowadzi gospodarstwo rolne, a budynki, w których sà wynajmowane pokoje

nale˝à do tego gospodarstwa,
• wynajmowane pokoje znajdujà si´ w budynkach mieszkalnych,
• liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pi´ciu.

Zwolnienie obejmuje równie˝ dochody czerpane z tytu∏u wy˝ywienia goÊci wypoczywajàcych
w wynajmowanych pokojach. Zwolnienie to przys∏uguje ka˝demu, nawet jeÊli osiàga dochody
czerpane z innego tytu∏u. Dochody te nie ∏àczà si´ dla celów podatkowych z innymi dochodami
i nie wp∏ywajà na wysokoÊç innych podatków, rent i emerytur. Powy˝sze zwolnienie nie obejmu-
je jednak dochodów osiàganych z wynajmu miejsca pod ustawienie przyczep i namiotów, zarów-
no w obr´bie dzia∏ki siedliskowej, jak i terenów specjalnie do tego celu wydzielonych. 

Rycza∏t od przychodów nieewidencjonowanych 

Na podstawie paragrafu 18. Rozporzàdzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 1995 r. w sprawie
zrycza∏towanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektó-
rych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne,26 zrycza∏towanemu podatkowi dochodowe-
mu podlegajà osoby fizyczne Êwiadczàce us∏ugi hotelarskie, polegajàce na wynajmie pokoi go-
Êcinnych i domków turystycznych, po∏àczone z wydawaniem posi∏ków, w przypadku gdy ∏àcz-
na liczba pokoi, w tym w domkach turystycznych, nie przekracza dwunastu. 

W tym przypadku wynajmowane pokoje:
• mogà znajdowaç si´ poza budynkiem mieszkalnym, w domkach turystycznych, budynkach

adaptowanych itp.,
• osoba wynajmujàca nie musi posiadaç gospodarstwa rolnego,
• wynajmowane pomieszczenia nie muszà si´ znajdowaç na terenach wiejskich.

Równie˝ w tym przypadku podatek dochodowy w formie zrycza∏towanej nie obejmuje docho-
dów czerpanych z tytu∏u udost´pniania miejsca pod ustawienia namiotów i przyczep. Osoba
zobowiàzana do op∏aty podatku zrycza∏towanego musi prowadziç ewidencj´ przychodu we-
d∏ug wzoru przedstawionego poni˝ej:
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Tabela 3. Przyk∏ad formularza ewidencji przychodu 

Lp. Data wpisu Data uzyskania przychodu, Numer dowodu Kwota przychodu Ogó∏em Uwagi
na podstawie którego opodatkowana wg stawki27 5+ 6 + 7

dokonano wpisu 8,5 %       5,5 %        3,0 %
z∏ gr z∏ gr z∏ gr z∏ gr

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.
2.
3.
4.

Podsumowanie strony
Przeniesienie z poprzedniej strony
Suma przychodów za miesiàc .......................

W przypadku braku powy˝szej ewidencji lub stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w jej prowadze-
niu, podatnik traci prawo do rycza∏tu. W takiej sytuacji podatek zostanie wyliczony na zasa-
dach ogólnych wed∏ug dochodu szacunkowego. Dochody obj´te podatkiem zrycza∏towanym
nie ∏àczà si´ z innymi dochodami i nie wp∏ywajà na wysokoÊç pobieranej emerytury lub renty.

Podatek dochodowy p∏acony na zasadach ogólnych

Podatek dochodowy p∏acony na zasadach ogólnych obejmuje dochody uzyskiwane z najmu nie
obj´tego omówionymi powy˝ej zwolnieniami lub rycza∏tem, a tak˝e dochody z us∏ug Êwiadczo-
nych okazjonalnie. Ogólne zasady op∏acania podatku dochodowego dotyczà tak˝e osób, które
prowadzà dzia∏alnoÊç zg∏oszonà do ewidencji gospodarczej, chyba ˝e korzystajà z karty podat-
kowej lub rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych. Podatek na zasadach ogólnych op∏aca
si´ na podstawie deklaracji sk∏adanych co miesiàc na druku PIT 5.

Karta podatkowa to forma op∏acania podatku polegajàca na comiesi´cznym wp∏acaniu sta∏ej kwoty,
niezale˝nie od wysokoÊci osiàgni´tego przychodu. W tym systemie nie ewidencjonuje si´ przychodów
ani kosztów. Jest on korzystny dla tych podatników, którzy osiàgajà wysokie dochody. Zasady prowa-
dzenia karty podatkowej okreÊlone sà w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 1996 r.28

Rozporzàdzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 1995 r. w sprawie zrycza∏towanego podatku
dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiàganych
przez osoby fizyczne29 okreÊla przypadki, w których zachodzi obowiàzek prowadzenia ksià˝ki
przychodów i rozchodów. Obejmujà one nast´pujàce rodzaje us∏ug:
• us∏ugi hoteli,
• us∏ugi Êwiadczone przez kempingi oraz inne miejsca krótkotrwa∏ego zakwaterowania,
• us∏ugi parkingowe,
• us∏ugi agencji turystycznych i pilota˝u, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
• us∏ugi w zakresie edukacji,
• us∏ugi zwiàzane z rekreacjà, kulturà i sportem.

Za∏o˝enie ksià˝ki podatkowej przychodów i rozchodów wymaga zg∏oszenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w Urz´dzie Gminy oraz Urz´dzie Skarbowym.

88

27 Stawki podane wg stanu prawnego na dzieƒ 31 grudnia 2001 r.
28 Dz. U. z 1996 r. nr 151, poz. 717.
29 Dz. U. z 1995 r. nr 148, poz. 719.



Podatek od towarów i us∏ug VAT

Podatek od towarów i us∏ug obowiàzuje przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç zg∏oszonà
do ewidencji gospodarczej, którzy przekroczyli równowartoÊç kwoty 10 000 euro30 rocznego
obrotu. Nie dotyczy jedynie prowadzàcych dzia∏alnoÊç na karcie podatkowej. 

Z powy˝szych informacji wynika, ˝e rolnik kwaterodawca mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç agroturystycz-
nà i czerpaç z niej dochody, które nie podlegajà opodatkowaniu i stanowià w ten sposób istotne êró-
d∏o dodatkowych zarobków. Warunkiem jest jednak przestrzeganie podstawowych zasad okreÊlonych
w ustawie oraz aktach wykonawczych do niej. W wi´kszoÊci przypadków dzia∏alnoÊç agroturystyczna
mieÊci si´ w podstawowej kategorii zwolnieƒ od podatku. Przed uruchomieniem kwatery agrotury-
stycznej nale˝y sprawdziç, czy udost´pniona liczba pokoi, oferowane us∏ugi towarzyszàce nie kwalifi-
kujà si´ do grupy us∏ug obj´tych podatkiem dochodowym, by uniknàç w ten sposób k∏opotów z urz´-
dem skarbowym. Pomocy w tym zakresie udzielà lokalne stowarzyszenia agroturystyzne lub ODR-y.

Wymagania sanitarno-epidemiologiczne

Obecny stan prawny nie zawiera regulacji odnoszàcych si´ do wymagaƒ sanitarno-epidemiolo-
gicznych w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci agroturystycznej. Przepisy szczegó∏owo normu-
jà zasady ˝ywienia zbiorowego i produkcji ˝ywnoÊci, ale tylko w stosunku do prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà zarejestrowanych zak∏adów. 

Podstaw´ prawnà stanowià nast´pujàce akty prawne: 
• Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Ârodowiska oraz Przewodni-

czàcego G∏ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z 1973 r. w sprawie wymagaƒ hi-
gieniczno-sanitarnych dla hoteli i innych zak∏adów noclegowych;31

• Zarzàdzenie Przewodniczàcego G∏ównego Komitetu Turystyki z 24 czerwca 1985 r. w spra-
wie rodzajów i kategorii zak∏adów hotelarskich, obozowisk i domków turystycznych;32

• Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia;33

• Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wy-
maganych ze wzgl´dów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujàcych niektóre za-
j´cia zarobkowe.34

Mimo ˝e w przypadku wydawania posi∏ków domowych dla goÊci przebywajàcych w obiektach
agroturystycznych nie ma wyraênie sprecyzowanych przepisów, kwaterodawca dla bezpieczeƒ-
stwa w∏asnego, jak i goszczonych osób powinien czuç si´ zobowiàzany do przestrzegania pod-
stawowych zasad higieny:
• osoby przygotowujàce posi∏ki powinny mieç aktualne ksià˝eczki zdrowia, a w szczególnoÊci

przejÊç badania na nosicielstwo chorób zakaênych i paso˝ytów przewodu pokarmowego,
• woda pitna w gospodarstwie powinna byç przebadana i otrzymaç Êwiadectwo przydatnej do

u˝ytku,
• próbki ˝ywnoÊci powinny byç przechowywane przynajmniej przez dwa dni.

W przypadku ˝ywienia kilku czy kilkunastu osób, kwestià umowy pomi´dzy stronami jest spo-
sób, jakoÊç i warunki ˝ywienia. W przypadku podj´cia takiej dzia∏alnoÊci na szerokà skal´, tzn.
˝ywienie powy˝ej 20 osób dziennie, organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej podejmà z urz´-
du nadzór sanitarny nad obiektem i b´dà egzekwowaç spe∏nienie odpowiednich wymagaƒ.
W takim przypadku obiekt powinien mieç wydzielonà sto∏ówk´, w kuchni wydzielone ciàgi
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pracy brudnej i czystej. Ponadto wyposa˝enie kuchni powinno byç bogatsze ze wzgl´du na ko-
niecznoÊç wydzielania sprz´tu do poszczególnych prac. Produkty przeznaczone do przygoto-
wania posi∏ków muszà byç wysokiej jakoÊci i prawid∏owo przechowywane. Aby zarejestrowaç
zak∏ad ˝ywienia zbiorowego nale˝y opracowaç projekt techniczny i technologiczny, w którym
rozrysowany b´dzie uk∏ad przestrzenny pomieszczeƒ i ich wyposa˝enie. Projekt powinien uzy-
skaç pozytywnà opini´ Paƒstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

Chcàc uniknàç przykrych zdarzeƒ w postaci zatruç, nale˝y przestrzegaç pewnych ogólnie obo-
wiàzujàcych zasad sporzàdzania posi∏ków:
• przed przystàpieniem do przygotowania posi∏ku nale˝y zawsze dok∏adnie umyç r´ce my-

d∏em i bie˝àcà wodà, za∏o˝yç czystà odzie˝ ochronnà i zakryç w∏osy,
• surowce i pó∏produkty u˝ywane do sporzàdzania posi∏ków powinny byç zawsze Êwie˝e i nie

przeterminowane, owoce i warzywa podawane na surowo nale˝y dok∏adnie myç,
• prace brudne powinny byç oddzielone od czystych na ka˝dym etapie przygotowania posi∏ku,
• w przypadku gdy posi∏ki sà przygotowywane nie tylko dla rodziny gospodarzy, lecz równie˝

dla turystów, naczynia i sztuçce powinno si´ wyparzaç, tzn. po umyciu nale˝y je zanurzyç we
wrzàtku najlepiej w metalowym koszyku,

• w przypadku stwierdzenia u siebie objawów chorobowych, jak biegunka, wymioty, bóle
brzucha, nie wolno przyst´powaç do przygotowywania posi∏ków dla innych osób. Istnieje
du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e jest to poczàtek choroby zakaênej.

Powy˝sze zasady dotyczà wszystkich gospodyƒ domowych, a nie tylko tych, które prowadzà dzia-
∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie ˝ywienia zbiorowego. TuryÊci zwracajà uwag´ nie tylko na wyglàd
potraw i ich smak, ale równie˝ na to, w jakich warunkach zosta∏y przygotowane. Nie dziwmy si´,
gdy ktoÊ nie chce korzystaç z naszej kuchni, spo˝ywaç przygotowanych przez nas posi∏ków. Wy-
starczy, ˝e korzystamy z niew∏aÊciwie umytych naczyƒ, po wykonaniu ró˝nych, mniej lub bardziej
czystych, prac gospodarskich przyst´pujemy w tej samej odzie˝y do gotowania posi∏ków. O ile
w gronie domowników nie zawsze zwracamy na to uwag´, t∏umaczàc si´ brakiem czasu, to decy-
dujàc si´ na serwowanie posi∏ków, musimy zdawaç sobie spraw´ z odpowiedzialnoÊci za zdrowie
przyjmowanych goÊci, ich samopoczucie i opini´ o nas samych. W biznesie, a turystyka wiejska
jest biznesem, bardzo ∏atwo jest utraciç dobrà opini´. Odbudowaç jà jest bardzo trudno.

Dbanie o czystoÊç, to przede wszystkim dbanie o w∏asne bezpieczeƒstwo. WÊród przyje˝d˝ajà-
cych goÊci mogà zdarzyç si´ osoby, cierpiàce na choroby zakaêne. Najlepszym zabezpiecze-
niem jest oddzielenie cz´Êci goÊcinnej od prywatnych pomieszczeƒ gospodarza. Niezwykle
wa˝na staje si´ potrzeba codziennego mycia i dezynfekowania pomieszczeƒ sanitarnych,
zw∏aszcza gdy sà wspólnie u˝ytkowane. Osoba sprzàtajàca ∏azienk´ lub toalet´ powinna zawsze
nak∏adaç gumowe r´kawice. Nie zapominajmy, ˝e w naszym domu b´dà przebywaç nieznane
nam osoby, a w takiej sytuacji podstawowà zasadà ochrony naszego zdrowia jest zachowanie
zasad higieny osobistej i cz´ste mycie ràk. Wi´kszoÊç „grasujàcych” obecnie chorób zakaênych
(WZW, salmonelloza, czerwonka bakteryjna itd.) to tzw. choroby brudnych ràk.

Przepisy bezpieczeƒstwa i higieny pracy

W przypadku gdy do obs∏ugi w obiekcie agroturystcznym zostanie zatrudniona osoba, na pra-
codawcy cià˝y obowiàzek zorganizowania przeszkolenia pracownika w zakresie podstawowych
zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Nawet jeÊli przy obs∏udze goÊci pracujà cz∏onkowie ro-
dziny, nale˝y równie˝ pami´taç o przestrzeganiu podstawowych zasad ergonomii prac domo-
wych. Jako przyk∏ad przytoczymy kilka zasad prawid∏owego przenoszenia ci´˝arów, o co w go-
spodarstwie nietrudno:
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• ci´˝ar nale˝y trzymaç tak blisko cia∏a, jak to tylko mo˝liwe,
• podnosiç w zakresie wysokoÊci od d∏oni do barków,
• staraç si´ trzymaç ci´˝ar w r´kach jak najkrócej,
• unikaç du˝ej cz´stotliwoÊci podnoszenia,
• przenosiç ci´˝ar na opuszczonych r´kach, dêwiganie ci´˝aru przy zgi´tych w stawie ∏okcio-

wym r´kach zwi´ksza dwukrotnie obcià˝enie zaanga˝owanych mi´Êni.

Zachowanie powy˝szych zasad jest wa˝ne, zw∏aszcza w przypadku cz´stego sprzàtania pomieszczeƒ
u˝ytkowanych przez goÊci, a co si´ z tym wià˝e – cz´stego przesuwania lub przenoszenia sprz´tów
i elementów wyposa˝enia. Innym wa˝nym elementem przy wykonywaniu prac domowych jest za-
chowanie odpowiedniej wysokoÊci roboczej. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska powierzchnia
robocza mo˝e byç przyczynà bólu i schorzeƒ narzàdów ruchu, powodowaç schorzenia kr´gos∏upa
i barków. Przyk∏adem nieodpowiedniego zastosowania powierzchni roboczej jest wykorzystywanie
przez gospodynie domowe powierzchni blatu sto∏u kuchennego, który nie zapewnia w∏aÊciwej wy-
sokoÊci. Odpowiednia wysokoÊç, na której powinny byç wykonywane prace, to 85-90 cm. 

Podstawowe zasady BHP w gospodarstwie:
• kwaterodawca powinien posiadaç ubezpieczenie od skutków odpowiedzialnoÊci cywilnej

goÊci, dodatkowo mo˝na ubezpieczyç powierzchni´ urlopowà,
• teren wokó∏ zabudowaƒ powinien byç odpowiednio oÊwietlony,
• Êrodki ochrony roÊlin i nawozy mineralne powinny byç sk∏adowane zgodnie z przepisami BHP,
• êród∏a niebezpieczeƒstw powinny byç widocznie oznakowane,
• psy nie powinny biegaç luêno na terenie posesji bez kagaƒców,
• gniazda elektryczne muszà byç zabezpieczone przed dzieçmi,
• w obiekcie powinna znajdowaç si´ apteczka domowa pierwszej pomocy,
• obiekty powinny byç wyposa˝one w gaÊnice i pozosta∏y sprz´t po˝arniczy zgodnie z obowià-

zujàcymi przepisami przeciwpo˝arowymi,
• wykaz s∏u˝b pierwszej pomocy: stra˝, pogotowie, policja itp. powinien znajdowaç si´ na wi-

docznym miejscu.

Przepisy przeciwpo˝arowe 

Nowe budynki, stawiane po 1995 r., zgodnie z wymogami aktualnego prawa budowlanego, po-
winny mieç Êwiadectwo odbioru potwierdzone nie tylko przez inspektora nadzoru, ale tak˝e
przez uprawnionego pracownika stra˝y po˝arnej. W budynkach starszych, zw∏aszcza w przy-
padku domów drewnianych przepisy przeciwpo˝arowe powinny byç szczególnie przestrzegane.
Do najwa˝niejszych zasad nale˝à:
• sprawna instalacja elektryczna, w przypadku budynków drewnianych przewody elektryczne

nie powinny byç montowane bezpoÊrednio na elementach drewnianych,
• regularnie sprawdzane i czyszczone przez kominiarza przewody kominowe,
• budynek powinien byç zaopatrzony w sprawne gaÊnice, umieszczone w widocznych miej-

scach lub inny sprz´t gaÊniczy, np. koce gaÊnicze lub detektory dymu; w budynku, zw∏asz-
cza wykorzystywanym przez wi´kszà liczb´ osób, powinno byç zabezpieczone wyjÊcie ewa-
kuacyjne. W pomieszczeniach usytuowanych na wy˝szych kondygnacjach przynajmniej jed-
no okno powinno otwieraç si´ w ca∏oÊci, a po zewn´trznej Êcianie budynku powinno byç za-
bezpieczone zejÊcie przy u˝yciu drabinki lub mocnej liny.
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Rozdzia∏ 3.
Zasoby mojego gospodarstwa

WÊród mieszkaƒców wsi mo˝na obecnie zauwa˝yç zwi´kszone zainteresowanie mo˝liwoÊcià
rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug turystycznych w oparciu o w∏asne gospodarstwo rolne. Dla wi´k-
szoÊci mieszkaƒców wsi jest to zupe∏nie nowy rodzaj dzia∏alnoÊci, ró˝niàcy si´ od dotychczas
wykonywanych zaj´ç. Dlatego te˝ zanim zostanie podj´ta decyzja o rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci
agroturystycznej, warto si´ do tego solidnie przygotowaç, zarówno pod wzgl´dem teoretycz-
nym, jak i praktycznym. JeÊli w danej miejscowoÊci lub w najbli˝szym sàsiedztwie istnieje ju˝
gospodarstwo agroturystyczne, warto spotkaç si´ z w∏aÊcicielami, porozmawiaç o ich doÊwiad-
czeniach i pracy zwiàzanej z obs∏ugà goÊci. Odwiedzajàc obiekt, mo˝na przyjrzeç si´ rozwiàza-
niom technicznym i funkcjonalnym zastosowanym w budynku, przygotowanym do prowadze-
nia tego typu dzia∏alnoÊci. Sta∏y kontakt z miejscowym liderem oraz obserwacja rozwoju jego
przedsi´wzi´cia jest cz´sto si∏à sprawczà przy podejmowaniu podobnej dzia∏alnoÊci przez in-
nych mieszkaƒców wsi. Bardzo wiele doÊwiadczeƒ i ciekawych spostrze˝eƒ mo˝na uzyskaç, gdy
przez pewien czas zamienimy si´ rolami i sami b´dziemy mieszkaç w obiekcie agroturystycz-
nym jako goÊcie. Zamiana ról pozwala kwaterodawcy oceniç obiekt z punktu widzenia turysty,
a tym samym bardziej funkcjonalnie przygotowaç w∏asnà baz´ agroturystycznà. Równie cieka-
wym doÊwiadczeniem mo˝e byç obserwacja turystów wypoczywajàcych w naszej miejscowoÊci.
Rozmawiajàc z nimi, uzyskamy wiele ciekawych informacji, chocia˝by dlaczego wybrali w∏aÊnie
nasz region, co si´ im najbardziej podoba, jakich warunków oczekujà itp. Równie wa˝na jest
wspó∏praca z doÊwiadczonym doradcà, który na podstawie swojej wiedzy i doÊwiadczenia mo-
˝e odpowiednio ukierunkowaç pomys∏y i plany osób zainteresowanych rozpocz´ciem i rozwo-
jem dzia∏alnoÊci agroturystycznej oraz pomóc w przeprowadzeniu analizy finansowej planowa-
nego przedsi´wzi´cia. W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z instytucjà, której przedmiotem
dzia∏ania jest mi´dzy innymi wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej. Do takich instytucji nale-
˝à lokalne stowarzyszenia agroturystyczne, OÊrodki Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze.
Powy˝sze instytucje, oprócz doradztwa indywidualnego, prowadzà równie˝ szkolenia stopnia
podstawowego, jak i tematyczne dla osób szczególnie zainteresowanych Êwiadczeniem us∏ug
agroturystycznych. Udzia∏ w szkoleniu jest doskona∏à okazjà nie tylko do uzyskania niezb´d-
nych wiadomoÊci, lecz równie˝ do wymiany doÊwiadczeƒ z innymi kwaterodawcami. Informa-
cje uzyskane w trakcie szkolenia nale˝y samodzielnie pog∏´biaç, czytajàc dost´pnà literatur´.
Obecnie na rynku ukaza∏o si´ wiele publikacji i opracowaƒ dotyczàcych obs∏ugi ruchu tury-
stycznego na wsi. Poruszajà one równie˝ zagadnienia dotyczàce uwarunkowaƒ rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci agroturystycznej, którym muszà odpowiadaç gospodarstwa i ich w∏aÊciciele. 

Przyst´pujàc do oceny mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏alnoÊci agroturystycznej, nale˝y zwróciç uwa-
g´ na nast´pujàce jej czynniki:
• moje gospodarstwo – charakter zabudowy, prowadzona dzia∏alnoÊç produkcyjna, bezpo-

Êrednie kontakty ze zwierz´tami domowymi, styl ˝ycia i pracy domowników, mo˝liwoÊç ko-
rzystania ze Êwie˝ych produktów spo˝ywczych, tradycyjne wiejskie jedzenie;

• ˝ycie na wsi – ró˝norodne wiejskie zaj´cia, obyczaje i tradycje, niepowtarzalna atmosfera
ma∏ych Êrodowisk;

• przestrzeƒ – naturalne Êrodowisko, swoboda i aktywny wypoczynek z dala od gwaru kuror-
tów, kultura materialna;

• mieszkaƒcy wsi – odmienny styl ˝ycia, kontakty osobiste, otwartoÊç i tradycyjna goÊcinnoÊç.
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Agroturystyka to nie tylko mo˝liwoÊç zakwaterowania i wy˝ywienia w gospodarstwie rolnika.
Zdecydowana wi´kszoÊç turystów oczekuje wielu propozycji aktywnego wypoczynku w obr´bie
regionu, gminy, wsi. Dzi´ki temu korzyÊci p∏ynà nie tylko z noclegów, ale tak˝e mo˝liwoÊci
sprzeda˝y posi∏ków, produktów w∏asnego gospodarstwa, wyrobów r´kodzie∏a artystycznego
oraz innych us∏ug towarzyszàcych. Co wi´cej, rozwój dzia∏alnoÊci agroturystycznej daje liczne
niewymierne po˝ytki. Podniesienie jakoÊci infrastruktury przyczynia si´ do zwi´kszenia jako-
Êci ˝ycia na wsi. Zdobywanie nowych umiej´tnoÊci, ale przede wszystkim nawiàzywanie nowych
kontaktów z ludêmi, poznawanie innych wzorców ˝ycia, wprowadzajà odmian´ dla codziennej
pracy i uznanie jej trudu przez goÊci, co cieszy i motywuje do dalszych wysi∏ków. 

Oprócz oceny predyspozycji do rozpocz´cia biznesu agroturystycznego, której zasady omówio-
ne sà w rozdziale 4, przed nami pierwszy krok – rozpoznanie i ocena mo˝liwoÊci prowadzenia
dzia∏alnoÊci turystycznej. Na tym etapie nale˝y krytycznie spojrzeç na to, czym dysponuje na-
sze gospodarstwo, czym dysponuje jego otoczenie (sàsiedzi, wieÊ, region), co sprzyja rozwojo-
wi turystyki, co mo˝na zaproponowaç turystom, aby swoje pieniàdze wydali w∏aÊnie u nas. Ka˝-
da ocena powinna byç odpowiedzià na pytanie, czego oczekuje od nas goÊç.

3.1. Organizacja gospodarstwa

Jednym z wa˝nych elementów przy podejmowaniu dzia∏alnoÊci agroturystycznej jest oszacowa-
nie walorów ca∏ego gospodarstwa i ocena zasobów ludzkich w naszej rodzinie. Na poczàtek na-
le˝y przyjrzeç si´ swojemu gospodarstwu i oceniç jego atuty, koncentrujàc si´ na tych, które mo-
gà okazaç si´ atrakcyjne dla przyjezdnych. Mo˝e to byç np. korzystne po∏o˝enie na skraju wsi
w pobli˝u jeziora lub lasu. Innym atutem mo˝e byç dobrze utrzymany, tradycyjny budynek, pi´k-
ny, zadbany ogród lub ma∏y warsztat rzemieÊlniczy, prowadzony przez gospodarza. Lepsze wa-
runki rozwoju dzia∏alnoÊci agroturystycznej majà gospodarstwa o zabudowie otwartej, oddalone
nieznacznie od innych gospodarstw i po∏o˝one z dala od ruchliwych dróg, gdy˝ nie sà nara˝one
na ha∏as i spaliny. Otwarta przestrzeƒ sprawia wi´ksze poczucie swobody i lepsze warunki wypo-
czynku. Nie oznacza to jednak, ˝e zabudowa zwarta wyklucza mo˝liwoÊç przyjmowania goÊci.
Tradycyjne zagrody, dzi´ki zamkni´temu podwórku i zabudowaniom na kszta∏t czworoboku, po-
zwalajà stworzyç warunki gwarantujàce spokój i bezpieczeƒstwo. Dodatkowy warunek, który mu-
si byç spe∏niony przy zwartej zabudowie, to zapewnienie odpowiednio du˝ej zazielenionej prze-
strzeni do wypoczynku wokó∏ domu. Odleg∏oÊç od przystanku autobusowego lub stacji kolejo-
wej, przejezdnoÊç dróg majà równie˝ istotny wp∏yw na ocen´ lokalizacji gospodarstwa. 

O ile po∏o˝enie gospodarstwa jest od nas ca∏kowicie niezale˝ne, to w przypadku budynków
i pomieszczeƒ b´dàcych w naszym posiadaniu, krytyczna ocena ich zasobów, stanu techniczne-
go i wyglàdu zewn´trznego (estetyki) powinna w pierwszej kolejnoÊci daç odpowiedê, czy mo-
˝emy i nadal chcemy zajàç si´ Êwiadczeniem us∏ug turystycznych. Najkorzystniejszym rozwià-
zaniem jest adaptacja pomieszczeƒ w budynku mieszkalnym albo budynkach gospodarczych.
Unikniemy w ten sposób zb´dnych inwestycji i byç mo˝e zachowamy w ten sposób jakiÊ cha-
rakterystyczny, niepowtarzalny element. 

Kolejnym elementem oceny jest charakter produkcji rolnej, prowadzonej w gospodarstwie, a co
si´ z tym wià˝e, uk∏ad zabudowaƒ gospodarskich, w∏aÊciwe rozmieszczenie obiektów towarzyszà-
cych produkcji rolnej (sk∏ady, silosy, kompostowniki itp.), zw∏aszcza w gospodarstwach nowo-
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czesnych, prowadzàcych intensywnà produkcj´ zwierz´cà, gdzie ze wzgl´du na ucià˝liwe zapachy
rozpocz´cie dzia∏alnoÊci agroturystycznej mo˝e byç wykluczone. Generalnie do Êwiadczenia
us∏ug agroturystycznych bardziej predysponowane sà tradycyjne gospodarstwa rolne o wielokie-
runkowej produkcji zwierz´cej i roÊlinnej. Dostarczajà one nie tylko wi´kszoÊci produktów spo-
˝ywczych, które sà podstawà przygotowywania domowych posi∏ków, co znacznie poprawia jakoÊç
oferowanego wy˝ywienia. Co wi´cej, ró˝norodnoÊç hodowanych zwierzàt jest du˝à atrakcjà
zw∏aszcza dla dzieci, które nierzadko decydujà o miejscu sp´dzenia letnich wakacji. Prowadze-
nie takiego gospodarstwa wymaga jednak du˝ych nak∏adów czasu i pracy. Mo˝e to powodowaç,
˝e gospodarze nie b´dà mogli poÊwi´caç goÊciom wystarczajàco du˝o uwagi. Gospodarstwa no-
woczesne, specjalizujàce si´ w intensywnej produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej pozbawione sà
w wi´kszoÊci tych walorów, które charakteryzujà typowà zagrod´ wiejskà. Majà natomiast t´ za-
let´, ˝e jednorodna produkcja umo˝liwia lepszà organizacj´ pracy, poÊwi´cenie wi´kszej uwagi
turystom i przygotowanie dodatkowych atrakcji wypoczynku na wsi. Nierzadko przy specjali-
stycznym gospodarstwie prowadzona jest dodatkowa dzia∏alnoÊç, obejmujàca np. produkcj´ se-
rów, przetworów z owoców i warzyw, w´dlin wed∏ug starych domowych receptur. 

Niezale˝nie od typu gospodarstwa prowadzàcego produkcj´ rolnà, podstawowà kwestià, która
mo˝e wp∏ywaç na podj´cie dzia∏alnoÊci agroturystycznej, jest w∏aÊciwa organizacja czasu w go-
spodarstwie. Okres wzmo˝onego ruchu turystycznego i przyjazdu goÊci nak∏ada si´ z intensyw-
nymi pracami polowymi. Przygotowujàc si´ do sezonu turystycznego, zw∏aszcza po raz pierwszy,
powinniÊmy bardzo dok∏adnie przeanalizowaç swoje mo˝liwoÊci i podjàç decyzj´, do jakiego
stopnia w danym okresie b´dziemy mogli poÊwi´ciç turystom swój czas. Nowe obowiàzki, do-
datkowe prace w gospodarstwie, niespodziewane wydarzenia b´dà anga˝owaç nas do takiego
stopnia, ˝e przyj´cie kilku osób mo˝e przerosnàç nasze mo˝liwoÊci. Powodzenie planowanego
przedsi´wzi´cia w znacznym stopniu b´dzie zale˝eç od ca∏ej rodziny kwaterodawcy. Cechy cha-
rakteru poszczególnych domowników, takie jak goÊcinnoÊç, serdecznoÊç, ujmujàcy sposób by-
cia, znacznie u∏atwià kontakty z turystami. Wa˝nym argumentem mo˝e byç równie˝ umiej´t-
noÊç przyrzàdzania przez gospodyni´ smacznych, domowych posi∏ków. Podejmujàc decyzj´
o rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci gospodarczej, jesteÊmy w najlepszej sytuacji wówczas, gdy wszyscy
cz∏onkowie rodziny zaakceptujà ten pomys∏. Pomo˝e to utrzymaç lub zbudowaç domowà, cie-
p∏à atmosfer´, którà przebywajàcy w domu goÊci bardzo sobie cenià. Wprawdzie wi´kszoÊç prac
wykonujà panie domu, to jednak cz´Êç obowiàzków mo˝na przydzieliç innym domownikom.
Starsze dzieci ch´tnie towarzyszà goÊciom podczas wycieczek organizowanych po najbli˝szej
okolicy, natomiast dziadkowie najcz´Êciej sà wspania∏ymi gaw´dziarzami, potrafiàcymi w nie-
zwykle zajmujàcy sposób przekazaç swoje wspomnienia o wsi, w której mieszkajà, wydarze-
niach, lokalnych tradycjach i obyczajach. Podzia∏ obowiàzków znacznie u∏atwi nam prac´.

Du˝ym atutem wypoczynku w gospodarstwie jest umo˝liwienie goÊciom obserwowania pracy
mieszkaƒców gospodarstwa, a nawet uczestniczenia w niej. TuryÊci ch´tnie pomagajà w doje-
niu krów, zwo˝eniu siana, pracy w sadzie. Dotyczy to równie˝ wielu zaj´ç dodatkowych, nale-
˝àcych cz´sto do tradycji ludowych, z czego nie zawsze zdajemy sobie spraw´, takich jak malo-
wanie pisanek, rzeêbienie w drewnie, haftowanie tradycyjnych, regionalnych wzorów. Nie za-
wsze zdajemy sobie spraw´ z posiadanych umiej´tnoÊci, a rozwijane zainteresowania i umie-
j´tnoÊci któregoÊ z domowników w niecodzienny sposób mogà wzbogaciç pobyt turystów.
OczywiÊcie nie nale˝y zak∏adaç, ˝e nasi goÊcie zapewnià nam dodatkowe r´ce do pracy. Pami´-
tajmy, ˝e na wieÊ przyje˝d˝ajà przede wszystkim, by odpoczàç. Udzia∏ w pracach gospodar-
skich to ich dobra wola, a nie poczucie obowiàzku. W takiej sytuacji nale˝y zastanowiç si´, czy
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b´dziemy mogli zorganizowaç sami lub przy udziale sàsiadów takich imprez, które zainteresu-
jà naszych goÊci. Coraz cz´Êciej wsie i miasteczka organizujà festyny, uroczystoÊci lokalne, ob-
chody Êwiàt, nawiàzujàce swym charakterem do rodzimej tradycji. Z pewnoÊcià nale˝à do nich
do˝ynki. Takie wydarzenia to dla naszych goÊci doskona∏a okazja, aby poznaç, podziwiaç
i uczyç si´ miejscowych zwyczajów r´kodzielniczych, muzycznych, kulinarnych. Du˝à popular-
noÊcià cieszà si´ przejazdy bryczkà, kuligi, ogniska, pieczenie kie∏basek, barana lub prosiaka.
Organizacja takich atrakcji powinna byç wynikiem wspólnego dzia∏ania gospodarzy z ca∏ej
okolicy, a nawet regionu. Pozwala im to czerpaç wspólne korzyÊci. Jedni przygotowujà konie,
inni program artystyczny. Poszerzona zostaje w ten sposób oferta pobytu na wsi, a tym samym
wzrasta jej atrakcyjnoÊç turystyczna, co w efekcie przynosi wszystkim wi´cej korzyÊci. Wzrost
ruchu turystycznego pociàga za sobà wi´ksze zapotrzebowanie na towarzyszàce us∏ugi rze-
mieÊlnicze, gastronomiczne, pocztowe, medyczne, wa˝ne nie tylko dla turystów, ale przede
wszystkim podnoszàce jakoÊç ˝ycia dla samych mieszkaƒców. 

Jak wczeÊniej zosta∏o wspomniane, agroturystyka to nie tylko gospodarstwo wiejskie. To tak˝e
otoczenie, na które powa˝ny wp∏yw ma wieÊ i region. Niestety nie ka˝da okolica stwarza ko-
rzystne warunki jej rozwoju. AtrakcyjnoÊç turystyczna mo˝e oznaczaç teren ju˝ uznany tury-
stycznie, odwiedzany przez wielu turystów. W przypadku agroturystyki mamy jednak do czy-
nienia z obszarem nieznanym, cz´sto „dziewiczym” z punktu widzenia w∏aÊciwej, cz´Êciej ja-
kiejkolwiek infrastruktury turystycznej, charakteryzujàcym si´ bogactwem przyrody, ciàgle ˝y-
wà tradycjà ludowà i obyczajami, wreszcie ciekawymi obiektami architektury sakralnej (ko-
Êcio∏y, kapliczki) i ludowej, co stanowi jego najwi´kszy walor. Podstawowym elementem atrak-
cyjnoÊci turystycznej jest krajobraz. Najwi´kszym zainteresowaniem b´dà cieszyç si´ wsie po-
∏o˝one w malowniczej okolicy, z bogactwem upraw, widokiem wiejskich sadów i ∏àk, pastwisk
i ma∏ych zagajników. Oprócz walorów przyrodniczych, niezmiernie wa˝nym elementem jest
zabudowa. Dla turystyki wiejskiej idealne sà wsie o charakterystycznym uk∏adzie „ulicówki”,
nawiàzujàcej do tradycyjnego stylu wiejskiego. Nie chodzi tu oczywiÊcie o wsie przypominajà-
ce swym charakterem skansen (choç mo˝e to byç dodatkowy atut), ale o taki typ zabudowy,
w którym dominujà typowe zagrody wiejskie, a poszczególne elementy architektury uwzgl´d-
niajà tradycj´ regionalnà. Z przykroÊcià nale˝y stwierdziç, ˝e krajobraz polskiej wsi w wielu
miejscowoÊciach jest mocno, wr´cz nieodwracalnie zniszczony. Dotyczy to nie tylko warunków
przyrodniczych (niew∏aÊciwa melioracja, zasypywanie stawów, likwidacja zadrzewieƒ przydo-
mowych i Êródpolnych), ale równie˝ architektonicznych. Nijakie budynki mieszkalne, niedopa-
sowane architektonicznie do otoczenia, liczne szopki, komórki, przybudówki, a zw∏aszcza
wszechobecny ba∏agan, nie sà atrakcyjne, a wr´cz odstraszajà. W takiej sytuacji potencjalny
kwaterodawca ma znacznie bardziej utrudnione zadanie, gdy˝ musi przygotowaç takà ofert´,
która swym zakresem zmniejszy istniejàce niedogodnoÊci.

3.2. Ocena istniejàcej infrastruktury podstawowej oraz towarzyszàcej

Przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci agroturystycznej nale˝y przede wszystkim oceniç wolnà przestrzeƒ
w budynku mieszkalnym oraz zdecydowaç, jaki rodzaj bazy noclegowej zostanie turystom przygoto-
wany, bioràc pod uwag´ zarówno funkcjonalnoÊç domu, jak i swoje mo˝liwoÊci finansowe. Z regu∏y
na poczàtku wynajmuje si´ pokoje goÊcinne w domu mieszkalnym w∏aÊcicieli. Natomiast póêniej,
w trakcie zdobywania Êrodków finansowych kwaterodawcy powi´kszajà swojà baz´, tworzàc miesz-
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kania wakacyjne lub domki letniskowe i starajàc si´ ciàgle podwy˝szaç standard wypoczynku. Jed-
nym z atutów wakacji na wsi jest tworzenie kameralnej atmosfery dzi´ki przygotowaniu niewielkiej
liczby miejsc noclegowych. Dlatego te˝, zw∏aszcza na poczàtku, lepiej jest przygotowaç dwa lub trzy
pokoje z dost´pem do ∏azienki i pokoju wypoczynkowego zamiast zape∏niaç goÊçmi ka˝dà wolnà
przestrzeƒ kosztem komfortu wypoczywajàcych osób, jak i nas samych. Przestrzeƒ jest bardzo wa˝-
nym wyznacznikiem jakoÊci wypoczynku. Pami´tajmy, ̋ e jej niedosyt w mieÊcie jest jednà z motywa-
cji wakacyjnych wyjazdów na wieÊ. Czasem warto jest zrezygnowaç z jednej sypialni, aby zapewniç
przestronne miejsce do wypoczynku, szczególnie wa˝ne w okresach niepogody.

Pokoje sypialne, jak i pomieszczenia wspólne, nale˝y przed sezonem odpowiednio przygoto-
waç, tak by Êciany i sufity by∏y Êwie˝e, a wszystkie sprz´ty i wyposa˝enie nie zniszczone i spraw-
ne. JeÊli meble pochodzà z ró˝nych kompletów, mo˝na je np. pomalowaç na jednakowe kolo-
ry lub przygotowaç pokrowce z jednolitych tkanin. Wyposa˝enie ruchome powinno byç uzu-
pe∏nione o odpowiednie sprz´ty, tj. lampki nocne czy odpowiednià liczb´ wieszaków. Wska-
zówki dotyczàce sposobu przygotowania pomieszczeƒ dla turystów znajdujà si´ w rozdziale 2,
dotyczàcym kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. 

Przebywajàcym turystom powinna wokó∏ domu udost´pniona bezpieczna przestrzeƒ rekreacyj-
no-wypoczynkowa, wyposa˝ona w odpowiednie urzàdzenia. Przygotowanie piaskownicy dla dzie-
ci, prostych huÊtawek, miejsca na ognisko, trawnika do gry w pi∏k´ nie wymaga du˝ych nak∏adów
finansowych, nie jest równie˝ pracoch∏onne. JeÊli dzia∏ka przyzagrodowa jest zbyt ma∏a na urzà-
dzenie wygodnego ogrodu, a jest to mo˝liwe, miejsce wypoczynku organizujemy na tarasie, na-
tomiast przestrzeƒ rekreacyjnà organizujemy nad pobliskim stawem, jeziorem, ∏àce. Przygotowu-
jàc si´ do sezonu turystycznego, nale˝y tak zorganizowaç czas, aby wszystkie prace przygotowaw-
cze zakoƒczyç przed przybyciem pierwszych goÊci. Niekorzystne wra˝enie na turystach wywiera
nie dokoƒczone ogrodzenie lub po∏amany pomost nad jeziorem. Jak w ka˝dej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, zdobycie klienta jest procesem d∏ugotrwa∏ym i trudnym. Nie nale˝y si´ tym faktem
zra˝aç, natomiast trzeba wyciàgaç z pora˝ek wnioski, by uniknàç ich w kolejnym sezonie. 

Przyst´pujàc do analizy zasobów domu i jego otoczenia, uwzgl´dniajàcej wymagania kategoryza-
cyjne, trzeba podejÊç do sprawy z dystansem, realnie oceniajàc swoje mo˝liwoÊci. Niezale˝nie od
standardu budynków gospodarstwa wiejskiego i przysz∏ej kwatery agroturystycznej, jednym z naj-
wa˝niejszych czynników wp∏ywajàcych na powodzenie ca∏ego przedsi´wzi´cia jest czystoÊç i porzà-
dek w domu, zagrodzie i ca∏ym otoczeniu. O naszym powodzeniu b´dzie decydowa∏o równie˝ to,
jak do porzàdku podchodzà nasi bli˝si i dalsi sàsiedzi, w∏adze gminy. W poczàtkowym okresie swo-
jej dzia∏alnoÊci nie nale˝y liczyç na du˝e wp∏ywy finansowe. Informacja o naszym gospodarstwie
musi dotrzeç do wielu odbiorców, aby przynios∏a efekty, musi byç atrakcyjna, stanowiç odzwiercie-
dlenie rzeczywistego stanu kwatery, zapewnionych atrakcji, panujàcej tam atmosfery odró˝niajàcej
nasze gospodarstwo od wielu innych w okolicy. Wreszcie musimy ponieÊç pewne nak∏ady finanso-
we, które zale˝à od tego, czym dysponujemy, co i w jakim zakresie chcemy zmieniç, czy umiemy
tak organizowaç swojà prac´ i wykorzystywaç swoje umiej´tnoÊci, aby minimalizowaç koszty.

3.3. OkreÊlenie zasobów finansowych gospodarstwa

Wykonanie prac przygotowawczych pociàga za sobà poniesienie pewnych kosztów finansowych.
WczeÊniejsze zaplanowanie zakresu prac pomo˝e nam odpowiednio roz∏o˝yç w czasie ich wykona-
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nie, jak równie˝ oszacowaç wysokoÊç kwoty niezb´dnej do ich realizacji. Przy adaptacji lub przebudo-
wie pomieszczeƒ nale˝y zasi´gnàç rady fachowca, który oceni stan techniczny budynku i pomo˝e
w funkcjonalnym urzàdzeniu pomieszczeƒ. Byç mo˝e poczàtkowe plany b´dà musia∏y byç skorygo-
wane i przesuni´te w czasie ze wzgl´du na ograniczone mo˝liwoÊci finansowe. W tym przypadku prze-
prowadzenie adaptacji budynku mo˝na prowadziç etapami. Dla przyk∏adu, w pierwszym roku mo˝-
na przygotowaç jednà ∏azienk´ dla goÊci, natomiast w nast´pnym roku przygotowaç ∏azienk´ w poko-
ju sypialnym. W ten sposób standard wynajmowanych pokoi b´dzie systematycznie podnoszony. 

Przed przystàpieniem do wykonywania prac, nale˝y zastanowiç si´ nad uzyskaniem odpowied-
nich êróde∏ finansowania. Pieniàdze potrzebne na przygotowanie obiektu mogà pochodziç
z oszcz´dnoÊci lub bie˝àcych dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa. W tym przypadku nale-
˝y zapewniç odpowiednià kwot´ na utrzymanie rodziny, jak równie˝ na bie˝àce wydatki zwiàza-
ne z funkcjonowaniem gospodarstwa. Mo˝na równie˝ ubiegaç si´ o preferencyjny kredyt w ban-
ku, udzielany na rozwój bazy agroturystycznej. W przypadku uzyskania kredytu nale˝y si´ liczyç
si´ z tym, ˝e dochody uzyskiwane z dzia∏alnoÊci agroturystycznej mogà byç niewielkie, zw∏asz-
cza na poczàtku, i nie pokryjà nam sp∏aty kapita∏u wraz z odsetkami. Cz´Êç kosztów sp∏aty kre-
dytu b´dzie musia∏a byç pokrywana ze Êrodków pochodzàcych z produkcji rolnej. Aby obni˝yç
koszty, cz´Êç prac mo˝na wykonaç „systemem gospodarczym”, np. niektóre prace przy remon-
cie pomieszczeƒ sypialnych mogà przeprowadziç cz∏onkowie rodziny. Niektóre elementy deko-
racyjne, np. kompozycje z suszonych kwiatów, pokrowce na pos∏ania mogà byç równie˝ wyko-
nane przez domowników. Zarówno niektóre meble i sprz´ty domowe, jak te˝ urzàdzenia rekre-
acyjne, gospodarz jest w stanie wykonaç samodzielnie z materia∏ów dost´pnych w gospodar-
stwie. Taki sposób przeprowadzania prac przygotowawczych znacznie obni˝y koszty, a stosujàc
przy okazji wzory i detale zdobnicze, charakterystyczne dla danego regionu, zwi´kszymy atrak-
cyjnoÊç samego gospodarstwa. Niezmiernie istotne jest jednak, aby jakoÊç wykonanych prac by-
∏a odpowiednio wysoka, gdy˝ b´dzie wp∏ywaç na ogólnà estetyk´ pomieszczeƒ. 

Zanim podejmiemy kroki zmierzajàce do rozpocz´cia prac, nale˝y opracowaç plan dzia∏aƒ,
kalkulacj´ kosztów, a przede wszystkim jeszcze raz odpowiedzieç sobie na pytanie, czy rzeczy-
wiÊcie chcemy i jesteÊmy zdecydowani ponieÊç wszystkie niezb´dne nak∏ady finansowe, wysi-
∏ek dodatkowej pracy, aby rozpoczàç dzia∏alnoÊç agroturystycznà. 

Je˝eli podj´liÊmy decyzj´, nale˝y odpowiedzieç sobie na pytania, które umo˝liwià okreÊlenie
zasobów (tego czym dysponujemy), nak∏adów (tego co musimy poÊwi´ciç) i opracowanie har-
monogramu dzia∏aƒ wraz z kalkulacjà kosztów: 
• jakim zapleczem dysponujemy? 
• jakà kategori´ kwatery chcemy uzyskaç?
• ile osób b´dzie korzysta∏o z pomieszczeƒ?
• jakie pomieszczenia b´dà obj´te pracami adaptacyjnymi lub wykoƒczeniowymi?
• jaka jest powierzchnia remontowanych pomieszczeƒ? 
• jakie materia∏y b´dà konieczne do wykonania prac?
• jakie prace mo˝emy wykonaç samodzielnie, jakie prace musimy zleciç?
• jakimi elementami wyposa˝eniem dysponujemy?
• jakie elementy wyposa˝enia mo˝emy wykonaç we w∏asnym zakresie?
• jakie elementy wyposa˝enia musimy kupiç?
• jakie sà koszty wykonania prac?
• w jakim okresie oraz w jakim zakresie mogà byç wykonane niezb´dne prace?
• kiedy b´dziemy realizowaç kolejne etapy prac (harmonogram dzia∏aƒ)?
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Powy˝sze pytania majà za zadanie pomóc nam w szacunkowej ocenie zakresu niezb´dnych prac,
jak równie˝ przygotowaç do zdefiniowania planu inwestycyjnego kwatery agroturystycznej oraz
opracowania biznes planu. O ile przygotowanie biznesplanu jest konieczne w sytuacji ubiegania
si´ o kredyt w banku, zw∏aszcza inwestycyjny, zdefiniowanie planu inwestycyjnego kwatery agro-
turystycznej jest wskazane i bardzo przydatne w sytuacji, gdy chcemy przeanalizowaç zakres i wiel-
koÊç niezb´dnych nak∏adów, oceniç wielkoÊç wk∏adu w∏asnego, mo˝liwoÊci i terminy realizacji ko-
lejnych etapów prac i ostatecznie podjàç decyzj´, czy chcemy rozpoczàç ten rodzaj dzia∏alnoÊci. 

Podj´cie ostatecznej decyzji powinno byç równie˝ poprzedzone analizà aktualnej sytuacji przy
u˝yciu analizy SWOT. Metoda ta stosowana jest w ocenie warunków realizowania ka˝dego ro-
dzaju dzia∏alnoÊci i polega na wypisaniu wszystkich mocnych i s∏abych stron naszego gospodar-
stwa, rodziny, miejscowoÊci, jak równie˝ okreÊleniu szans i zagro˝eƒ w rozwijaniu planowane-
go przedsi´wzi´cia. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e jest to zawsze ocena stanu aktualnego, któ-
ry mo˝e si´ zmieniaç wraz z up∏ywem czasu. 

Mocne strony: to szczególne atuty obiektu agroturystycznego, które wyró˝niajà go spoÊród in-
nych, wp∏ywajà na fakt i˝ goÊcie ch´tniej b´dà do nas przyje˝d˝aç. 

S∏abe strony: to cechy gospodarstwa, które wynikajà z ograniczonych mo˝liwoÊci samego
obiektu, mo˝liwoÊci finansowych gospodarzy oraz braku umiej´tnoÊci w prowa-
dzeniu przedsi´wzi´cia tego rodzaju. 

Szanse: to okreÊlone tendencje zachodzàce w otoczeniu gospodarstw, które odpowied-
nio wykorzystane mogà staç si´ bodêcem do rozwoju lub te˝ mogà przyczyniç
si´ do os∏abienia istniejàcych zagro˝eƒ. 

Zagro˝enia: to czynniki zewn´trzne postrzegane przez gospodarstwa agroturystyczne jako
bariery, utrudniajàce prowadzenie i rozwijanie podejmowanej dzia∏alnoÊci.

Poni˝ej przedstawiona jest przyk∏adowa analiza, obejmujàca nast´pujàce elementy:

Tabela 4. Analiza SWOT
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Mocne strony:
• atrakcyjne po∏o˝enie obiektu np. na terenie parku krajo-

brazowego, dost´p do czystego jeziora
• wolne przestrzenie mieszkalne w budynku, mo˝liwoÊç za-

gospodarowania poddasza
• talent kulinarny pani domu
• dzieci gospodarzy lubià towarzystwo innych osób
• obecnoÊç w gospodarstwie koni pod siod∏o, kucyka, innych

zwierzàt, nieznanych mieszkaƒcom miasta, zw∏aszcza naj-
m∏odszym

• dobrze zagospodarowany i utrzymany ogród

Szanse:
• moda na turystyk´ wiejskà
• bliskie po∏o˝enie du˝ego miasta, wzgl´dnie dobry dojazd,

wielu potencjalnych turystów
• brak w okolicy miejsc noclegowych
• mo˝liwoÊç organizowania pobytów weekendowych
• ma∏a rywalizacja w sektorze us∏ug agroturystycznych –

w sàsiedniej wsi dwa gospodarstwa agroturystyczne
• bliska wspó∏praca z lokalnym stowarzyszeniem kwatero-

dawców – mo˝liwoÊç prezentowania potraw kuchni regio-
nalnej, wyrobów z wikliny

S∏abe strony:
• ma∏e dzieci gospodarzy wymagajà opieki i zajmujà du˝à

cz´Êç czasu gospodyni
• adaptacja domu, poddasza, organizacja zabudowaƒ gospo-

darskich, wymaga znacznych nak∏adów finansowych
• ograniczone mo˝liwoÊci finansowe gospodarzy
• utrudniony dojazd do gospodarstwa, zniszczona droga

Zagro˝enia:
• niedostateczne wyposa˝enie regionu w urzàdzenia infra-

strukturalne – drogi, punkty gastronomiczne, jeden ma∏y
sklep

• wysoka przest´pczoÊç, cz´ste kradzie˝e sprz´tu turystycz-
nego i samochodów

• rosnàce wymagania turystów, malejàce mo˝liwoÊci kwate-
rodawców



Przelanie myÊli na papier mo˝e pomóc nam stwierdziç jak du˝ym kapita∏em dysponujemy, jak
wielkie zasoby pozostajà w zasi´gu r´ki, jak ciekawe jest miejsce, w którym przysz∏o nam ˝yç.
Z drugiej zaÊ strony nie nale˝y traktowaç zidentyfikowanych s∏abych stron jako przeszkód, ska-
zujàcych z góry nasze przedsi´wzi´cia na niepowodzenie. Zazwyczaj stanowià one wyzwanie
do przezwyci´˝enia. W wielu przypadkach pozostajà poza zasi´giem mo˝liwoÊci zmian, ale
cz´sto odpowiednie podejÊcie do nich, okreÊlenie sposobów ich unikni´cia lub zminimalizowa-
nia, prowadzi do pomys∏ów i dzia∏aƒ, które stajà si´ niezwykle istotnym czynnikiem wp∏ywajà-
cym na rozwój prowadzonej dzia∏alnoÊci, ale równie˝ samego gospodarstwa i jego mieszkaƒ-
ców. Podejmujàc dzia∏alnoÊç agroturystycznà, stajemy si´ przedsi´biorcami, którzy muszà sta-
wiaç sobie cele i pokonywaç bariery, aby osiàgnàç sukces. Tylko w ten sposób przyczynimy si´
do powodzenia naszej dzia∏alnoÊci i osiàgni´cia wielkiej satysfakcji z tego, co robimy. Najwi´k-
szà nagrodà b´dzie przyjazd turystów i ich zadowolenie z pobytu w naszym gospodarstwie.
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Rozdzia∏ 4.
Przygotowanie moje i domowników do obs∏ugi kwatery
wiejskiej

Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç, nale˝y na poczàtku zgromadziç jak najwi´cej informacji dotyczà-
cych sektora turystycznego w kraju, zw∏aszcza w zakresie turystyki wiejskiej. Aktualne infor-
macje mo˝na zdobyç, zg∏aszajàc si´ do biura lokalnego stowarzyszenia agroturystycznego. Pra-
cownicy stowarzyszenia przeka˝à nam informacje dotyczàce zarówno przepisów regulujàcych
dzia∏alnoÊç agroturystycznà, wymogów urzàdzania obiektów wiejskiej bazy noclegowej, jak
równie˝ i praktycznych wskazówek dotyczàcych obs∏ugi goÊci. Aby dobrze przygotowaç obiekt,
nale˝y równie˝ poznaç przyczyny i kierunki rozwoju turystyki wiejskiej, jakie grupy turystów
preferujà wypoczynek na wsi oraz umieç zaspokajaç ich oczekiwania.

4.1. Ogólna wiedza agroturystyczna

W ostatnich latach zauwa˝ono zdecydowany wzrost zainteresowania mo˝liwoÊcià wypoczynku
w obiektach agroturystycznych. Jest to zwiàzane mi´dzy innymi ze stworzeniem alternatywnego
modelu wypoczynku w stosunku do turystyki masowej. Ludzie przyje˝d˝ajàc na wieÊ, oczekujà
mo˝liwoÊci wypoczynku w zdrowym, czystym Êrodowisku, z dala od zgie∏ku i gwaru miast. Co-
dzienne przebywanie w du˝ych skupiskach ludnoÊci, zamieszkiwanie w kamiennych „blokowi-
skach” rodzi coraz powszechniejszà potrzeb´ ucieczki na wieÊ. Wielkomiejski tryb ˝ycia, charak-
teryzujàcy si´ niezwyk∏ym dynamizmem wynikajàcym z bardzo intensywnego sposobu pracy, wy-
wo∏uje stres, czyli negatywne reakcje organizmu na dzia∏anie silnych czynników Êrodowiska.
Czynnikami pot´gujàcymi jego powstanie sà m. in. brak ruchu, ha∏as, nieodpowiednie warunki
pracy, zaburzenia snu konflikty mi´dzyludzkie. Czynniki te z czasem nasilajà si´, dlatego nale˝y
spodziewaç si´ w spo∏eczeƒstwie odruchu likwidowania ich negatywnych skutków poprzez orga-
nizacj´ wypoczynku w sposób gwarantujàcy zwolnienie tempa ˝ycia, przy jednoczesnym wzroÊcie
aktywnoÊci ruchowej w Êrodowisku, charakteryzujàcym si´ ciszà i spokojem. WieÊ jest miejscem,
gdzie mogà byç realizowane potrzeby i oczekiwania wzgl´dem wypoczynku. Cz∏owiek mieszka-
jàcy w du˝ym mieÊcie cz´sto bywa osamotniony co wynika z faktu, ˝e ˝ycie w du˝ej zbiorowoÊci
pociàga za sobà anonimowoÊç, nierozpoznawalnoÊç. Przebywanie w Êrodowisku wiejskim mo˝e
powodowaç istotne zmiany tego stanu rzeczy. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ ludzi w nim ˝y-
jàcych, turysta staje si´ w jakimÊ stopniu rozpoznawalny, a przez to na swój sposób dowartoÊcio-
wany. Cz´sto spotyka si´ z wielkà ˝yczliwoÊcià gospodarzy, którà sobie niezwykle ceni. Wa˝ne
jest równie˝ oparcie obowiàzujàcego tam systemu wartoÊci na wi´zach rodzinnych, czego ze-
wn´trznym przejawem jest swoista solidarnoÊç, a tak˝e dobra, familiarna atmosfera.

Na form´ wypoczynku b´dà wp∏ywa∏y równie˝ inne czynniki. Jednym z nich jest rodzaj i warunki
wykonywanej pracy zawodowej. Rozwój cywilizacyjny i technologiczny sprawia, ̋ e mieszkaƒcy miast
wykonujà swoje obowiàzki s∏u˝bowe w warunkach dalekich od naturalnych. Równie˝ rodzaj pracy
w niewielkim stopniu do niego nawiàzuje, gdy˝ przyjmuje charakter bardziej Êcis∏y, intelektualny lub
intensywnie fizyczny. W obydwu przypadkach inaczej b´dà kszta∏towa∏y si´ oczekiwania co do for-
my wypoczynku. Mo˝na przyjàç wnioski, ˝e osoby pracujàce intensywnie fizycznie, b´dà wybiera∏y
mniej aktywne formy wypoczynku, przynajmniej na poczàtku, zaÊ ludzie wykonujàcy prac´ polega-
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jàcà na intensywnych kontaktach mi´dzyludzkich, przez jakiÊ czas zechcà je ograniczyç. Bardzo
istotne znaczenia ma wp∏yw statusu materialnego na rozwój turystyki wiejskiej. DoÊç popularny jest
poglàd, ˝e z wypoczynku na wsi turyÊci korzystajà ze wzgl´du na relatywnie niskie koszty. Rzeczy-
wistoÊç jest jednak nieco inna. Pomimo ró˝nych trudnoÊci, mo˝na obserwowaç systematyczny
wzrost dochodów rodzinnych, co mo˝e zwi´kszaç dost´pnoÊç do znacznie dro˝szych form wypo-
czynku. Okazuje si´ jednak, ˝e przyjazdy na wieÊ stajà si´ coraz cz´Êciej Êwiadomym wyborem, a nie
tylko koniecznoÊcià finansowà. Nie do koƒca jest równie˝ prawdziwe przekonanie, ˝e popularnoÊç
pobytów na wsi uzale˝niona jest wy∏àcznie od polepszenia jakoÊci i standardu infrastruktury tury-
stycznej. Nie nale˝y równie˝ opieraç si´ na doÊç cz´stym przekonaniu, ˝e „im gorzej tym lepiej”.
Kwatera agroturystyczna nigdy nie b´dzie i nie powinna konkurowaç komfortem z hotelem czy pen-
sjonatem w znanej miejscowoÊci wypoczynkowej. Powinna jednak gwarantowaç na tyle wysokà ja-
koÊç us∏ug, by nie odstraszaç, zw∏aszcza gdy mowa o warunkach higienicznych i estetycznych. 

Istotnym dla turystyki wiejskiej faktem jest, ˝e w wielu przypadkach sprzyja ona integracji wi´-
zi rodzinnych. Jednym z podstawowych motywacji wyjazdu na wieÊ jest i by∏a ch´ç „zapewnie-
nia dzieciom regeneracji si∏ w zdrowym Êrodowisku”. Dotyczy to przede wszystkim dzieci nie
przekraczajàcych wieku szkolnego. Motyw ten pociàga za sobà szereg szans i mo˝liwoÊci, lecz
tak˝e du˝o zobowiàzaƒ dotyczàcych m. in. organizacji ich czasu wolnego, miejsc do zabawy itd.
Drugà grupà, którà mo˝na wyró˝niç pod wzgl´dem uwarunkowaƒ rodzinnych sà ludzie starsi.
Odnajdujà oni na wsi nie tylko pi´kny krajobraz, cisz´ i spokój, ale tak˝e bardzo wa˝nà dla
nich przyjaznà atmosfer´ i mo˝liwoÊç typowych, nacechowanych ˝yczliwoÊcià kontaktów z go-
spodarzami. Bezsprzecznie bardzo istotnym dla kszta∏towania si´ nurtów turystyki wiejskiej sà
zainteresowania znajdujàce odzwierciedlenie w tzw. turystyce specjalistycznej, do której zali-
cza si´ polowania, obserwacj´ ptaków i zwierzàt, w´dkarstwo, albo te˝ turystyce kwalifikowa-
nej, obejmujàcej kajakarstwo, narciarstwo i coraz bardziej popularnà dzisiaj jazd´ na rowerze.
Indywidualne zainteresowania potencjalnych turystów staç si´ mogà podstawà specjalizacji
niektórych gospodarstw wiejskich w przyjmowaniu bardzo charakterystycznych grup goÊci.

Podejmujàc decyzje o przystàpieniu do grona gospodarstw agroturystycznych, trzeba wziàç
pod uwag´ inne elementy otoczenia geograficznego, przyrodniczego i kulturalnego. One bo-
wiem w pewnym sensie Êwiadczà o atrakcyjnoÊci turystycznej danego regionu, co z kolei po-
winno powodowaç dobór w∏aÊciwej strategii rozwoju gospodarstwa agroturystycznego. Trzeba
dostrzec, ˝e turystyka na obszarach od dawna uznanych za atrakcyjne turystycznie, rozwija si´
w nieco inny sposób ni˝ w pozosta∏ych rejonach. Ró˝nice te dotyczà nie tylko wielkoÊci nat´-
˝enia ruchu turystycznego (jest on bardziej masowy), ale tak˝e rodzaju bazy noclegowej i in-
frastruktury towarzyszàcej (wy˝szy standard i urozmaicenie), czy te˝ sposobu sp´dzania czasu
przez turystów (zorganizowane mo˝liwoÊci zabawy i rozrywki). OkreÊlone powy˝ej elementy
sprawiajà, ˝e miejsca te odwiedzajà turyÊci o okreÊlonych oczekiwaniach, bazujàcy w pewnym
stopniu na „miejskich” typach zachowaƒ. Tymczasem dla terenów o gorszych predyspozycjach
przestrzennych i Êrodowiskowych do rozwoju turystyki lub te˝ tych, które takowe posiadajà,
ale nie zyska∏y jeszcze przychylnoÊci turystów, wspomniana „wiejskoÊç” rozumiana jako po∏à-
czenie takich elementów jak cisza, harmonia krajobrazu, czystoÊç Êrodowiska, przychylnoÊç
i otwartoÊç gospodarzy, stanowi wartoÊç podstawowà dla mo˝liwoÊci intensyfikacji ruchu tury-
stycznego. Jest bowiem tym, co decyduje o ich specyfice i wyjàtkowoÊci. Piel´gnacj´ tych cech
nale˝y uznaç za dzia∏anie perspektywiczne, poniewa˝ miejsc, gdzie je mo˝na dostrzec jest i b´-
dzie coraz mniej, zaÊ ich pi´kno i prostota wydajà si´ byç ludziom coraz bardziej potrzebne.35
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4.2. Predyspozycje do obs∏ugi goÊci

Gospodarstwo rolne nastawione na dzia∏alnoÊç agroturystycznà i osiàgni´cie sukcesu w tej
bran˝y musi spe∏niaç okreÊlone warunki, do których trzeba zaliczyç:
• typ gospodarstwa, jego specjalizacji w uprawie i hodowli,
• po∏o˝enie i warunki ekologiczne, szczególnie s∏u˝à temu gospodarstwa znajdujàce si´

w pewnej odleg∏oÊci od siebie, po∏o˝one z dala od ruchliwych szlaków, w otoczeniu ∏adne-
go i czystego krajobrazu,

• produkcja ˝ywnoÊci, oparta na zasadach produkcji ekologicznej – pozbawiona Êrodków che-
micznych,

• warunki zakwaterowania, w tym rodzaj kwatery, standard, porzàdek w pomieszczeniach do-
mowych i otoczeniu,

• infrastruktura gospodarstwa, obejmujàca miejsce parkingowe, zieleƒ, plac zabaw dla dzie-
ci, ogród wypoczynkowy itd.

Najwa˝niejszym jednak czynnikiem uruchomienia, rozwoju i powodzenia w tej bran˝y jest ro-
dzina wiejska, jej goÊcinnoÊç i predyspozycje do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

O roli cz∏owieka w rozwoju turystyki, niezale˝nie od jej formy, rodzaju i zakresu pisze T. D.
Potts36 w sposób nast´pujàcy: „Wasza miejscowoÊç mo˝e byç otoczona cudami natury i wspa-
nia∏ymi atrakcjami, mo˝e dysponowaç doskona∏ymi us∏ugami hotelowymi, gastronomicznymi,
mo˝e pozwoliç sobie na reklam´ ogólnokrajowà, lecz to wszystko nie zapewni rozkwitu tury-
styki, je˝eli przybywajàcy do Was goÊcie nie b´dà si´ czuli mile widziani. AbyÊcie mogli odnieÊç
sukces w dziedzinie turystyki i podró˝owania, ca∏a spo∏ecznoÊç musi emanowaç goÊcinnoÊcià
i sympatià”. Cytat ten znakomicie odnosi si´ do grupy dostawców turystyki wiejskiej, jakà jest
rodzina wiejska. Przed podj´ciem ostatecznej decyzji dotyczàcej dzia∏alnoÊci agroturystcyznej
konieczne jest, aby ca∏a rodzina odpowiedzia∏a sobie na podstawowe pytanie: Czy taki wybór
odpowiada osobowoÊci, przygotowaniu, stylowi ˝ycia i potrzebom zainteresowanej rodziny?

Cz∏onkowie rodziny powinni zatem oceniç swoje umiej´tnoÊci niezb´dne do prowadzenia go-
spodarstwa agroturystycznego, zastanowiç si´, jakie umiej´tnoÊci ju˝ posiadajà, jakie muszà
zdobyç, a w jakim zakresie skorzystaç z pomocy doradców zewn´trznych. OczywiÊcie doradcy
mogà wskazaç, co jest konieczne do samodzielnego prowadzenia przedsi´wzi´cia agrotury-
stycznego, jakà wiedz´ nale˝y posiàÊç, ale ocena swojej osoby musi byç dokonana przez same-
go zainteresowanego. W poznawaniu w∏asnych predyspozycji, silnych stron sprzyjajàcych suk-
cesowi agroturystycznemu, s∏abych stron, które b´dà mia∏y skutek negatywny, pomocne jest
udzielenie sobie samym odpowiedzi na pytania, prowokujàce krytyczne spojrzenie na swojà
osobowoÊç i wskazujàce na s∏abe strony charakteru. Do podstawowych pytaƒ nale˝à:
• jakie s∏aboÊci u siebie wykry∏eÊ?
• czy z tymi s∏aboÊciami mo˝esz zostaç przedsi´biorcà?
• co zrobiç, by zrekompensowaç swoje s∏aboÊci?
• jakie masz swoje mocne strony?
• czy one pokrywajà, niwelujà s∏abe strony?
• czy prowadzony styl ˝ycia sprzyja stylowi ˝ycia przedsi´biorcy?

Je˝eli odpowiadajàc na powy˝sze pytania, dojdziemy do przekonania, ze posiadamy przynaj-
mniej nast´pujàce predyspozycje:
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• sk∏onnoÊç do poÊwi´cania du˝ej iloÊci czasu na prac´,
• zainteresowanie i dà˝enie do realistycznego celu,
• sk∏onnoÊç i umiej´tnoÊç do podejmowania ryzyka oraz umiej´tnoÊç podejmowania decyzji

w warunkach niepewnoÊci,
• wykorzystywanie krytyki do wprowadzania ulepszeƒ,
• odpornoÊç na trudnoÊci i stres,
• odpowiedzialnoÊç i wytrwa∏oÊç,
• czerpanie wiedzy z pora˝ek,
• pozytywny stosunek do ludzi,
to mo˝emy przyjàç, ˝e nasza osobowoÊç i cechy charakteru b´dà s∏u˝y∏y skutecznemu dzia∏a-
niu w agroturystyce.37

Agroturystyka to przedsi´wzi´cie rodzinne, które wymaga zaanga˝owania wszystkich miesz-
kaƒców gospodarstwa. Trudno jest rozpoczynaç jakiekolwiek przedsi´wzi´cie rodzinne, jeÊli
nie wszyscy cz∏onkowie rodziny akceptujà przyjmowanie turystów, kiedy ktoÊ z rodziny b´dzie
przyjmowa∏ wobec nich niech´tnà postaw´. Stàd te˝ rozpoznajàc ch´ci przystàpienia cz∏onków
rodziny do wspó∏pracy, w wyniku czego podejmiemy ostatecznà decyzj´, warto odpowiedzieç
sobie na nast´pujàce pytania:
• czy wszyscy cz∏onkowie rodziny sà zainteresowani dzia∏alnoÊcià agroturystycznà?
• jakie sà mo˝liwoÊci pomocy ze strony cz∏onków rodziny w tym przedsi´wzi´ciu?
• jakie sà kompetencje, umiej´tnoÊci i zainteresowania tych osób?
• czy istniejà potrzeby szkoleniowe w tym zakresie?
• jaki jest poziom zaanga˝owania w agroturystyk´?
• czy sà przygotowani do pracy zespo∏owej?
• czy sà przygotowani na przyj´cie pojawiajàcych si´ problemów i dzielenie ich z rodzinà?
• czy sà przygotowani na wzi´cie odpowiedzialnoÊci za wzrost kosztów ˝ycia rodzinnego?

Pozytywne odpowiedzi na postawione pytania dajà podstaw´, by sàdziç, ˝e ca∏a rodzina zaak-
ceptuje podj´te decyzje i razem z nami rozpocznie rozwijaç dzia∏alnoÊç, która mo˝e przynieÊç
nam wiele satysfakcji. Od tej pory ca∏a rodzina powinna uczyç si´ post´powania wobec klien-
tów, poznawania ich oczekiwaƒ, zaspokajania potrzeb i wielu innych elementów sk∏adajàcych
si´ na zasady obs∏ugi klienta. 

Naszym towarem nie jest wy∏àcznie oferowany nocleg, wy˝ywienie, czy te˝ dodatkowe us∏ugi,
które klient – turysta mo˝e nabyç w innych, podobnych gospodarstwach. Naszym towarem jest
uprzejmoÊç, z jakà witamy goÊci, przyjaêƒ i serdecznoÊç, jakimi ich obdarzamy, humor
i Êmiech, które pomna˝ajà nam przyjació∏, u∏atwiajà porozumienie i sprawiajà, ˝e nawet trud-
ne negocjacje stajà si´ bardziej znoÊne i pozwalajà zapomnieç o k∏opotach. Zasady te przeko-
nujà, ˝e turysta w gospodarstwie agroturystycznym to osoba, która z jednej strony chce kupiç
okreÊlone warunki realizacji swojego wypoczynku, ale z drugiej strony to równie˝ osoba, któ-
ra posiada, tak jak gospodarz i jego rodzina, wiele indywidualnych potrzeb, o których warto
pami´taç. Im wi´cej tych „innych potrzeb” naszych goÊci b´dziemy umieli zidentyfikowaç i za-
spokoiç, tym wi´ksza jest szansa, ˝e ich podstawowy cel pobytu na wsi zostanie osiàgni´ty i za-
chodzi wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e powrócà. Co wi´cej, rodzina obs∏ugujàca turystów
w swoim gospodarstwie tak˝e pragnie pozyskaç poczucie w∏asnych kompetencji, szacunek
i uznanie goÊci, chce cieszyç si´ ich przychylnoÊcià i odczuwaç satysfakcj´ ze swojej pracy.
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Dla okreÊlenia w∏asnych szans na osiàgni´cie sukcesu w dzia∏alnoÊci agroturystycznej, pomocnym
mo˝e okazaç si´ dla wszystkich cz∏onków rodziny test, do rozwiàzania którego goràco zapraszamy.

Czy odczuwasz potrzeb´ osiàgni´cia sukcesów zawodowych?38

Nie ka˝dy z nas ma jednakowe ambicje, motywacje czy ch´ci dzia∏ania. Na ogó∏ ludzie bizne-
su, którzy odnieÊli sukces, te trzy cechy posiadajà rozwini´te w wysokim stopniu. Ich ogromna
ch´ç sukcesu powoduje, ˝e nie poprzestajà na dotychczasowych osiàgni´ciach, ale sukcesyw-
nie próbujà dalej piàç si´ w gór´, niczym górska kozica. A ile ty masz w sobie z cech „kozicy
sukcesu”? (Andy Collins).

1. Czy uwa˝asz, ˝e szanse twojego sukcesu zawodowego najbardziej zale˝à od wyboru takiej
dziedziny:
a) w której posiadasz ju˝ pewne doÊwiadczenie,
b) która Ci´ interesuje,
c) w której posiadasz kontakty i wyczucie rynku,
d) która ró˝ni si´ od tego, co robi∏eÊ dotychczas, abyÊ nie straci∏ zainteresowania i odczu-

wa∏ potrzeb´ dzia∏ania?
2. Który z czynników od Ciebie niezale˝nych mo˝e mieç najwi´kszy wp∏yw na Twoje przedsi´-

wzi´cia:
a) obiektywne uwarunkowania ekonomiczne,
b) cykle koniunkturalne,
c) cykliczna zmiana gustów klientów lub odbiorców Twoich us∏ug lub produktów,
d) dost´pnoÊç kredytów.

3. Co najbardziej preferujesz jako form´ aktywnoÊci zawodowej:
a) dzia∏ania w ruchu, wymagajàce przemieszczania si´,
b) dzia∏ania na miejscu,
c) prac´ zespo∏owà,
d) prac´ indywidualnà.

4. Czy najlepiej radzisz sobie ze:
a) s∏owami,
b) liczbami,
c) nowoczesnà technikà,
d) tradycyjnymi metodami pracy.

5. Czy o sukcesie firmy – twoim zdaniem – decyduje:
a) dost´p do rynku,
b) znak firmowy,
c) znajomoÊç sekretów handlu,
d) reklama.

6. Czy odczuwasz potrzeb´ odniesienia sukcesu zawodowego:
a) tak, ale nie za wszelkà cen´,
b) ogromnà,
c) je˝eli zaistnia∏yby ku temu sprzyjajàce okolicznoÊci,
d) nie dà˝ysz do tego, bo posiadasz ograniczone mo˝liwoÊci.
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7. Czy pragnienie odniesienia sukcesu odczuwasz najbardziej ze wzgl´dów:
a) intelektualnych,
b) psychicznych,
c) emocjonalnych,
d) materialnych.

8. Czy jest, wed∏ug Ciebie, ró˝nica miedzy sukcesem w ˝yciu a sukcesem w pracy:
a) sukces to pomyÊlny rezultat naszych przedsi´wzi´ç, zarówno w ˝yciu osobistym, jak i za-

wodowym,
b) na sukces w pracy mamy wi´kszy wp∏yw,
c) obydwa jednakowo cieszà,
d) sukces w ˝yciu osobistym ma dla Ciebie wi´ksze znaczenie.

9. Czy wierzysz, ˝e staç Ci´ na odniesienie sukcesu:
a) mocno w to wierzysz,
b) tak, ale przy czyjejÊ pomocy,
c) wielokrotnie ju˝ próbowa∏eÊ, ale bez rezultatu,
d) jesteÊ pod tym wzgl´dem pesymistà.

Obliczanie wyników

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a 3 4 4 2 2 3 4 4 4
b 2 3 3 4 1 4 3 1 3
c 4 2 2 3 4 2 2 3 2
d 1 1 1 1 3 1 1 2 1

Wyniki testu

Od 36 do 30 punktów
Musisz czuç w sobie wielkie pragnienie sukcesu. Zapewne próbowa∏eÊ ró˝nych sposobów lub
wspó∏dzia∏ania z innymi osobami. JeÊli jeszcze nie zrobi∏eÊ dostatecznej kariery, weê pod uwag´
fakt, ˝e ukszta∏towany przez lata Twój sposób myÊlenia wymaga zmian. Zastanów si´ nad tym.

Od 30 do 23 punktów
Odczuwasz potrzeb´ sukcesu, ale gorzej z osiàgni´ciem go. Bàdê cierpliwy i posuwaj si´ ma∏y-
mi kroczkami, ale sukcesywnie, niemal codziennie. Nie oczekuj natomiast nag∏ych, rewelacyj-
nych post´pów. Stawiaj sobie niewielkie, konkretne cele, których realizacja zbli˝y ci´ do suk-
cesu. Znajàc mechanizmy rzàdzàce w twojej bran˝y i majàc zdecydowanà wol´, przekonasz si´,
˝e osiàgni´cie sukcesu jest ∏atwiejsze i przyjemniejsze ni˝ myÊla∏eÊ!

Od 23 do 16 punktów
Aby coÊ powiod∏o si´, szczególnie w pewnym horyzoncie czasowym, trzeba w to mocno wie-
rzyç i nie zra˝aç si´ przeciwnoÊciami. Ka˝da zmiana sytuacji zawodowej to potencjalna okazja
do zrobienia interesu. I nie jest to takie nietypowe ani niemo˝liwe. Nawià˝ nowe kontakty, mo-
˝e zaowocujà nowym impulsem.
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Od 16 do 9 punktów
JesteÊ zapewne zdecydowanym pesymistà, wàtpiàcym w swoje mo˝liwoÊci. Koniecznie musisz
zaczàç nad sobà pracowaç. Pami´taj, ˝e optymizm to ju˝ po∏owa sukcesu. Mo˝e ktoÊ zaufany
ci w tym pomo˝e? Zawsze co dwie g∏owy to nie jedna – jak mówi przys∏owie. Powodzenia!

4.3. ZnajomoÊç oczekiwaƒ goÊci kwatery wiejskiej

Analizujàc ruch turystyczny w obiektach wiejskiej bazy noclegowej, mo˝na wydzieliç kilka grup
docelowych, które najcz´Êciej korzystajà z wypoczynku w obiektach agroturystycznych. Ka˝da
grupa b´dzie mia∏a inne oczekiwania, ka˝dej z nich nale˝y w nieco inny sposób przygotowaç
warunki do wypoczynku. Do podstawowych grup celowych turystów odwiedzajàcych kwatery
agroturystyczne mo˝na zaliczyç nast´pujàce kategorie:

Rodziny z dzieçmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

Rodziny stanowià najwi´kszà i najwa˝niejszà grup´ turystów sp´dzajàcych urlopy na wsi. Dla
tej kategorii goÊci najwi´ksze znaczenie ma stworzenie warunków i atmosfery przyjaznej dzie-
ciom. W wi´kszoÊci przypadków gospodarstwa agroturystyczne spe∏niajà warunki umo˝liwia-
jàce przyjmowanie tej kategorii osób, gdy˝ spe∏niajà dwa podstawowe elementy. Rodziny na
wsi majà charakter rodziny wielopokoleniowej, gdzie wspólnie ˝yjà i mieszkajà dziadkowie, ro-
dzice i dzieci. Charakter obiektu, w którym znajduje si´ kwatera wiejska, pe∏ni jednoczeÊnie
funkcje typowego gospodarstwa rolnego. Koncentrujàc si´ na obs∏udze tej kategorii turystów
nale˝y zadbaç, aby zapewniç warunki gwarantujàce szczególnie wysoki poziom bezpieczeƒ-
stwa: bezpiecznà przestrzeƒ do zabawy w budynku i na zewnàtrz (pokój z zestawem zabawek,
plac zabaw wyposa˝ony w proste urzàdzenia do zabawy, mo˝liwoÊç bezpiecznej kàpieli), przy-
gotowaç oddzielne sypialnie dla rodziców i dzieci lub sprz´ty dostosowane do potrzeb dzieci,
uwzgl´dniaç posi∏ki przystosowane dla dzieci. W gospodarstwie zawsze znajdujà si´ jakieÊ
zwierz´ta, które o ile mogà w jakiÊ sposób zagra˝aç bezpieczeƒstwu dzieci, nie powinny mieç
mo˝liwoÊci bezpoÊredniego z nimi kontaktu, chyba ˝e sà pod opiekà rodziców lub naszà. 

Grupy zaprzyjaênionych osób doros∏ych

Ta kategoria goÊci nie nale˝y do grupy zbyt cz´sto wybierajàcych urlop na wsi, ale jest równie˝
bardzo wa˝na, gdy˝ cz´sto przyje˝d˝a poza g∏ównym sezonem, zw∏aszcza w weekendy, przyczy-
niajàc si´ jednoczeÊnie do przed∏u˝enia sezonu turystycznego poza typowe miesiàce wakacyj-
ne. Najwi´kszym zainteresowaniem wymienionej grupy turystów cieszà si´ domki letniskowe
lub samodzielne mieszkania. Oferta kwatery musi byç jednak dosyç bogata. TuryÊci oczekujà
zazwyczaj dobrej kuchni, o co nietrudno, bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊç podawania potraw re-
gionalnych, mo˝liwoÊci zabawy i atrakcji sportowych. Du˝à rol´ w tym wypadku b´dzie odgry-
waç pomys∏owoÊç gospodarzy. Najprostszym sposobem mo˝e byç tutaj przygotowanie w∏aÊci-
wego miejsca na ognisko oraz zapewnienie produktów (Êwie˝ych ryb, dziczyzny), które b´dà
stanowi∏y uzupe∏nienie zabaw przy ognisku. Dobrze jest nawiàzaç kontakty z innymi gospodar-
stwami i organizowaç wspólne imprezy towarzyskie, festyny regionalne itd. Przygotowanie
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sprz´tu turystycznego (rowery, ∏ódki, narty) pozwolà spe∏niç wymagania pod kàtem atrakcji
sportowych, a znajomoÊç terenu, wskazanie najciekawszych miejsc i szlaków uzupe∏nià ofert´
o dodatkowe atrakcje.

GoÊcie w wieku emerytalnym

Osoby starsze, które coraz cz´Êciej poszukujà odpoczynku z dala od zgie∏ku, sà stale rosnàcà
grupà turystów o znacznie wy˝szych wymaganiach, ale bardzo wa˝nà, gdy˝ równie˝ przyje˝d˝a-
jà poza g∏ównym sezonem. Ograniczeniem mo˝e byç czasem utrudniony dojazd do gospodar-
stwa. Decydujàc si´ na zapewnienie warunków wypoczynku osobom starszym, nale˝y wziàç
pod uwag´, aby unikaç ∏àczenia ich pobytu z pobytem rodzin z ma∏ymi dzieçmi, chocia˝ nie jest
to wykluczone. Osoby starsze równie˝ wymagajà zapewnienia nieco odmiennych warunków,
które powinny uwzgl´dniaç:
• pokoje z ∏azienkami i wygodnym dost´pem pod prysznic, najlepiej na parterze lub z wygod-

nymi, bezpiecznymi schodami na pi´tro,
• wygodne ∏ó˝ka, fotele i krzes∏a, zaciszny dom i ogród z miejscem do wypoczynku,
• wymagania kulinarne, uwzgl´dniajàce mo˝liwoÊç przygotowywania dietetycznych posi∏ków,
• cierpliwoÊç gospodarzy, gotowoÊç do s∏uchania, towarzyszenia w spacerach, zapewnienia

troskliwej opieki.

Zwolennicy aktywnych form turystyki

Ta grupa goÊci nastawiona jest przede wszystkim na du˝à aktywnoÊç poza obiektem turystycz-
nym. Czas wolny organizuje samodzielnie. Nie ma równie˝ du˝ych oczekiwaƒ co do urzàdzeƒ
sportowych, gdy˝ podstawowy sprz´t (rowery, narty) zazwyczaj przywozi ze sobà. Szczególne
oczekiwania tej grupy turystów ograniczajà si´ najcz´Êciej do zapewnienia pomieszczenia na
przechowywanie sprz´tu, suszenie stroju sportowego, miejsca na postawienie butów turystycz-
nych. Du˝ym plusem kwatery agroturystycznej jest posiadanie koni pod siod∏o lub nawiàzanie
kontaktów z najbli˝szà stadninà koni i klubem jeêdzieckim. Gdy dodatkowo b´dà organizowa-
ne wycieczki piesze lub konne po okolicy, a okolica ciekawa, sukces jest gwarantowany.

Obserwatorzy przyrody

Obserwatorzy przyrody tworzà specyficznà kategori´ goÊci kwater agroturystycznych o specyficz-
nych, ekologicznych zainteresowaniach. Urlopy sp´dzajà zazwyczaj indywidualnie lub w ma∏ych
grupach. Zainteresowania kierujà ich do miejsc odleg∏ych, stanowiàcych oazy ciszy i spokoju, da-
lekich od zgie∏ku miasta, ruchliwych szlaków turystycznych i rzeszy turystów. Du˝e znaczenie
przywiàzujà do czynnego sp´dzania czasu na ∏onie natury, zdrowych posi∏ków, cz´sto wegeta-
riaƒskich. Du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ gospodarstwa o charakterze tradycyjnej, wiejskiej
zagrody, po∏o˝one na obrze˝ach kompleksów leÊnych, obszarów bagiennych, jezior, skàd mo˝na
∏atwo organizowaç wypady na „bezkrwawe ∏owy”, obserwujàc zwierz´ta i dzikà roÊlinnoÊç. 

W wielu wypadkach jednoczesne przyjmowanie w domu goÊci pochodzàcych z ró˝nych grup
docelowych jest trudne do pogodzenia i mo˝e wywo∏ywaç niepotrzebne konflikty. Sta∏a obser-
wacja zachowaƒ goÊci, ich wymagaƒ i oczekiwaƒ, mo˝e byç doskona∏à okazjà do ciàg∏ego po-
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lepszania i udoskonalania warunków wypoczynku w obiekcie. Dobrà metodà jest proszenie go-
Êci o wype∏nienie anonimowej ankiety dotyczàcej wypoczynku w gospodarstwie. ¸atwo w ten
sposób zapoznaç si´ z oczekiwaniami goÊci, poznaç ich upodobania i zastrze˝enia. Mimo ˝e
goÊcie doceniajà wszystkie walory wypoczynkowe i kulturowe wsi oczekujà jednak takich wy-
gód mieszkaniowych, jakie majà na co dzieƒ. Nieograniczony dost´p do ciep∏ej i zimnej wody,
∏azienki przypadajàcej na jednà rodzin´ lub pokój, mo˝liwoÊç korzystania z radia, telewizji, te-
lefonu i urzàdzeƒ kuchennych znacznie podniosà atrakcyjnoÊç obiektu agroturystycznego.
SpoÊród wszystkich mo˝liwoÊci zakwaterowania w wiejskich obiektach noclegowych, najwi´k-
szà popularnoÊcià cieszà si´ domki letniskowe oraz mieszkania wakacyjne. Takie warunki
mieszkaniowe zapewniajà przede wszystkim odpowiedni komfort wypoczynku, jak i dajà mo˝-
liwoÊç bliskiego kontaktu z rodzinà gospodarza, zw∏aszcza w przypadku gdy domek jest zloka-
lizowany na terenie dzia∏ki siedliskowej.

Niezale˝nie od rodzaju kwatery wa˝ne jest zapewnienie goÊciom przestrzeni tylko wokó∏ do-
mu, lecz równie˝ i w samym obiekcie. Przygotowujàc niewielkà liczb´ miejsc noclegowych, je-
steÊmy w stanie stworzyç kameralne warunki wypoczynku. Dzi´ki sta∏ym kontaktom z kwate-
rodawcami, po kilku dniach wypoczynku, turyÊci czujà si´ bardziej jak goÊcie gospodarzy ni˝
jak klienci, którzy tylko p∏acà za us∏ug´. Nawiàzane znajomoÊci cz´sto przeradzajà si´ w przy-
jaênie, które mogà trwaç przez lata. Cz´stym motywem decydujàcym o wyborze oferty wypo-
czynku na wsi jest mo˝liwoÊç obserwacji i uczestniczenia w pracach zwiàzanych z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego. Tryb ˝ycia rodziny wiejskiej znacznie ró˝ni si´ od dnia codzienne-
go w mieÊcie. Rodzaj wykonywanej pracy, wspólne posi∏ki, bliski kontakt z naturà stajà si´
atrakcjà dla turystów. Jest to szczególnie istotne w przypadku rodzin przyje˝d˝ajàcych z ma∏y-
mi dzieçmi. ObecnoÊç zwierzàt w gospodarstwie takich, jak króliki, ciel´ta, kozy, kucyki znacz-
nie podnosi atrakcyjnoÊç danego obiektu. Niewàtpliwym walorem wypoczynku na wsi jest
mo˝liwoÊç spo˝ywania domowych posi∏ków przygotowywanych z produktów pochodzàcych
z gospodarstwa. Na stole nie powinno zabraknàç Êwie˝ego mleka, twaro˝ku, miodu, Êwie˝ych
owoców i warzyw, domowych przetworów, czy te˝ nawet chleba pieczonego przez gospodyni´. 

Bioràc pod uwag´ wszystkie spostrze˝enia i uwagi, o których mowa w niniejszym rozdziale,
znacznie ∏atwiej b´dzie nam realnie oceniaç oczekiwania wobec nas, jak i nasze mo˝liwoÊci.
Warto przyjàç zasad´, która stwierdza, ˝e nie ma goÊci „straconych”. Dlatego te˝, aby spowodo-
waç ponowne pojawienie si´ klienta, nale˝y przekonaç go, ˝e mimo pojawiajàcych si´ pewnych
ograniczeƒ z naszej strony, mo˝emy go w pe∏ni zadowoliç i b´dziemy si´ starali zrekompenso-
waç niedogodnoÊci jakich dozna∏, jak równie˝ w ka˝dej sytuacji mo˝e liczyç na korzystnà wspó∏-
prac´. Okazuje si´, ˝e najlepiej funkcjonujà te gospodarstwa agroturystyczne, które majà sta-
∏ych goÊci przez wiele lat. Stàd te˝ skutecznym dzia∏aniem prowadzàcym do ich pozyskania jest
traktowanie sta∏ych goÊci jako „cz∏onków rodziny”, wykazanie delikatnego zainteresowania
sprawami, które wychodzà poza bezpoÊrednià sfer´ finansowà stosunków „gospodarz – goÊç”.

Wizerunek kwatery agroturystycznej

Wizerunek to wyobra˝enie o jakiejÊ rzeczy lub osobie, które majà inni ludzie. Wyobra˝enie jest
cz´sto tworzone na potrzeby klientów po to, aby wyró˝niç danà rzecz z ca∏ej grupy rzeczy po-
dobnych. Wizerunek (image) osoby jest cz´sto celowo i Êwiadomie przez nià kreowany na po-
trzeby wykonywanego zawodu. Mówi si´ o image’u artystów, polityków. W tej cz´Êci poruszo-
ne zostanà zagadnienia wizerunku w∏aÊcicieli gospodarstwa agroturystycznego. Wa˝nym ele-
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mentem wizerunku kwatery agroturystycznej sà nie tylko takie sta∏e elementy, jak jej usytu-
owanie, architektura budynków mieszkalnych i gospodarskich, zieleƒ, ale równie˝ elementy ∏a-
two podlegajàce zmianom, które ca∏kowicie zale˝à od dokonywanych wyborów i mo˝liwoÊci ∏a-
twego wp∏ywania na nie. Zaliczyç mo˝na do nich wyposa˝enie, ∏ad, estetyk´, oznakowanie itp.

Wizerunek samych gospodarzy jest obrazem tego, co postanowili pokazaç innym. To, jak sà przez
innych postrzegani, zale˝y przede wszystkim od nich samych. Równie˝ tutaj mo˝na okreÊliç ce-
chy sta∏e, jak np. wzrost, kolor oczu, budowa cia∏a oraz temperament – sà w zasadzie niezmien-
ne. Sposób, w jaki si´ poruszasz, mówisz, jest efektem posiadanego temperamentu i praktyki, ale
sposób w jaki si´ ubierasz, dbasz o swój wyglàd jest wynikiem twojego wyboru i mo˝e byç dowol-
nie kreowany. Stworzenie w∏asnego wizerunku, jest niezwykle wa˝nym elementem sk∏adowym,
rzutujàcym na jakoÊç ca∏ej us∏ugi. Odczucia goÊci kszta∏tujà si´ zazwyczaj podczas pierwszego
spotkania z gospodarzami, dlatego nale˝y zadbaç, by by∏y one pozytywne. Pierwszy kontakt z go-
spodarzem nast´puje ju˝ w trakcie wst´pnej rozmowy telefonicznej, wymiany korespondencji lub
pierwszego spotkania. W ka˝dej z wymienionych sytuacji turyÊci b´dà zwracaç uwag´ na nieco
inne elementy. O ile podczas rozmowy telefonicznej wa˝nym elementem jest barwa i tonacja g∏o-
su, to w przypadku pierwszego spotkania goÊcie zwracajà uwag´ mi´dzy innymi na wyglàd gospo-
darza i jego zachowanie, sprawnoÊç wykonania obs∏ugi, miejsce i okolicznoÊci, w których sà wi-
tani. Potrzeba zazwyczaj 2-3 minut, aby powsta∏o wra˝enie – obraz, który b´dzie wp∏ywa∏ na
kszta∏towanie si´ wzajemnych relacji w dalszej cz´Êci pobytu. Trudno je zmieniç, zw∏aszcza gdy
jest negatywne, dlatego nale˝y zadbaç, aby by∏o jak najlepsze. 

Co buduje pierwsze wra˝enie podczas pierwszego spotkania?

• wyglàd zewn´trzny: prowadzàc gospodarstwo rolne, nie zawsze zwracamy uwag´ na nasz
wyglàd zewn´trzny, t∏umaczàc si´ brakiem czasu i potrzeby schludnego wyglàdu przy pracy.
Osoba gospodarza, jego wyglàd jest wizytówkà ca∏ego gospodarstwa i przestrzegania zasad
higieny w obiekcie. Nie wzbudzimy zaufania brudnà, zniszczonà odzie˝à, zaniedbanà fryzu-
rà i brakiem higieny osobistej. Przyjmujàc goÊci, pami´tajmy, ˝e podobnie jak my obserwu-
jemy przybyszów, oni bacznie obserwujà równie˝ nas i b´dà nas traktowaç stosownie do na-
szego wyglàdu. Chocia˝ turyÊci cz´sto b´dà widzieç nas w stroju roboczym, nigdy nie powin-
no to mieç miejsca przy ich powitaniu. W∏osy powinny byç zawsze czyste, fryzura schludna
i zadbana (dotyczy to równie˝ wàsów i brody), a odzie˝ i obuwie czyste, i w dobrym stanie.
Charakter naszych zaj´ç nie mo˝e stanowiç wyt∏umaczenia dla braku higieny osobistej,
brzydkich zapachów, brudnych ràk i zaniedbanych paznokci. Nale˝y zawsze pami´taç, ˝e
mamy tylko jednà okazj´, aby stworzyç korzystne pierwsze wra˝enie, a bez utrzymania hi-
gieny osobistej w ka˝dej sytuacji, nie mamy na to ˝adnych szans.

• zachowanie: jest niezwykle istotne w trakcie przyj´cia i powitania goÊci, wzajemnej prezen-
tacji, jak równie˝ prezentacji gospodarstwa. Wa˝ne jest tu nie tylko co robimy, ale równie˝
jak to robimy. Dlatego witajàc goÊci, nale˝y okazaç radoÊç z ich przybycia i poÊwi´ciç im ca-
∏à swojà uwag´. Unikajmy wykonywania innych czynnoÊci w tym samym czasie, a je˝eli nie
jest to mo˝liwe, nale˝y goÊci przeprosiç, wyjaÊniç sytuacj´ i poprosiç o zaczekanie, a˝ b´-
dziemy gotowi zajàç si´ wy∏àcznie nimi, oferujàc w zamian miejsce do odpoczynku i niewiel-
ki pocz´stunek. Postarajmy si´ jak najszybciej zakoƒczyç sprawy i zajàç si´ goÊçmi, by nie
dopuÊciç do sytuacji, aby czekali na nas przez d∏ugi czas. Dope∏nienie formalnoÊci zwiàza-
nych z rejestracjà turystów powinno przebiegaç sprawnie. Gospodarz powinien oprowadziç
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goÊci po domu i gospodarstwie, pokazaç wszystkie urzàdzenia przeznaczone do ich dyspo-
zycji, objaÊniajàc regu∏y korzystania z nich, przedstawiajàc ewentualne zagro˝enia. Je˝eli
w gospodarstwie przebywajà ju˝ inni turyÊci, nale˝y poznaç goÊci ze sobà. Generalnie rzecz
bioràc, za∏atwianie formalnoÊci jest najlepszym momentem do ustalenia wszystkich wza-
jemnych oczekiwaƒ, sk∏adajàcych si´ na regu∏y pobytu. Unikniemy wówczas niezr´cznych
sytuacji, kiedy b´dziemy zmuszeni wyjaÊniaç nieporozumienia i ∏agodziç konflikty.

• miejsce i okolicznoÊci powitania goÊci: jeÊli dokonujemy rejestracji przyby∏ych goÊci zadbaj-
my, by odbywa∏o si´ to w przestronnym pomieszczeniu, wyposa˝onym w wygodne miejsca
do siedzenia, z bliskim dost´pem do toalety. Rol´ takiego pomieszczenia mo˝e spe∏niaç ob-
szerny hol wypoczynkowy. Podczas dokonywania czynnoÊci formalnych, w zale˝noÊci od
okolicznoÊci, mo˝na zaproponowaç goÊciom goràce lub sch∏odzone napoje. Pokoje sypial-
ne powinny byç przygotowane w momencie przyjazdu turystów, mi∏ym elementem b´dzie
postawienie kwiatów ci´tych w wazonie. Po przeprowadzeniu niezb´dnych formalnoÊci, na-
le˝y zaprowadziç goÊci do pomieszczeƒ, w których b´dà mieszkali. Mi∏ym akcentem jest za-
proszenie goÊci na pierwszy wspólny pocz´stunek np. uroczystà kolacj´ lub kaw´ z ciastem
upieczonym przez gospodyni´.

Profesjonalna obs∏uga goÊci

Profesjonalna obs∏uga to sposób, w jaki Êwiadczymy us∏ugi. Fachowa obs∏uga goÊci jest dzie-
dzinà obejmujàcà stosunki pomi´dzy gospodarzem, jego rodzinà i goÊçmi. Polega na odpo-
wiednim, taktownym i skutecznym podejÊciu do goÊci, tak aby ich w pe∏ni zadowoliç. Niezmier-
nie trudno jest sporzàdziç szczegó∏owà list´ zasad profesjonalnej obs∏ugi goÊcia, gdy˝ sytuacja
ulega zmianie w zale˝noÊci od okolicznoÊci, rozwoju wypadków, oczekiwaƒ turysty, wreszcie
charakteru i temperamentu gospodarza i goÊci. Umiej´tnoÊç dobrej obs∏ugi goÊci zak∏ada du-
˝à elastycznoÊç zachowania, tak aby mo˝na by∏o dostosowaç si´ do ka˝dej sytuacji. Wiedz´
w tym zakresie posiada ka˝dy, nabywajàc jà w trakcie wychowania w domu lub w innych sytu-
acjach ˝yciowych, w szkole, w trakcie pracy i kontaktów z innymi ludêmi. Ka˝dy z nas potrafi
przygotowaç pomieszczenia goÊcinne, przygotowaç posi∏ki, udzielaç informacji. Jednak wiele
umiej´tnoÊci nale˝y stale rozwijaç, gdy˝ sà one szczególnie wa˝ne w ka˝dej pracy, w której ma-
jà miejsce cz´ste kontakty z ludêmi. Zaliczyç do nich trzeba umiej´tnoÊç precyzyjnego wyra˝a-
nia myÊli, uwa˝nego s∏uchania i wyciàgania wniosków, kontrolowanie zachowaƒ, które umo˝-
liwià wyeliminowanie rutyny lub z∏ych nawyków.

Profesjonalna obs∏uga goÊci jest tym elementem, który wp∏ywa na ocen´ oferty turystycznej.
Niezale˝nie od oferowanego standardu obiektu, gospodarze powinni wykazywaç maksimum
umiej´tnoÊci, zapa∏u i wyczucia, aby sprostaç oczekiwaniom swoich goÊci i uczyniç ich pobyt
przyjemnym. Jak ju˝ wielokrotnie podkreÊlano, zadowolony goÊç jest najlepszà i najtaƒszà for-
mà reklamy naszego przedsi´wzi´cia. Co wi´cej, profesjonalna obs∏uga wp∏ywa równie˝ na do-
bry klimat w kontaktach z naszymi goÊçmi. Znacznie przyjemniej jest pracowaç w mi∏ej, przy-
jaznej atmosferze, ni˝ oczekiwaç konfliktów i nieporozumieƒ. Je˝eli zdarza si´ sytuacja, ˝e po-
mimo naszych staraƒ klient pozostaje niezadowolony, postawmy si´ w jego sytuacji i zastanów-
my nad mo˝liwymi przyczynami. Dobrze równie˝ jest zwróciç si´ do stowarzyszenia agrotury-
stycznego, z którym wspó∏pracujemy i wspólnie przeanalizowaç problem. Spojrzenie osoby
z zewnàtrz pozwoli na dokonanie obiektywnej analizy powsta∏ego problemu, przyj´cia rozwià-
zania i unikania podobnych sytuacji w przysz∏oÊci. 
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Co zrobiç jednak w sytuacji, gdy problem jest powa˝niejszy? Najlepszym sposobem jest unika-
nie wszelkich sytuacji problemowych i zapobieganie przyczynom, które mogà je wywo∏aç. Wa˝-
ne jest, aby samemu nie prowokowaç k∏opotów. Czasem mimo najlepszych staraƒ problemów
nie da si´ uniknàç. Umiej´tne zachowanie si´ w takich okolicznoÊciach mo˝e uratowaç sytu-
acj´ i zatrzeç niedobre wra˝enie. Przyczyn niezadowolenia goÊci mo˝e byç wiele, a do najcz´st-
szych zalicza si´ niezaspokojenie oczekiwaƒ, gdy us∏ugi sà niezgodne z ofertà, z∏a informacja
lub jej brak, niedotrzymywanie warunków umowy i dokonanych ustaleƒ, rozczarowanie jako-
Êcià Êwiadczonych us∏ug. Dosyç cz´stà przyczynà, w tym wypadku uzasadnionà, jest brak miejsc
pomimo wczeÊniej dokonanej rezerwacji. Rozwiàzanie sytuacji problemowych nie jest proste,
ale zachowanie kilku podstawowych zasad mo˝e pomóc wybrnàç z k∏opotów. Nale˝y wtedy:
• zachowaç spokój – okazywanie z∏oÊci, zaprzeczanie niczego nie za∏atwi, a tylko bardziej mo-

˝e rozz∏oÊciç naszego oponenta, a nas samych doprowadziç do frustracji,
• zachowaç cierpliwoÊç i wys∏uchaç zarzutów – pozwólmy wyraziç rozmówcy jego niezadowo-

lenie i pretensje, nie dyskutujmy, nie obwiniajmy siebie i innych,
• przeprosiç goÊcia, co roz∏aduje powsta∏e napi´cie i podzi´kowaç mu za zwrócenie uwagi,
• znaleêç rozwiàzanie problemu, które zadowoli naszego rozmówc´ i nas samych; nigdy nie

starajmy si´ dzia∏aç wbrew w∏asnym zasadom post´powania ani tym bardziej sk∏adaç obiet-
nic bez pokrycia,

• zakoƒczyç spraw´ i sprawdziç, czy przyj´te rozwiàzanie zadowoli∏o goÊcia; je˝eli nie mamy
mo˝liwoÊci rozwiàzania problemu zgodnie z oczekiwaniami, niezw∏ocznie nale˝y o tym po-
informowaç, aby turysta nie poczu∏ si´ zlekcewa˝ony, co tylko pogorszy spraw´. 

Po za˝egnaniu konfliktu postarajmy si´, aby podobna sytuacja nigdy wi´cej si´ nie pojawi∏a.
Starajmy si´ wybiegaç w przysz∏oÊç i przewidywaç mo˝liwoÊç powstawania zarzewi konfliktów.
Dzia∏anie takie u∏atwi nam nie tylko obserwowanie naszych goÊci i wyciàganie wniosków z ich
zachowaƒ, ale równie˝ pozwoli zapoznaç turystów z zasadami obowiàzujàcymi w naszej kwa-
terze i przedstawiç nasze oczekiwania wzgl´dem ich samych. WyjaÊnienie wszystkich wàtpliwo-
Êci na poczàtku pobytu doprowadzi do sytuacji, w której wszyscy b´dà wiedzieli czego mogà od
siebie oczekiwaç, a to znacznie u∏atwi wspó∏˝ycie.

4.4. Organizacja pracy w gospodarstwie

Liczba zaj´ç i iloÊç czasu poÊwi´cana goÊciom przebywajàcym w gospodarstwie agroturystycz-
nym b´dzie zale˝a∏a od iloÊci miejsc noclegowych, oferowanych w obiekcie, jak równie˝ od ro-
dzaju dost´pnych us∏ug. Opis kwatery wraz z us∏ugami towarzyszàcymi jest jednym z podsta-
wowych elementów organizacji czasu i pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku z wieloletnim rozwojem
kwatery agroturystycznej. Planujàc dzia∏ania, nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e oferta b´dzie
umieszczona w materia∏ach informacyjnych i promocyjnych, co nak∏ada na kwaterodawc´ obo-
wiàzek zaspokojenia wszystkich oczekiwaƒ goÊci, zgodnie z proponowanà ofertà. JeÊli gospo-
darstwo wspó∏pracuje z lokalnym stowarzyszeniem agroturystycznym, które przejmie na siebie
obowiàzki zwiàzane z przygotowaniem i promocjà oferty turystycznej oraz rezerwacjà miejsc
noclegowych, prac zwiàzanych z prowadzeniem obiektu noclegowego b´dzie znacznie wi´cej.
Nie mo˝na wówczas dowolnie zmieniaç oferty, t∏umaczàc si´ zbytnim obcià˝eniem i brakiem
czasu. Nie nale˝y jednak rezygnowaç ze wspó∏pracy, gdy˝ w ten sposób zapewniamy sobie gwa-
rancj´ wykorzystania naszej kwatery w ca∏ym okresie, zadeklarowanym w ofercie. Co wi´cej,
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informacja o naszym gospodarstwie b´dzie znana w znacznie szerszym kr´gu potencjalnych
odbiorców us∏ug, ni˝ gdybyÊmy sami starali si´ zdobywaç klientów. Wspó∏praca ze stowarzy-
szeniem przynosi korzyÊci nie tylko poprzez promocj´ naszej oferty na targach turystycznych,
wystawach, w kontaktach utrzymywanych z innymi instytucjami i partnerami. Stowarzyszenie
b´dzie równi˝ reprezentowa∏o nasze interesy w rozwiàzywaniu problemów powsta∏ych w kon-
taktach z turystami. Ponadto specjaliÊci tam zatrudnieni mogà pomóc w przygotowaniu cieka-
wej oferty wypoczynku, jej zmianie lub rozszerzeniu.

Przygotowanie oferty wypoczynku

Oferta wypoczynku zawarta w materia∏ach promocyjnych musi byç tak sformu∏owana, aby
w pe∏ni okreÊla∏a rzeczywiste warunki pobytu w gospodarstwie, a jednoczeÊnie zawiera∏a
wszystkie elementy interesujàce potencjalnego turyst´. Niewàtpliwie wa˝nym elementem jest
cena za oferowane us∏ugi wraz z podaniem mo˝liwych zni˝ek. Przygotowana oferta powinna
zawieraç nast´pujàce elementy:
• krótki opis rodziny gospodarzy oraz obiektu, w którym sà przygotowywane pomieszczenia

dla turystów,
• atrakcje turystyczne znajdujàce si´ w pobli˝u obiektu,
• rodzaj Êwiadczonych us∏ug, np. nocleg ze Êniadaniem, mo˝liwoÊç korzystania ze sprz´tu p∏y-

wajàcego itp.,
• opis pomieszczeƒ przeznaczonych dla turystów (pokoje ilu osobowe oraz ich po∏o˝enie

w budynku, dost´p do ∏azienki i urzàdzeƒ kuchennych),
• okres funkcjonowania obiektu np. obiekt ca∏oroczny, lub sezonowy – w tym przypadku na-

le˝y okreÊliç miesiàce funkcjonowania, np. od maja do koƒca wrzeÊnia,
• mo˝liwoÊç dojazdu do gospodarstwa, odleg∏oÊç do przystanku kolejowego lub autobusowego,
• mo˝liwoÊç przyjazdu ze zwierz´tami, jest to bardzo cenione,
• organizacja us∏ug dodatkowych, np. wspólne ogniska lub organizacja przeja˝d˝ki bryczkà

po okolicy,
• ceny oferty wraz z mo˝liwymi zni˝kami.

Oferta kwatery agroturystycznej mo˝e byç sporzàdzona w formie opisowej, uzupe∏nionej
o w∏aÊciwe piktogramy, okreÊlajàce us∏ugi towarzyszàce oraz atrakcje zwiàzane z gospodar-
stwem, jak i najbli˝szà okolicà. System graficznego oznaczania kwater jest niezwykle istotny
i powinien byç stosowany zgodnie z przyj´tymi rozwiàzaniami. W celu zapoznania si´ z przy-
j´tymi oznaczeniami, zwróçmy si´ o pomoc do najbli˝szego stowarzyszenia agroturystycznego,
które nie tylko zaprezentuje na przyj´te oznaczenia, ale pomo˝e dobraç w∏aÊciwe znaki do pre-
zentowanej przez nas oferty. Co wi´cej, przyj´te oznaczenia powinny byç zamieszczane na
wszystkich naszych materia∏ach informacyjnych, jak równie˝ powinny znajdowaç si´ na tabli-
cach wskazujàcych dojazd do naszego gospodarstwa. 

Poni˝ej przedstawiony jest opis gospodarstwa agroturystycznego jako przyk∏ad, który mo˝e
znaleêç zastosowanie w ulotce reklamowej, folderze, og∏oszeniu prasowym i wielu innych ma-
teria∏ach reklamowych.
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Prace biurowe 

Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç agroturystycznà, trzeba si´ liczyç, ˝e od tej pory cz´Êç czasu trzeba
b´dzie poÊwi´ciç na prace biurowe. Pod tym poj´ciem rozumiemy zagadnienia rezerwacji
i sprzeda˝y miejsc noclegowych w naszym obiekcie, jak równie˝ gromadzenie niezb´dnej do-
kumentacji zwiàzanej z prowadzonà dzia∏alnoÊcià. Aby prace biurowe wykonywaç szybko
i sprawnie, nale˝y dobrze zorganizowaç czas i miejsce ich prowadzenia. Najlepiej do tego celu
przeznaczyç oddzielne pomieszczenie, do którego wstawimy biurko (mo˝e to byç równie˝ od-
powiednio zainstalowany blat z p∏yty lub desek), krzes∏o, kilka szafek i pó∏ek. JeÊli nie ma ta-
kiej mo˝liwoÊci, wówczas kàcik do pracy urzàdzamy w innym pomieszczeniu, np. pokoju dzien-
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Piotr i Helena Kowalscy 
z dzieçmi Kasià 8 lat i Ewà 10 lat,
pies Bobik i kot Bart∏omiej
Kopyd∏owo Dolne

Gospodarstwo po∏o˝one jest na skraju wsi nad jeziorem z niewielkà pla˝à i pomostem.
Wokó∏ teren pagórkowaty, poroÊni´ty lasem mieszanym, doskona∏y do w´drówek pie-
szych, wycieczek rowerowych i uprawiania sportów zimowych. Liczne punkty widoko-
we. Mo˝liwoÊç zbierania grzybów i jagód. 

W ogrodzie piaskownica, altana poroÊni´ta dzikim winem, miejsce na ognisko i grill.
W sezonie letnim, w ka˝dy piàtek po zmierzchu gospodarze urzàdzajà „wielkie grillo-
wanie”, zimà mo˝liwoÊç organizowania kuligu z pochodniami. 

Do wynaj´cia: 2 pokoje 2-osobowe, 2 pokoje przejÊciowe dla 3 osób, ∏azienka do wy-
∏àcznej dyspozycji. Na parterze pokój wypoczynkowy z tarasem. Jadalnia i kuchnia
wspólna z gospodarzami.

Nocleg: 18 z∏, zni˝ka 50 % dla dzieci do lat 7.
Na ˝yczenie goÊci ca∏odzienne wy˝ywienie. 

Mile widziane zwierz´ta domowe.

Przyjmujemy goÊci ca∏y rok.

<miejsce na umieszczenie piktogramów charakteryzujàcych po∏o˝enie i ofert´ kwatery>



nym, sypialni, holu wypoczynkowym itp. W tym przypadku kàcik do pracy nale˝y odizolowaç
od pozosta∏ej cz´Êci pomieszczenia, np. meblami lub parawanem. Oprócz mebli w pomieszcze-
niu nale˝y zgromadziç równie˝ inny sprz´t i materia∏y niezb´dne do pracy:
• telefon, przy dzia∏aniach na szerszà skal´ telefon z faxem,
• kalkulator,
• materia∏y biurowe: segregatory, teczki, d∏ugopisy, materia∏y do prowadzenia koresponden-

cji, zszywacz itp.,
• kalendarz,
• grafik rezerwacji miejsc noclegowych,
• zeszyt do prowadzenia notatek,
• zeszyt do prowadzenia ewidencji goÊci,
• odpowiednie druki, pieczàtki,
• przygotowana oferta wypoczynku w danym obiekcie.

W segregatorach powinna si´ znaleêç uporzàdkowana, niezb´dna dokumentacja prowadzonej
dzia∏alnoÊci, tj. dokumenty potwierdzajàce przeprowadzenie w obiekcie kontroli sanitarnej,
przeciwpo˝arowej, dokumentacja odbioru budynku, deklaracje wstàpienia do stowarzyszenia,
jak równie˝ wszystkie rachunki, np. op∏ata za energi´ elektrycznà, gaz, wod´, które pozwolà
kontrolowaç wydatki oraz obliczaç koszty prowadzonej dzia∏alnoÊci. Segregatory powinny byç
opisane i nale˝y pami´taç, aby wszystkie dokumenty przechowywaç we w∏aÊciwym miejscu. 

System rezerwacji miejsc noclegowych

Prowadzàc rezerwacj´ indywidualnie nale˝y:
• dok∏adnie przemyÊleç ofert´ wypoczynku i opracowaç materia∏y promocyjne, tak aby ∏atwo

mo˝na je by∏o przes∏aç do zainteresowanej osoby pocztà lub faxem. Ulotki, broszury zawie-
rajàce zdj´cia, opisy, piktogramy b´dà bardziej przemawiaç do klienta ni˝ tylko sama infor-
macja ustna;

• okreÊliç system rezerwacji miejsc noclegowych, uwzgl´dniajàcy przedp∏aty w formie zalicz-
ki obejmujàcej 30% kwoty kosztów noclegów i wnoszonej przez turystów przy dokonywa-
niu rezerwacji miejsc. Kwota zaliczki przesy∏ana jest gospodarzom zazwyczaj przelewem na
konto lub przekazem pocztowym. Kwaterodawca powinien potwierdziç otrzymanie zalicz-
ki, dokonanie rezerwacji, a potwierdzenia wp∏at powinny byç przechowywane we w∏aÊci-
wych segregatorach;

• przygotowaç grafik rezerwacji miejsc noclegowych i powiesiç go w takim miejscu, aby mo˝-
na si´ nim ∏atwo pos∏u˝yç podczas rozmowy telefonicznej z turystà. Grafik powinien byç na
bie˝àco aktualizowany.

Tabela 5. Przyk∏adowy grafik rezerwacji miejsc noclegowych 
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Na tak przygotowany grafik (wykonany np. na kratkowanym papierze) nanosimy o∏ówkiem
wst´pne rezerwacje, natomiast po wp∏aceniu przez turystów zaliczki rezerwacj´ zaznaczamy ko-
lorem, traktujàc jako rezerwacj´ potwierdzonà. Rezerwacje miejsc mogà odbywaç si´ drogà li-
stownà lub telefonicznà. W przypadku otrzymania korespondencji od osoby zainteresowanej wy-
poczynkiem, natychmiast odpisujemy na list, informujàc o mo˝liwoÊci wynajmu miejsc noclego-
wych, a do listu mo˝na do∏àczyç materia∏y promocyjne obiektu. JeÊli w liÊcie turysta prosi o za-
rezerwowanie miejsc noclegowych, wówczas informujemy go o rezerwacji wst´pnej i konieczno-
Êci przes∏ania kwoty zaliczki. W przypadku zw∏oki ze strony turysty we wp∏acie kwoty zaliczko-
wej, rezerwacj´ mo˝emy anulowaç, o czym równie˝ dobrze jest poinformowaç zamawiajàcego. 

Prowadzona korespondencja powinna byç ewidencjonowana, a listy przychodzàce i wychodzà-
ce przechowywane w segregatorach. W przypadku rezerwacji telefonicznej, informujemy zain-
teresowanà osob´ o warunkach wypoczynku w naszym obiekcie oraz o mo˝liwoÊci zarezerwo-
wania miejsc noclegowych. Informacje uzyskane podczas rozmowy notujemy w zeszycie. JeÊli
turysta wst´pnie zarezerwuje miejsca noclegowe, rezerwacj´ od razu nanosimy na grafik.
Wskazane jest, aby rezerwacjà miejsc zajmowa∏a si´ jedna osoba. Unikniemy wówczas niepo-
rozumieƒ i pomy∏ek, które mogà doprowadziç do sytuacji, gdy dwie osoby dokonujà rezerwa-
cji tego samego pokoju w tym samym czasie. Dobrze jest równie˝ przygotowaç pozosta∏ych do-
mowników do przeprowadzenia rozmowy z turystami i przyj´cia rezerwacji, gdy˝ osoby zain-
teresowane mogà dzwoniç o ró˝nych porach dnia. B´dzie to mo˝liwe, jeÊli informacje na gra-
fiku b´dà aktualne, a domownicy b´dà znali system pracy. W ka˝dym przypadku nale˝y posta-
raç si´ ustaliç godzin´ przyjazdu, co u∏atwi nam przygotowanie pokoi, jak równie˝ zagwaran-
tuje naszà obecnoÊç i mo˝liwoÊç osobistego powitania goÊci. Pami´tajmy, ˝e pierwsze wra˝e-
nie, jakie zrobimy na turystach b´dzie rzutowa∏o na ca∏y okres ich pobytu. To nam powinno za-
le˝eç, aby goÊcie byli zadowoleni, bo od tego zale˝y powodzenie ca∏ego przedsi´wzi´cia. 

Przygotowanie pomieszczeƒ

Przed przyjazdem goÊci wszystkie pomieszczenia oddawane do ich dyspozycji muszà byç odpo-
wiednio przygotowane. Absolutnie nale˝y wykluczyç sytuacje, kiedy prace przygotowawcze
prowadzone sà w chwili, gdy goÊcie czekajà z baga˝ami na dope∏nienie formalnoÊci. Prace mu-
szà byç odpowiednio zorganizowane i przeprowadzone. Lista spraw do za∏atwienia przed przy-
jazdem turystów obejmuje nast´pujàce kroki:
• wszystkie pomieszczenia powinny byç gruntownie sprzàtni´te i wywietrzone,
• rzeczy osobiste gospodarzy powinny byç usuni´te z pomieszczenia, w∏àczajàc w to opró˝nie-

nie szaf i szuflad, zabranie pamiàtkowych zdj´ç itp.,
• na pos∏aniach powinna znajdowaç si´ Êwie˝a poÊciel i r´czniki,
• nale˝y skontrolowaç dzia∏anie wszystkich urzàdzeƒ sanitarnych,
• trzeba uzupe∏niç zapas papieru toaletowego oraz Êrodków i sprz´tu do utrzymania czystoÊci,
• opró˝niç i wyczyÊciç kosze na Êmieci,
• skontrolowaç ˝arówki,
• na stole stawiamy Êwie˝e kwiaty, lub owoce oraz przygotowujemy odpowiednià iloÊç szklanek,
• zapewniamy odpowiednià temperatur´ (w przypadku obiektów ca∏orocznych),
• mo˝emy przygotowaç pocz´stunek (kaw´, herbat´, domowe ciasto), a wieczorem zaprosiç

goÊci na kolacj´ – b´dzie to akcent, który pozwoli nam zapoznaç si´ z goÊçmi i stworzyç mi-
∏à atmosfer´.
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Sprzàtanie pomieszczeƒ

W trakcie pobytu goÊci wszystkie pomieszczenia wspólne (hol wejÊciowy, ∏azienka, kuchnia,
pokój dziennego pobytu, taras) powinny byç sprzàtane ka˝dego dnia, a us∏uga codziennego
sprzàtania i s∏ania ∏ó˝ek naszych goÊci powinna byç zaproponowana. Nie nalegajmy, je˝eli go-
Êcie odmówià; jeÊli zaÊ przyjmà naszà propozycj´, nie mamy wyboru i ka˝dego dnia powinni-
Êmy sprzàtaç równie˝ ich pokoje. CzynnoÊci te zajmujà Êrednio 20 minut w przypadku pokoju
oraz 30 minut w przypadku kuchni i ∏azienki. Pami´tajmy, ˝e wi´cej czasu b´dziemy musieli
poÊwi´ciç, gdy sprzàtanie nie odbywa si´ regularnie. Sprzàtanie pomieszczeƒ wspólnych mo˝e
odbywaç si´ o jednej porze, natomiast w przypadku pokoi goÊcinnych b´dzie to uzale˝nione
od woli goÊci i powinno byç ustalone pierwszego dnia pobytu. Najlepiej, jeÊli czynnoÊç ta b´-
dzie wykonywana przez jednà osob´. W rodzinie powinno si´ od razu ustaliç, czy b´dzie to pa-
ni domu, czy te˝ inny cz∏onek rodziny. Nie nale˝y dopuszczaç do sytuacji, aby ró˝ne osoby
przebywa∏y w pokojach goÊcinnych, a tym bardziej dotyka∏y rzeczy osobistych naszych goÊci,
poza tym, co jest konieczne do sprzàtni´cia pomieszczenia. Inaczej jest w sytuacji, gdy turyÊci
wynajmujà mieszkania wakacyjne i domki letniskowe. W tym przypadku pomieszczenia sà
sprzàtane przez wynajmujàcych. Zadaniem gospodarzy jest zapewnienie wszystkich niezb´d-
nych Êrodków czystoÊci i dbanie o to, aby zawsze by∏y dost´pne. 

Przygotowanie i podawanie posi∏ków

Doskona∏à mo˝liwoÊcià rozszerzenia us∏ug Êwiadczonych przez kwaterodawców wiejskich,
a tym samym uzyskanie wi´kszego dochodu, jest oferowanie goÊciom wy˝ywienia oraz umo˝-
liwienie zakupu produktów z gospodarstwa wiejskiego, naszego lub sàsiadów. Wed∏ug badaƒ
niemieckich przeprowadzonych w 1995 r. turysta 30% pieni´dzy przeznaczonych na wypoczy-
nek wydaje na noclegi, 40% na wy˝ywienie, a 30% na pozosta∏e us∏ugi (zakupy, lokalny trans-
port, itp.). W Polsce struktura wydatków kszta∏tuje si´ podobnie. W gospodarstwie agrotury-
stycznym za wy˝ywienie turysta p∏aci 2/3 ceny dziennego pobytu, zaÊ na noclegi przypada jedy-
nie 1/3 kosztów. Mo˝liwoÊci oferowania wy˝ywienia mo˝e byç wiele. Kwaterodawca mo˝e
przygotowaç goÊciom ca∏odzienne wy˝ywienie, poszczególne posi∏ki np. Êniadania, obiady lub
obiadokolacje. Mogà byç te˝ zestawy posi∏ków na ˝yczenie turystów. 

W przypadku gdy gospodarz w swojej ofercie nie uwzgl´dnia posi∏ków, ma obowiàzek zapew-
niç goÊciom dost´p do urzàdzeƒ kuchennych. Korzystanie z posi∏ków u gospodarzy jest bardzo
wa˝ne tym bardziej, ˝e wi´kszoÊç ma∏ych miejscowoÊci nie ma zaplecza gastronomicznego,
a odleg∏oÊç do najbli˝szego baru czy restauracji cz´sto wynosi kilka lub kilkanaÊcie kilometrów.
Jak wynika z badaƒ ankietowych przeprowadzonych w 1997 r. wÊród goÊci wypoczywajàcych
w obiektach zrzeszonych w Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej, wi´cej ni˝ po∏owa wszyst-
kich turystów korzysta∏a z ca∏odziennego wy˝ywienia, oceniajàc jednoczeÊnie jakoÊç tej us∏ugi
jako bardzo dobrà. Cz´Êç goÊci wypoczywajàcych w domkach letniskowych lub te˝ mieszkaniach
wakacyjnych znacznie cz´Êciej b´dzie przygotowywaç posi∏ki we w∏asnym zakresie. Natomiast
osoby wypoczywajàce w pokojach goÊcinnych w wi´kszoÊci przypadków korzystajà przynajmniej
z jednego posi∏ku dziennie przygotowanego przez kwaterodawc´. Wakacyjny pobyt w gospodar-
stwie agroturystycznym umo˝liwia turystom nie tylko oderwanie si´ od miejskiego zgie∏ku.
Gwarantuje wypoczynek w czystym Êrodowisku i wprowadza w zupe∏nie inny rytm ˝ycia, bar-
dziej zwiàzany z rytmem przyrody i trybem ˝ycia rodziny gospodarzy. Szczególnie dla mieszkaƒ-
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ców miast wspólne zasiadanie do sto∏u mo˝e staç si´ dodatkowym elementem jednoczàcym ro-
dzin´. Oferowane posi∏ki zawierajàc dania i potrawy regionalne, b´dà stanowiç dodatkowà
atrakcj´ dla goÊci i przyczynià si´ do lepszego poznania lokalnej kultury i tradycji.

Planujàc umieszczenie w swojej ofercie us∏ug gastronomicznych, kwaterodawca powinien od-
powiedzieç sobie na kilka pytaƒ:
• czy wiedza osoby przygotowujàcej posi∏ki na temat warunków higienicznych, sanitarnych

lub te˝ podstaw ˝ywienia jest wystarczajàca,
• dla ilu osób b´dà przygotowywane posi∏ki,
• czy kwaterodawca b´dzie w stanie wygospodarowaç odpowiednià iloÊç czasu potrzebnà na

przygotowanie posi∏ków dla goÊci,
• czy b´dzie to wy˝ywienie ca∏odzienne, czy te˝ poszczególne posi∏ki, np. same obiady, lub

Êniadania,
• w jakich godzinach b´dà podawane poszczególne posi∏ki,
• czy kuchnia, którà dysponujemy, ma wystarczajàcà powierzchni´ i odpowiednie wyposa˝e-

nie do przygotowania zwi´kszonej liczby posi∏ków,
• w jakim pomieszczeniu urzàdzimy jadalni´ dla goÊci.

Wi´kszoÊç gospodyƒ wiejskich podejmujàc decyzj´ o rozpocz´ciu ˝ywienia goÊci u siebie, ma
wiele obaw dotyczàcych doboru potraw, sposobu ich przygotowania, walorów smakowych po-
dawanych daƒ itp. Jak ju˝ poprzednio wspomniano, goÊcie oceniajà jakoÊç wy˝ywienia w go-
spodarstwach bardzo wysoko tym bardziej, je˝eli wi´kszoÊç produktów pochodzi z w∏asnego
gospodarstwa rolnego, potrawy wykonywane sà ze Êwie˝ych produktów, wed∏ug tradycyjnych
przepisów. Posi∏ki oferowane w obiekcie agroturystycznym znacznie podnoszà jakoÊç ca∏ej
oferty wypoczynku, zaÊ gospodynie nie powinny obawiaç si´ braku w∏asnych umiej´tnoÊci ku-
linarnych. Podczas pobytu na wsi goÊcie mogà zwracaç uwag´ na sposób produkcji i pozyski-
wania surowców spo˝ywczych, jak równie˝ na warunki, w jakich odbywa si´ przygotowywanie
posi∏ków. Nie mo˝na tego lekcewa˝yç i szczególnie nale˝y zwróciç uwag´ na podstawowe wa-
runki higieniczne i sanitarne, przestrzegane w trakcie przygotowywania posi∏ków. 

Wymagania sanitarne obowiàzujàce przy prowadzeniu ˝ywienia zbiorowego
i produkcji ˝ywnoÊci

Obecnie istniejàce przepisy szczegó∏owo normujà zasady ˝ywienia zbiorowego i produkcji ˝ywno-
Êci, lecz odnoszà si´ jedynie do zarejestrowanych zak∏adów gastronomicznych, prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç gospodarczà. Przepisy te nie majà zastosowania do gospodarstw agroturystycznych, w któ-
rych przygotowuje si´ posi∏ki dla maksimum 20 osób dziennie. Przygotowujàc posi∏ki domowe,
zwróçmy jednak uwag´, aby spe∏niaç warunki, od których mo˝e zale˝eç równie˝ nasze zdrowie:
• ka˝da osoba przygotowujàca i wydajàca posi∏ki powinna poddaç si´ odpowiednim badaniom

wykluczajàcym nosicielstwo chorób zakaênych i posiadaç aktualnà ksià˝eczk´ zdrowia,
• woda u˝ywana do celów spo˝ywczych w gospodarstwie powinna byç przebadana przez od-

powiednie organy stwierdzajàce jej przydatnoÊç do picia,
• próbki ˝ywnoÊci powinny byç przechowywane w lodówce przez okres przynajmniej dwóch

dni.

Chcàc uniknàç przykrych zdarzeƒ w postaci zatruç pokarmowych, nale˝y równie˝ przestrzegaç
pewnych ogólnie obowiàzujàcych zasad sporzàdzania posi∏ków:
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• przed przystàpieniem do przygotowywania posi∏ku nale˝y zawsze dok∏adnie umyç r´ce my-
d∏em i wodà, za∏o˝yç czystà odzie˝ ochronnà i zakryç w∏osy,

• surowce i pó∏produkty u˝ywane do sporzàdzania posi∏ków powinny byç zawsze Êwie˝e,
w ˝adnym wypadku przeterminowane (przekroczony termin przydatnoÊci do spo˝ycia),

• owoce i warzywa podawane na surowo nale˝y dok∏adnie myç,
• prace brudne powinny byç zawsze oddzielone od czystych na ka˝dym etapie przygotowywa-

nia posi∏ku,
• w przypadku gdy ˝ywienie prowadzi si´ dla innych osób ni˝ cz∏onkowie rodziny, naczynia

i sztuçce powinno si´ wyparzaç poprzez ich zanurzenie we wrzàtku w metalowym koszyku,
• w przypadku stwierdzenia u osoby przygotowujàcej posi∏ki objawów chorobowych typu bie-

gunka, wymioty, bóle brzucha itp. osoba ta powinna przerwaç prac´, gdy˝ objawy te mogà
Êwiadczyç o poczàtkach choroby zakaênej.

Zu˝ycie produktów spo˝ywczych podczas ˝ywienia w∏asnej rodziny i goÊci
przebywajàcych w gospodarstwie agroturystycznym39

TuryÊci przyje˝d˝ajàc na wieÊ oczekujà nie tylko domowych posi∏ków, lecz równie˝ artyku∏ów
spo˝ywczych pochodzàcych g∏ównie z gospodarstwa rolnego. Decydujàc si´ na ˝ywienie goÊci,
kwaterodawca powinien przewidzieç zwi´kszone zu˝ycie surowców spo˝ywczych i tak zaplano-
waç produkcj´ roÊlinnà i zwierz´cà, aby produkty te by∏y dost´pne w ca∏ym okresie pobytu go-
Êci w gospodarstwie.

Punktem wyjÊcia jest okreÊlenie potrzeb ˝ywieniowych w∏asnej rodziny oraz planowanej grupy
goÊci z uwzgl´dnieniem okresu Êwiadczenia us∏ug oraz udzia∏u surowców w∏asnych. Pos∏ugu-
jàc si´ uproszczonymi ca∏odziennymi racjami pokarmowymi na podstawie norm ˝ywieniowych
(zalecane przez Ministerstwo Zdrowia), opracowanymi dla 18 grup ludnoÊci zró˝nicowane wg
p∏ci, wieku i charakteru wykonywanej pracy, mo˝na okreÊliç dzienne potrzeby, a nast´pnie ca-
∏oroczne dla w∏asnej rodziny oraz na okres pobytu goÊci.

W oparciu o tabele racji pokarmowych okreÊlone zosta∏o dzienne racje pokarmowe dla przeci´t-
nej pi´cioosobowej rodziny w sk∏adzie: dziecko 7 lat, syn 15 lat, ojciec umiarkowanie ci´˝ko pra-
cujàcy, matka umiarkowanie ci´˝ko pracujàca i babcia w wieku powy˝ej 65 lat. Mno˝àc ww. dzien-
ne racje pokarmowe przez 365 dni, otrzymamy odpowiednie wartoÊci w uk∏adzie ca∏ego roku. 

Produkty zbo˝owe:
pieczywo mieszane 1 460,0 kg
makarony, màka 109,5 kg
kasze ró˝ne w przeliczeniu na zbo˝e 73,0 kg

1 642,5 kg

Mleko i produkty mleczne:
mleko 913,5 kg
twaróg w przeliczeniu na mleko 456,3 kg
ser podpuszkowy w przeliczeniu na mleko 228,1 kg

1 597,8 kg
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Jaja 1 140,6 szt.

Mi´so, drób, w´dliny, ryby:
mi´so z koÊcià 146,0 kg
ryby nie patroszone 54,7 kg
w´dliny w przeliczeniu na mi´so 54,7 kg

257,4 kg

Mas∏o:
mas∏o 109,0 kg
Êmietana w przeliczeniu na mas∏o 7,0 kg

116,0 kg

Inne t∏uszcze:
smalec 36,5 kg
lub olej 43,8 l

Warzywa i owoce:
ziemniaki 912,5 kg
inne warzywa 1 131,5 kg
owoce 219,0 kg
suche stràczkowe 18,3 kg

Przyjmujàc okres pobytu goÊci – 10 osób przez 100 dni (sezon letni), mo˝emy obliczyç zapo-
trzebowanie na produkty dla ˝ywionej grupy goÊci. Przyk∏adowe obliczenia wykonano zgodnie
z tabelami. Sk∏ad grupy goÊci kszta∏towa∏ si´ nast´pujàco (1 dziecko w wieku szkolnym,
2 dziewczynki w wieku 16 – 20 lat, 2 ch∏opców w wieku 16 – 20 lat i 5 osób doros∏ych).

Obliczenia przedstawione poni˝ej odnoszà si´ dla 10 osób na okres 100 dni
Pieczywo ciemne i jasne 350,0 kg
Màka, kasze, makarony 85,0 kg
Mleko 300,0 kg
Sery 50,0 kg
Mi´so, w´dliny drób, ryby 175,0 kg
Jaja 500,0 szt.
Mas∏o 30,0 kg
Âmietana w przeliczeniu na mas∏o 4,0 kg
Inne t∏uszcze:

smalec 25,0 kg
lub olej 28,0 l

Warzywa i owoce 700,0 kg
Ziemniaki 400,0 kg
Cukier 40,0 kg
D˝emy, marmolady, miód 30,0 kg

¸àczne potrzeby ˝ywieniowe rodziny gospodarzy i goÊci wynoszà odpowiednio:
Pieczywo ciemne i jasne

(w przeliczeniu na zbo˝e) 1 810,0 kg
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Màka, kasze, makarony
(w przeliczeniu na zbo˝e) 267,0 kg

Mleko p∏ynne 1 500,0 l
Sery

(w przeliczeniu na mleko) 1 000,0 kg
Jaja 1 640,0 szt.
Mi´so, w´dliny drób, ryby 432,0 kg
Inne t∏uszcze:

smalec 61,5 kg
lub olej 71,8 l

Warzywa i owoce 1 831,5 kg
Ziemniaki 1 312,5 kg
Suche stràczkowe 22,5 kg
D˝emy, marmolady, miód 50,0 kg

Korygujàc przedstawione wyliczenia o mo˝liwe straty, jak równie˝ zak∏adajàc wy˝sze spo˝ycie
warzyw i owoców przez goÊci w okresie letnim i jesiennym (szczyt spo˝ycia tych produktów),
mo˝na przeprowadziç kalkulacj´, która pozwoli okreÊliç konieczne nak∏ady.

Zbo˝a – ok. 2 100 kg – przerób na màk´ i wypiek w∏asnego chleba i makaronu
pszenica ok. 1 500 kg, ˝yto ok. 600 kg – zasiew ok. 0,8 ha

Mleko – ok. 2 500-3 000 l
jedna krowa lub / i stadko kóz 5 szt. + kozio∏, powierzchnia wypasu ok. 1 ha

Jaja – 1 640-2 000 szt. 
stadko kur ok. 30 niosek i 1 – 2 koguty

Mi´so i w´dliny – ok. 500 kg
2-3 tuczniki (250 kg), 
2-3 samice królicze z przychówkiem (40 szt. x 2,5-3,0 kg = 100-120 kg),
drób – stadko indyków (10 szt. x 4-5 kg = 40-50 kg) lub te˝ stadko kaczek 
(10 szt. x 2-3 kg = 20-30 kg), ewentualnie stadko kogutków 
(ok. 15 – 20 szt. x 1,5 kg = 22,5 – 30 kg)
jeÊli jest taka mo˝liwoÊç ryby z w∏asnego stawu lub jeziora

Ziemniaki – ok. 1500 kg 
potrzeba ok. 0,7 ha,

Warzywa – ok. 1200 kg
ok. 300 – 400 m2 ogrodu warzywnego 

Owoce – ok. 650 – 900 kg 
w sadzie ok. 10 jab∏oni, 3 grusze, 6 Êliw, 6 wiÊni, 2 czereÊnie, 12 krzewów czarnych po-
rzeczek, 9 krzewów czerwonych porzeczek, 6 krzewów agrestu, 10 krzewów malin, ok.
50 m2 truskawek i poziomek – ok. 400 m2 sadu. Cz´Êç sadu mo˝e znajdowaç si´ poza
zagrodà. Wszystkie nadwy˝ki owoców i warzyw mo˝na przerabiaç i konserwowaç. 

Niezwykle istotne jest zachowanie proekologicznej produkcji w gospodarstwie, zw∏aszcza
w przypadku sadu i ogrodu. Nie nale˝y rozgraniczaç upraw dla goÊci od upraw do spo˝ycia w∏a-
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snego lub na sprzeda˝, co czasem si´ zdarza. W ca∏ym gospodarstwie zaleca si´ stosowanie
umiarkowanych iloÊci Êrodków ochrony roÊlin, nawozów mineralnych, jak równie˝ nawozów
naturalnych (gnojowica). Bardzo wa˝nà kwestià jest zagospodarowanie odpadków i resztek or-
ganicznych, powstajàcych podczas produkcji rolniczej, jak i przygotowywania posi∏ków. 

Czyste Êrodowisko i wartoÊciowa ˝ywnoÊç to najmocniejsze walory produktu agroturystycznego.

Komponowanie posi∏ków w gospodarstwie agroturystycznym

Skoro zosta∏y ju˝ okreÊlone dzienne racje pokarmowe oraz iloÊç produktów spo˝ywczych nie-
zb´dnych do przygotowywania posi∏ków dla mieszkaƒców gospodarstwa (gospodarzy i tury-
stów), nale˝y zastanowiç si´ jak komponowaç jad∏ospisy, aby spe∏niaç wszystkie podstawowe za-
sady prawid∏owego ˝ywienia. Dla turystów nie musimy prowadziç osobnej kuchni. Przeciwnie,
istotà agroturystyki jest w∏àczenie goÊci w rytm ˝ycia naszej rodziny. Dla mo˝liwoÊci sp´dzenia
czasu wspólnie z rodzinà gospodarzy, uczestniczenia w ich codziennych czynnoÊciach, a tak˝e
w pracy, wiele osób decyduje si´ na t´ form´ wypoczynku. Wspólne posi∏ki sà wi´c istotnym ele-
mentem pobytu goÊci w naszym gospodarstwie, stwarzajà mo˝liwoÊç lepszego poznania si´, roz-
mowy, wymiany myÊli. Mogà byç równie interesujàce dla goÊci, jak i samych gospodarzy. 

Dla domowników korzyÊcià wyp∏ywajàcà ze wspólnego jadania, mogà byç tak˝e – si∏à rzeczy –
regularniejsze, bardziej urozmaicone i prawid∏owo skomponowane posi∏ki. Przygotowywanie
posi∏ków dla wi´kszej liczby osób stwarza mo˝liwoÊç lepszego, pe∏niejszego wykorzystania
wszystkich produktów, w tym tak˝e pe∏nowartoÊciowych, choç nieco gorszej jakoÊci, które nie
nadajà si´ do sprzeda˝y, a mogà zostaç przetworzone na kompoty, d˝emy, nadzienia do ciast,
naleÊników, stanowiàc sk∏adnik pe∏nowartoÊciowych posi∏ków.

Codzienne posi∏ki powinny zapewniç zaspokojenie ró˝norodnych potrzeb organizmu,
a przede wszystkim dostarczaç budulec do budowy wszystkich komórek organizmu, szczegól-
nie u dzieci i m∏odzie˝y, pozwoliç na odbudow´ zu˝ytych komórek organizmu, dostarczyç od-
powiednià iloÊç energii w celu utrzymania procesów ˝yciowych i wykonywania pracy, umo˝li-
wiç regulowanie procesów ˝yciowych. Wszystkie te funkcje b´dà przebiegaç prawid∏owo, je-
Êli w po˝ywieniu dostarczymy odpowiednie materia∏y i dostatecznà, ale nie nadmiernà iloÊç
energii. Aby prawid∏owo komponowaç posi∏ki, nale˝y znaç wartoÊç od˝ywczà poszczególnych
sk∏adników.

Produkty zbo˝owe (màki, kasze, p∏atki zbo˝owe, makarony, pieczywo):
• wysoka wartoÊç energetyczna, du˝a zawartoÊç w´glowodanów z∏o˝onych (skrobi), iloÊç

b∏onnika zale˝na od stopnia przetworzenia produktów. Produkty takie, jak bia∏a màka, ja-
sne pieczywo, drobne kasze zawierajà znacznie mniej b∏onnika ni˝ grube kasze, màki ciem-
ne. Znaczàce iloÊci witaminy B1 i PP, brak natomiast witaminy A i C;

• w∏aÊciwoÊci zakwaszajàce, ze wzgl´du na rodzaj zawartych w nich sk∏adników.

Mleko i jego przetwory (mleko, napoje mleczne, twarogi, sery ˝ó∏te, kefiry, jogurty):
• êród∏o pe∏nowartoÊciowego bia∏ka, ∏atwo strawnych t∏uszczów, dobrze przyswajanego wap-

nia, a tak˝e witamin, zw∏aszcza A i B2. Nie zawierajà one prawie wcale witaminy C, a iloÊç
˝elaza jest w nich niewielka;

• w∏aÊciwoÊci alkalizujàce.
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Jaja:
• êród∏o bia∏ka, którego wartoÊç od˝ywcza jest najwi´ksza ze wszystkich produktów spo˝yw-

czych, wysoka zawartoÊç dobrze przyswajalnego t∏uszczu (g∏ównie w ˝ó∏tku), wysoka iloÊç
cholesterolu, w wi´kszych iloÊciach wapƒ, fosfor oraz ˝elazo. SpoÊród witamin – witamina
A, nie wyst´puje witamina C.

Mi´so, w´dliny, drób i ryby:
• êród∏o pe∏nowartoÊciowego bia∏ka, wysoka zawartoÊç witaminy z grupy B, szczególnie B1,

B2, i PP, êród∏o sk∏adników mineralnych – ˝elazo zawarte w tych produktach jest dobrze
przyswajalne. Nie zawierajà one prawie wcale wapnia oraz witaminy C, a tak˝e A i D, któ-
re znajdujà si´ tylko w wàtrobie, nerkach, t∏ustych rybach;

• w∏aÊciwoÊci zakwaszajàce – du˝e iloÊci fosforu i siarki.

Mas∏o oraz Êmietana:
• êród∏o ∏atwo strawnego t∏uszczu (polecane przy ˝ywieniu dietetycznym), dobre êród∏o wita-

miny A, zawiera niewielkie iloÊci witaminy D.

Inne t∏uszcze (zwierz´ce – smalec, s∏onina, ∏ój, roÊlinne – oliwa, oleje, margaryny):
• êród∏o t∏uszczu i energii,
• w t∏uszczach zwierz´cych cholesterol,
• w t∏uszczach roÊlinnych niezb´dne kwasy t∏uszczowe.

Ziemniaki:
• êród∏o skrobi, która decyduje o ich wartoÊci energetycznej, ze wzgl´du na du˝e spo˝ycie

ziemniaków w naszej racji pokarmowej sà one bogatym êród∏em witaminy C, a tak˝e sk∏ad-
ników mineralnych (szczególnie du˝o potasu);

• w∏aÊciwoÊci alkalizujàce ze wzgl´du na du˝e iloÊci potasu.

Warzywa i owoce bogate w witamin´ C (kapusta bia∏a oraz czerwona, brukselka, kalafiory, po-
midory, spoÊród owoców wszystkie odmiany porzeczek, szczególnie porzeczka czarna, tru-
skawki, poziomki, agrest, czarne jagody, maliny, cytryny, pomaraƒcze, kiwi oraz takie owoce
jak dzika ró˝a, g∏óg, czarny bez):
• êród∏o witaminy C, sk∏adników mineralnych oraz b∏onnika,
• w∏aÊciwoÊci alkalizujàce.

Warzywa i owoce bogate w karoten – prowitamin´ A (wszystkie warzywa liÊciaste i ˝ó∏te – szpi-
nak, jarmu˝, sa∏ata, marchew, dynia, zielona fasola szparagowa, szczypiorek, koperek zielony,
a z owoców morele, brzoskwinie, melony):
• bogate êród∏o karotenu, sk∏adników mineralnych, b∏onnika,
• w∏aÊciwoÊci alkalizujàce.

Pozosta∏e warzywa i owoce:
• êród∏o sk∏adników mineralnych oraz b∏onnika,
• w∏aÊciwoÊci alkalizujàce.

Suche nasiona roÊlin stràczkowych (groch, fasola, soja, soczewica, bób):
• êród∏o bia∏ka roÊlinnego, którego wartoÊç od˝ywcza jest jednak ni˝sza ni˝ bia∏ka produktów

zwierz´cych, du˝a zawartoÊç w´glowodanów, sk∏adników mineralnych, cenne êród∏o wita-
min z grupy B, b∏onnika;

• niektóre roÊliny stràczkowe stanowià êród∏o t∏uszczu roÊlinnego np. soja;
• sà trudno strawne, majà w∏aÊciwoÊci wzdymajàce.
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Cukier i s∏odycze:
• êród∏o w´glowodanów i energii dla organizmu,
• du˝e walory smakowe,
• wi´ksza wartoÊç od˝ywcza przetworów owocowych, zaliczanych do tej grupy – obok cukru

zawierajà te same sk∏adniki, które znajdujà si´ w surowcu, a wi´c sk∏adniki mineralne oraz
b∏onnik.

Tabela 6. Dzienne racje pokarmowe dla dzieci i m∏odzie˝y wyra˝one w produktach w przeliczeniu na gramy (poziom wy-
˝ywienia C)

Nazwa produktu dzieci dzieci dzieci dzieci dziewcz´ta dziewcz´ta ch∏opcy ch∏opcy

1-3 lat 4-6 lat 7-9 lat 10-12 13-15 lat 16-20 lat 13-15 lat 16-20 lat

Produkty zbo˝owe:

pieczywo mieszane 110 180 230 330 360 340 470 520
màka i makarony 20 40 45 45 50 45 55 55
kasze ró˝ne 25 35 35 30 35 30 45 45

Mleko i produkty mleczne:

mleko 600 600 600 600 650 650 600 600
sery bia∏e 35 35 45 50 55 55 55 55
sery podpuszczkowe 3 5 7 7 10 10 15 15

Jaja (sztuki): 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Mi´so, drób, w´dliny, ryby:

mi´so z koÊcià 30 30 35 55 90 90 110 115
ryby 0 10 20 25 35 30 40 50
w´dliny 10 20 25 25 35 35 35 40

Mas∏o:

mas∏o 15 30 30 30 30 30 40 35
Êmietana ok. 10% 30 40 40 40 50 50 60 60

Inne t∏uszcze: 4 6 10 25 20 20 25 35
Ziemniaki: 170 220 300 400 450 400 600 600
Warzywa i owoce:

warzywa 410 450 520 530 590 530 590 610
owoce 200 180 120 150 160 150 170 170

Stràczkowe suche 0 3 5 5 7 7 10 12
Cukier i s∏odycze:

cukier 35 35 35 45 45 45 50 75
d˝em, marmolada, miód 10 20 20 25 30 30 30 35

èród∏o wg dr Anny Ko∏∏ajtis-Do∏owy
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Tabela 7. Dzienne racje pokarmowe dla osób doros∏ych wyra˝one w produktach w przeliczeniu na gramy

Nazwa produktu Kobiety M´˝czyêni

zaj´cia Êrednio ci´˝ka ci´˝arne karmiàce zaj´cia Êrednio ci´˝ka bardzo osoby

siedzàce ci´˝ka praca (druga siedzàce ci´˝ka praca ci´˝ka starsza

praca po∏owa praca praca (ponad

cià˝y) 65 lat)

Produkty zbo˝owe:

pieczywo mieszane 320 400 470 320 420 440 500 630 725 280
màka i makaron 40 50 60 45 45 50 60 80 80 60
kasze ró˝ne 35 40 50 35 40 35 40 50 55 60

Mleko i produkty mleczne:

mleko 350 350 400 900 1000 300 350 350 400 500
sery bia∏e 20 25 25 30 55 20 25 25 25 45
sery podpuszczkowe 10 15 20 25 30 10 15 20 25 4

Jaja sztuki: 1/3 1/3 1/2 3/4 3/4 1/3 1/3 1/2 1/2 2/3
Mi´so, drób, w´dliny, ryby:

mi´so z koÊcià 70 80 90 110 120 80 80 105 125 75
ryby 25 30 25 40 40 30 35 30 30 30
w´dliny 30 30 30 35 35 25 30 35 40 10

Mas∏o:

mas∏o 15 25 25 25 35 20 25 30 30 25
Êmietana ok. 10% 30 40 50 50 60 30 40 60 60 40

Inne t∏uszcze: 25 35 35 15 25 35 40 60 70 15
Ziemniaki: 350 450 600 350 350 400 530 700 700 400
Warzywa i owoce:

warzywa 520 530 590 580 610 550 570 620 610 290
owoce 85 85 85 160 190 85 85 85 120 85

Stràczkowe suche: 8 10 12 5 7 10 12 15 15 0
Cukier i s∏odycze: 

cukier 45 50 60 50 75 45 65 70 85 55
d˝em, marmolada, miód 25 30 35 35 40 25 30 45 50 20

Osoby doros∏e i starsze – norma wy˝ywienia dostatecznego o umiarkowanym koszcie. Kobieta ci´˝arna i karmiàca – norma wy-
˝ywienia pe∏nowartoÊciowego o Êrednio wysokim koszcie.

èród∏o wg dr Anny Ko∏∏ajtis-Do∏owy
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Tabela 8. Dzienne racje pokarmowe dla niektórych osób na przyk∏adzie 5-osobowej rodziny

Produkty ojciec matka dziecko syn babcia razem zamienniki

umiarko- umiarko- 7 lat 15 lat ponad na niektórych

wanie wanie 2100 kcal 3300 kcal 65 lat rodzin´ produktów

ci´˝ko ci´˝ko (8792 kJ) (13816 kJ) 2300 kcal w kg w dziennej

pracujàcy pracujàca (9630 kJ) (w zaokràg- racji

3200 kcal 2800 kcal leniu) dla rodziny

(13398 kJ) (11723 kJ)

Produkty zbo˝owe:

pieczywo mieszane 500 400 230 470 280 4,00 0,37 kg chleba
màka i makarony 60 50 45 55 60 0,30 0,27 kg kaszy
kasze ró˝ne 40 40 35 45 60 0,20 0,30 kg chleba

lub 0,22 kg màki
Mleko i produkty mleczne:

mleko 350 350 600 600 500 2,5 l 1,25 l mleka
twaróg 25 25 45 55 45 0,20 ok. 0,10 kg sera
ser podpuszczkowy 15 15 7 15 4 0,60 twarogowego

Jaja sztuki: 1/3 1/3 3/4 3/4 2/5 21/2
Mi´so, drób, w´dliny, ryby:

mi´so z koÊcià 80 80 35 110 75 0,40 11 jaj, 
ryby nie patroszone 35 30 20 40 30 0,15 0,55 kg sera
w´dliny 30 30 25 35 10 0,15 bia∏ego

Mas∏o:

mas∏o 25 25 30 30 25 0,30 ok. 0,02 kg mas∏a
Êmietana 20 20 20 30 20 0,10

Inne t∏uszcze:

smalec 40 35 10 25 15 0,10 ok. 0,12 kg oleju
Ziemniaki: 550 450 300 600 400 2,30
Warzywa i owoce:

warzywa 570 530 520 590 285 2,50
owoce 85 85 150 160 85 0,60

Suche stràczkowe: 12 10 5 10 – 0,05
Cukier i s∏odycze:

cukier 65 50 35 50 55 0,25
d˝emy i marmolady 30 30 20 30 20 0,15 0,10 kg cukru

èród∏o wg dr Anny Ko∏∏ajtis-Do∏owy
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Tabela 9. Obliczenie zapotrzebowania na produkty dla ˝ywionej grupy wczasowiczów (10 osób) i orientacyjna kalkulacja
kosztu racji pokarmowej

Grupa Produkty razem  produkty 

produktóww grupach dla wszystkich dla wszystkich

dzieci dzieci dziewczàt ch∏opców doros∏ych osób osób

przed- szkolnych na 1 dzieƒ na tydzieƒ

szkolnych w kg po zaokràgleniu

do kg

I. Pieczywo ciemne i jasne 40 30 35 50 195 3,50 24,50
Màka, kasze, makarony 16 8 9 10 42 0,85 6,20

II. Mleko1 4 3 3 3 10 62 42,002

Sery 8 6 7 7 25 0,50 3,50
III. Mi´so, w´dliny, drób, ryby 14 11 17 19 85 1,75 12,25

Jaja3 1 0,5 0,5 0,5 2,5 5 353

IV. Mas∏o 6 3 3 3 15 0,30 2,10
Âmietana 4 2 2 3 10 0,20 1,40
Inne t∏uszcze 2 2 2 4 15 0,25 1,75

V. Warzywa i owoce 130 70 70 75 335 7,00 49,00
Ziemniaki 40 30 40 60 220 4,00 28,00

VI. Cukier 6 4 4 5 25 0,40 2,80
D˝emy, marmolady, miód 4 2 3 3 15 0,30 2,10

1 w szklankach
2 w litrach
3 w sztukach

Przeliczajàc dziennà racj´ ˝ywieniowà (razem dla wszystkich osób na 1 dzieƒ w kg) przez Êrednià cen´ poszczególnych produk-
tów, uzyskamy kwot´ okreÊlajàcà wielkoÊç kosztów ponoszonych na wy˝ywienie goÊci

èród∏o wg dr Anny Ko∏∏ajtis-Do∏owy

Bioràc pod uwag´ powy˝szà charakterystyk´ podstawowych grup produktów ˝ywnoÊciowych,
∏atwo mo˝na zauwa˝yç, ˝e prawid∏owa dieta powinna zawieraç mo˝liwie ró˝norodne produk-
ty, spe∏niajàce zapotrzebowanie organizmu na niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze, tj. witaminy,
t∏uszcze, w´glowodany, sk∏adniki mineralne, b∏onnik w odpowiednich iloÊciach i proporcjach.
Codzienna dieta Polaków pozostawia wiele do ˝yczenia. Charakteryzuje si´ ona zbyt niskim
spo˝yciem wapnia (mleko i jego przetwory), a jednoczeÊnie zbyt wysokim poziomem spo˝ycia
t∏uszczów nasyconych (s∏onina, smalec) o wysokiej zawartoÊci cholesterolu, przy znacznych
niedoborach nienasyconych kwasów t∏uszczowych (oleje roÊlinne, o odwrotnym do powy˝-
szych, przeciwmia˝dzycowym dzia∏aniu. 

W planowaniu jad∏ospisów codziennych i okresowych, nale˝y zawsze uwzgl´dniaç urozmaice-
nie potraw i posi∏ków przez ró˝norodnoÊç produktów i unikanie powtarzania si´ tych samych.

Ka˝dy posi∏ek powinien zawieraç produkty, które:
• dostarczajà energii pochodzàcej z w´glowodanów z∏o˝onych (pieczywo, makarony, kasze,

roÊliny stràczkowe), t∏uszczów, ale stosowanych bardzo oszcz´dnie, ok. 10 g. – 1 p∏aska ∏y˝-
ka sto∏owa mas∏a lub mi´kkiej margaryny, i 1 ∏y˝k´ sto∏owà oleju;

• zawierajà pe∏nowartoÊciowe bia∏ko zwierz´ce (mleko, napoje mleczne, jaja, twarogi i sery
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produkty na jeden dzieƒ, obliczone na podstawie 

dziennej racji pokarmowej w dkg dla:



˝ó∏te, drób, ryby, mi´so), mleko i sery powinny znaleêç si´ w co najmniej 2 posi∏kach w cià-
gu dnia. W miejsce mi´sa mo˝na podawaç roÊliny stràczkowe – fasolk´, groch, soj´, które
charakteryzujà si´ wysokà zawartoÊcià bia∏ka; 

• sà bogate w witaminy, zw∏aszcza C i karoten (witaminy grupy B), sk∏adniki mineralne oraz
b∏onnik – warzywa i owoce.

Przygotowujàc posi∏ki, nale˝y ∏àczyç produkty w taki sposób, aby poprawiç przyswajalnoÊç nie-
których zawartych w nich sk∏adników od˝ywczych i zwi´kszaç tym samym wartoÊç od˝ywczà
po˝ywienia. I tak np. w celu lepszego wykorzystania ˝elaza w produktach, mo˝na je podawaç
z warzywami lub owocami zawierajàcymi witamin´ C, sokiem z cytryny, sokiem z ogórków, ka-
pusty kwaszonej. Wykorzystanie karotenów jest lepsze w obecnoÊci t∏uszczów. Witamina
A i witaminy z grupy B sà lepiej wyzyskiwane, gdy pokryte jest zapotrzebowanie organizmu na
bia∏ko. Na wi´ksze przyswajanie wapnia wp∏ywa obecnoÊç witaminy D (w rybach, jajach, ma-
Êle, mleku), a tak˝e laktozy (cukier mleczny).

Stosunkowo najlepiej jest wykorzystywaç produkty sezonowe (warzywa, owoce), jak równie˝
te, które w typowym dla nich okresie osiàgajà stosunkowo najni˝szà cen´ (jaja na wiosn´, owo-
ce i warzywa w sezonie letnim i jesiennym). Stosowanie ró˝nych technik kulinarnych (gotowa-
nie na parze, w wodzie, potrawy duszone, pieczone w piekarniku, na ro˝nie, sma˝one na pa-
telni, w g∏´bokim t∏uszczu i inne) pozwala zapewniç ró˝norodnoÊç potraw.

Dla przyk∏adu podajemy kilka zestawieƒ posi∏ków, które mogà byç podawane w gospodarstwie
agroturystycznym:

I Êniadanie
Podstawà I Êniadania powinno byç mleko w formie zupy mlecznej (np. p∏atki owsiane, p∏atki
kukurydziane), mlecznego napoju (kakao, kawa z mlekiem, bawarka, czyste mleko) lub mlecz-
nego napoju sfermentowanego (kefir, jogurt, mleko zsiad∏e, koktajle). Ponadto pieczywo mie-
szane, produkt bia∏kowy (twaróg, ser ˝ó∏ty, ryby, w´dliny) oraz owoce i warzywa.

II Êniadanie
II Êniadanie powinno sk∏adaç si´ z produktów stosunkowo trwa∏ych, które ∏atwo przenieÊç
i d∏u˝ej przechowaç (pieczywo z dodatkiem serów, jaj na twardo, suchych w´dlin oraz warzyw
i owoców), zjadane w domu mo˝e byç uzupe∏nione o sa∏atk´ warzywnà, budyƒ, koktajl z do-
datkiem owoców i warzyw.

Obiad
Obiad, najbardziej obfity posi∏ek, powinien sk∏adaç si´ z zupy i drugiego dania, z warzywami
w postaci surowej (surówki) i gotowanej. Uzupe∏nieniem mo˝e byç deser, który nie powinien
byç zbyt s∏odki (kompot, koktajle, kisiele, galaretki i musy).

Kolacja
Na zakoƒczenie dnia podawana jest kolacja, która powinna byç urozmaicona, lekko strawna
(potrawy ma∏o t∏uste, nie sma˝one i nie wzdymajàce, ∏agodnie przyprawione), w postaci daƒ
goràcych – gotowanych, zapiekanych lub kanapek uzupe∏nionych np. sa∏atkà warzywnà. 

Spróbujmy zatem u∏o˝yç jad∏ospis na jeden dzieƒ dla poszczególnych pór roku:
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W podobny sposób uk∏adamy jad∏ospisy na pozosta∏e dni w roku, pami´tajàc, aby potrawy by-
∏y urozmaicone i opiera∏y si´ na sk∏adnikach dost´pnych sezonowo. OczywiÊcie nie powinni-
Êmy trzymaç si´ sztywno u∏o˝onego jad∏ospisu, modyfikujàc go w miar´ potrzeb, ˝yczenia go-
Êci i domowników. Nasi goÊcie to cz´sto ludzie w ró˝nym wieku, o ró˝nym stanie zdrowia i do
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Wiosna

Âniadanie
kawa lub herbata z mlekiem
pieczywo mieszane z mas∏em lub margarynà
twaro˝ek z rze˝uchà, rzodkiewki,
pasta rybna ze szczypiorkiem,

Obiad
zupa szczawiowa z jajkiem
bitki sauté, duszona cebulka, ziemniaki 
sa∏ata z jajkiem
galaretka owocowa 

Podwieczorek
jogurt owocowy
ciasto dro˝d˝owe z kruszonkà

Kolacja
naleÊniki z serem i owocami z kompotu
herbata z cytrynà

Lato

Âniadanie
mleko, kakao lub herbata z cytrynà
pieczywo mieszane, mas∏o lub margaryna
mas∏o koperkowe, jajecznica ze szczypiorkiem
pomidory

Obiad
zupa krem z zielonego groszku
stek wo∏owy z rusztu, m∏ode ziemniaki
warzywa z wody, mizeria ze Êmietanà
kompot z porzeczek

Podwieczorek
budyƒ z owocami
babka piaskowa

Kolacja
sa∏atka jarzynowa, chleb razowy, mas∏o, 
w´dlina
herbata z cytrynà

Jesieƒ

Âniadanie
mleko, herbata z cytrynà lub kawa
pieczywo mieszane, mas∏o, miód
w´dlina, pomidory, kiszona papryka

Obiad
zupa kalafiorowa z ziemniakami, risotto 
jarzynowe
befsztyk, surówka z mieszanych warzyw
mus jab∏kowy

Podwieczorek
konfitury truskawkowe, 
piernik

Kolacja
pieczywo mieszane, mas∏o, d˝em Êliwkowy
knedle z jagodami, jajo mollet, herbata 
owocowa

Zima

Âniadanie
p∏atki kukurydziane, mleko, kakao
pieczywo mieszane, mas∏o, pasztet z królika
marynowana papryka

Obiad
zupa ziemniaczana z porami, grzanki
pulpety w jarzynach, brukselka, kluski
surówka z selerów i papryki, kompot mieszany

Podwieczorek
herbata z sokiem malinowym
makowiec

Kolacja
pierogi z grzybami, surówka z cykorii 
i rze˝uchy
herbata z cytrynà



ich potrzeb musimy dostosowaç ˝ywienie. Dzieci b´dà potrzebowaç wi´cej mleka i bia∏ka zwie-
rz´cego. Do podstawowego jad∏ospisu trzeba b´dzie wi´c dodaç kubek kakao z mlekiem na
kolacj´, czy jajko na mi´kko na Êniadanie. Ludzie starsi b´dà oczekiwaç posi∏ków lekkostraw-
nych. Dlatego tez fasolk´ po bretoƒsku zastàpi marchewka z groszkiem, a mi´so powinno byç
raczej gotowane ni˝ sma˝one. Trzeba równie˝ pami´taç o przygotowaniu odpowiedniej iloÊci
napojów, co jest szczególnie wa˝ne w okresie upa∏ów. Ugotowanie kompotu z sezonowych
owoców nie powinno wówczas stanowiç problemu.

Zwykle ka˝da gospodyni ma jakieÊ potrawy, które sà jej specjalnoÊcià. Wykorzystajmy to, gdy˝
mogà si´ one staç wizytówkà naszego gospodarstwa, odró˝niajàcà go od innych. Chleb domo-
wego wypieku, karasie w Êmietanie, wyjàtkowo smakowita kaszanka lub najlepsze w okolicy
pierogi z grzybami mogà sprawiç, ˝e w∏aÊnie dla nich b´dà do nas przyje˝d˝aç coraz liczniejsi
goÊcie. 

Podawane posi∏ki zazwyczaj nie sà ÊciÊle porcjowane, natomiast pory ich podawania ustalajà
goÊcie wspólnie z gospodarzami. W tym przypadku niezwykle wa˝ne jest nie tylko przygotowa-
nie smacznego, domowego wy˝ywienia, lecz równie˝ odpowiednio urozmaiconego i zaplano-
wanego zgodnie z podstawowymi zasadami ˝ywienia. Aby uniknàç monotonii, warto zaplano-
waç jad∏ospis na okres przynajmniej tygodnia. U∏atwi to nam racjonalne wykorzystanie pro-
duktów spo˝ywczych, a jednoczeÊnie umo˝liwi zaopatrzenie w te artyku∏y, które musimy nabyç
w sklepach lub w sàsiednich gospodarstwach. W przypadku produktów nietrwa∏ych, zakupów
nale˝y dokonywaç ka˝dego dnia, jednak cz´Êç artyku∏ów spo˝ywczych mo˝na nabyç hurtowo,
przechowujàc je póêniej w odpowiednich warunkach. 

Przygotowanie ca∏odziennego wy˝ywienia, nawet w przypadku niewielkiej liczby osób, zajmu-
je du˝o czasu i praktycznie daje zaj´cie jednej osobie na ca∏y dzieƒ. Podobnie jak w przypad-
ku sprzàtania pokoi goÊcinnych, podawanie posi∏ków musi odbywaç si´ regularnie o tej samej
ustalonej porze, chocia˝ nale˝y byç przygotowanym, na zmian´ godziny ich podawania, co mo-
˝e wynikaç z przyj´tej przez goÊci organizacji sp´dzania czasu, zw∏aszcza poza gospodarstwem.
Aby uniknàç nieporozumieƒ, wszelkie ustalenia powinny byç dokonane na poczàtku pobytu
goÊci, a w przypadku gdy wyrazimy na nie zgod´, nie mo˝emy w trakcie pobytu goÊci zmieniaç
zdania. Nie b´dzie to dobrze o nas Êwiadczy∏o. 

Organizacja czasu wolnego dla goÊci

Cz´Êç goÊci przyje˝d˝ajàcych do naszego gospodarstwa zorganizuje czas wolny we w∏asnym za-
kresie, a wskazówki ze strony gospodarzy zwiàzane z miejscowymi atrakcjami turystycznymi
b´dà niezwykle cenne. W tym celu dobrze jest gromadziç wszelkiego rodzaju informatory
o okolicy, w której znajduje si´ nasze gospodarstwo: foldery, mapy, przewodniki. Pomocne b´-
dzie tutaj najbli˝sze stowarzyszenie agroturystyczne, które zazwyczaj dysponuje aktualnymi in-
formacjami o atrakcjach turystycznych, lokalnych i regionalnych imprezach kulturalnych, po-
mo˝e równie˝ dokonaç wyboru w∏aÊciwych materia∏ów promocyjnych. 

W trakcie kolejnych dni pobytu mo˝emy zaproponowaç goÊciom wspólny wieczór przy ogni-
sku lub grillu, wycieczki rowerowe lub przeja˝d˝ki bryczkà po okolicy, wizyty u miejscowych
r´kodzielników, wspólne w´dkowanie w jeziorze lub stawie itp. Warto nawiàzaç kontakty z in-
nymi gospodarstwami agroturystycznymi i wspólnie organizowaç czas. Niezwykle wa˝ne jest,
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aby na poczàtku pobytu poznaç oczekiwania i upodobania naszych goÊci. Mo˝e okazaç si´, ˝e
b´dà chcieli dowiedzieç si´, jak wyglàda praca w gospodarstwie. Wykorzystajmy ich zaintere-
sowanie i zaproÊmy do codziennych prac gospodarskich i polowych. Zw∏aszcza dla dzieci bar-
dzo wa˝ne i ciekawe sà kontakty ze zwierz´tami. Wyprawy do stajni czy obory, pomoc przy do-
jeniu krowy mogà byç niezapomnianym prze˝yciem. Pami´tajmy jednak, ˝e mali goÊcie nie za-
wsze wiedzà jak zachowaç si´ w kontaktach z naszym inwentarzem i zawsze w takiej sytuacji
b´dzie cià˝y∏ na nas obowiàzek zapewnienia im bezpieczeƒstwa. Organizacjà czasu wolnego
dla goÊci mo˝e si´ zajàç gospodyni lub gospodarz, ale równie dobrze mogà to byç dorastajàce
dzieci, które dobrze znajà teren, czasem równie˝ j´zyk obcy, co znacznie u∏atwi kontakty z go-
Êçmi zagranicznymi. Niezwykle wa˝nà rol´ mogà spe∏niaç dziadkowie, którzy dzielàc si´ swo-
imi wspomnieniami o ˝yciu wsi lub przekazujàc tajniki r´kodzie∏a, b´dà tworzyli niepowtarzal-
ny charakter naszej kwatery. Nie starajmy si´ narzucaç naszym goÊciom organizacji wypoczyn-
ku i naszego towarzystwa. Nadmierne ingerowanie w ich pobyt mo˝e byç k∏opotliwe nie tylko
dla nich, ale równie˝ dla nas samych. Niespe∏nione oczekiwania co do wspólnego sp´dzania
czasu mogà nas rozczarowaç, a dla turystów oczekujàcych swobody mogà byç kr´pujàce. Po-
zwólmy sobie i odwiedzajàcym nas goÊciom zachowaç swobod´, a z pewnoÊcià nastàpi mo-
ment, kiedy wspólnie nawià˝e si´ niç porozumienia, a mo˝e nawet przyjaêni. 

Goszczenie w domu obcych osób mo˝e byç dla nas bardzo stresujàce. Ka˝dy z cz∏onków rodzi-
ny gospodarza ma prawo do zachowania w∏asnej prywatnoÊci i do wyznaczenia granic w kon-
taktach z turystami. JeÊli granice zostanà wyznaczone przez gospodarzy nie doÊç wyraênie, go-
Êcie Êwiadomie lub nie, zrobià to sami zgodnie z w∏asnymi oczekiwaniami i potrzebami. Pami´-
taç trzeba o tym zawczasu, jak równie˝ o tym, by ograniczyç dost´p turystów do okreÊlonych
miejsc w domu, tak aby zapewniç sobie poczucie swobody. Rozwiàzanie takie b´dzie bardzo
korzystne dla przebywajàcych w domu turystów, którzy b´dà wiedzieli, gdzie mogà swobodnie
przebywaç i kiedy gospodarze nie b´dà dla nich dost´pni.
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Rozdzia∏ 5.
Program inwestycyjny kwatery wiejskiej

W∏aÊciwe przygotowanie bazy noclegowej pociàga za sobà wydatkowanie okreÊlonej iloÊci
Êrodków finansowych, jak równie˝ dok∏adne rozplanowanie prac inwestycyjnych. Wszystkie
podejmowane dzia∏ania powinny byç podzielone na:
• nak∏ady krótkoterminowe obejmujàce konieczne inwestycje i koszty poczàtkowe,
• nak∏ady i koszty d∏ugoterminowe, które obejmujà z regu∏y wi´ksze inwestycje.

Krótkoterminowe koszty obejmujà zakupienie potrzebnego wyposa˝enia pokoi sypialnych,
bielizny poÊcielowej, wyposa˝enie kuchni czy te˝ ∏azienki. Nak∏ady d∏ugoterminowe zaÊ naj-
cz´Êciej wià˝à si´ z planowanà inwestycjà polegajàcà na modernizacji budynku mieszkalnego
lub te˝ budowà nowego obiektu. Przygotowujàc si´ do uruchomienia dzia∏alnoÊci agrotury-
stycznej, nale˝y byç przygotowanym na spe∏nienie warunków podyktowanych okreÊlonym stan-
dardem. Nie mo˝na wychodziç z za∏o˝enia, ˝e „jakoÊ to b´dzie”. JeÊli zasoby finansowe kwa-
terodawcy sà ograniczone, a tak jest najcz´Êciej, lepiej przygotowaç solidnie mniejszà iloÊç po-
koi, ni˝ od razu zaczynaç dzia∏alnoÊç na szerokà skal´ w niekompletnie przygotowanych po-
mieszczeniach. Bierzmy pod uwag´, ˝e niezadowolony klient z pewnoÊcià przeka˝e negatywnà
opini´ wielu swoim znajomym. Braki w wyposa˝eniu mogà wynikaç z niewiedzy kwaterodaw-
cy, lecz w znacznym stopniu wynikajà one z braku umiej´tnoÊci planowania wydatków. Aby
uniknàç takich sytuacji, ju˝ na poczàtku nale˝y wykonaç szczegó∏owy kosztorys obejmujàcy za-
równo wst´pne inwestycje, jak i zakupy wyposa˝enia. 

Krok 1.

Pierwszym krokiem jest dok∏adne sprecyzowanie koƒcowych rezultatów naszych dzia∏aƒ. Do-
konajmy opisu planowanych rezultatów. Dla przyk∏adu zapis mo˝e wyglàdaç nast´pujàco:
• Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç, przygotujemy trzy pokoje sypialne 2-osobowe, jednà ∏azienk´

przeznaczonà dla turystów, aneks kuchenny wraz z jadalnià, która jednoczeÊnie b´dzie pe∏-
niç funkcj´ pokoju wypoczynkowego. Wszystkie pomieszczenia zostanà wyposa˝one na po-
ziomie standardowym. Wykonane zostanà ogrodowe meble wypoczynkowe oraz dokonamy
zakupu nowej ∏odzi wios∏owej. 

Po dokonaniu rozpoznania cenowego planowanych zakupów, b´dzie mo˝na oceniç, czy nasze
mo˝liwoÊci finansowe pozwalajà na powy˝sze wydatki. Byç mo˝e trzeba b´dzie zrewidowaç pier-
wotne plany lub te˝ pozostaç przy poczàtkowej koncepcji, szukajàc pieni´dzy z innych êróde∏. 

Krok 2.

Nast´pnym krokiem b´dzie oszacowanie kosztów planowanej dzia∏alnoÊci. W przypadku
przyjmowania turystów w domu gospodarzy, b´dzie to utrudnione, gdy˝ cz´Êç kosztów b´dzie
wynika∏a z u˝ytkowania pomieszczeƒ, pràdu, wody przez nas samych. Wówczas mo˝na przyjàç
dane szacunkowe. Obliczanie kosztów pozwoli na okreÊlenie wysokoÊci realnych dochodów
uzyskiwanych z prowadzonej dzia∏alnoÊci, podnoszenie rentownoÊci przedsi´wzi´cia dzi´ki ob-
ni˝aniu kosztów oraz odpowiednie ustalanie poziomu cen za Êwiadczone us∏ugi.
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Krok 3.

Po oszacowaniu wysokoÊci kosztów mo˝na pokusiç si´ o ustalenie poziomu cen za us∏ugi
Êwiadczone w obiekcie agroturystycznym. Nale˝y tu uwzgl´dniç zarówno poziom kosztów sta-
∏ych i zmiennych (metoda kosztowa ustalania ceny), si∏´ nabywczà potencjalnych klientów
(metoda rynkowa ustalania ceny), poziom cen ustalanych przez kwaterodawców w najbli˝szej
okolicy (metoda przy uwzgl´dnianiu konkurencji). W metodzie kosztowej najcz´Êciej do kwo-
ty obliczonych kosztów dolicza si´ mar˝´. WysokoÊç mar˝y nie mo˝e byç dowolnie wysoka,
gdy˝ jednoczeÊnie nale˝y uwzgl´dniç mo˝liwoÊci nabywcze potencjalnych turystów oraz po-
ziom cen ustalany przez innych us∏ugodawców. 

Krok 4.

Znajàc poziom kosztów oraz wysokoÊç ceny, mo˝na oszacowaç dochodowoÊç planowanego
przedsi´wzi´cia turystycznego. W tym celu przyjmujemy szacunkowe ob∏o˝enie naszego obiek-
tu noclegowego na podstawie liczby turystów przyje˝d˝ajàcych do innych kwater agroturystycz-
nych. IloÊç udzielonych noclegów b´dzie zró˝nicowana w ciàgu roku – najwy˝sza podczas se-
zonu turystycznego, zaÊ znikoma podczas tzw. sezonu martwego. Z regu∏y do obiektów, które
dopiero rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç, przyje˝d˝a znacznie mniej turystów ni˝ do gospodarstw, które
przyjmujà goÊci od wielu lat.

Tabela 10. Szacowanie dochodowoÊci przedsi´wzi´cia

Miesiàc Mo˝liwa liczba Planowana iloÊç Procentowe Cena za Szacowany

oferowanych udzielonych wykorzystanie osobonocleg przychód

osobonoclegów noclegów bazy noclegowej

Czerwiec 30 x 6 = 180 18 10% 18 z∏ 18 x 18 = 324,00
Lipiec 31 x 6 = 186 111 60% 18 z∏ 111x 18 = 1 998,00
Sierpieƒ 31 x 6 = 186 93 50% 18 z∏ 93 x 18 =1 674,00
Wrzesieƒ 30 x 6 = 180 18 10% 18 z∏ 18 x 18 = 324,00
Ogó∏em z∏ 4 320,00

JeÊli od planowanego przychodu odejmiemy szacunkowe koszty, otrzymana kwota b´dzie sta-
nowiç nasz dochód. Przeprowadzenie kalkulacji rentownoÊci planowanej inwestycji pozwoli
podjàç decyzj´, czy pozostaniemy przy w∏asnych Êrodkach, czy te˝ nale˝y ubiegaç si´ o kredyt
inwestycyjny. Generalnie przy rozpoczynaniu dzia∏alnoÊci, im wi´cej zaanga˝uje si´ w∏asnego
kapita∏u, tym ryzyko jest mniejsze. Jednak w miar´ up∏ywu czasu i zdobywania umiej´tnoÊci
w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego, kwaterodawca mo˝e podjàç decyzj´ o rozbu-
dowie przedsi´wzi´cia. W tym przypadku koszt planowanej inwestycji mo˝e znacznie przewy˝-
szaç kapita∏ w∏asny i w zwiàzku z tym uzyskanie kredytu stanie si´ koniecznoÊcià. 

W dalszej cz´Êci rozdzia∏u zostanie przedstawiona analiza kosztów przygotowania kwatery
agroturystycznej. 
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Analiza kosztów przygotowania kwatery agroturystycznej

Przyjmijmy, ˝e dla potrzeb przyk∏adu zosta∏a dokonana analiza kosztów adaptacji pomiesz-
czeƒ oraz ich wyposa˝enie w niezb´dny sprz´t. Zapoznajàc si´ z przyk∏adem, nale˝y pami´taç,
˝e zawarte w tabelach kosztowych ceny materia∏ów i sprz´tów mogà ró˝niç si´ od cen obecnie
obowiàzujàcych na rynku. Nie to jest jednak istotne. Wa˝na jest przede wszystkim metoda
(sposób) szacowania kosztów zakupu materia∏ów, zlecenia prac budowlanych oraz innych ele-
mentów zwiàzanych z wyposa˝eniem kwatery. 

W oparciu o analiz´ zasobów gospodarstwa wiejskiego, uwzgl´dniajàcà wymagania systemu ka-
tegoryzacji kwater wiejskich (patrz rozdzia∏ 2.), gospodarze podj´li decyzj´ o przygotowaniu
kwatery agroturystycznej w kategorii STANDARD, w sk∏ad której wejdà: 1 pokój dwuosobowy,
∏azienka, aneks kuchenny, zajmujàce powierzchni´ poddasza mieszkalnego domu gospodarzy.
Docelowo gospodarze postanowili przygotowaç trzy pokoje dwuosobowe, jednak ze wzgl´dów fi-
nansowych prace wykoƒczeniowe kolejnych pomieszczeƒ b´dà prowadzone w latach kolejnych. 

Punktem wyjÊcia analizy kosztów by∏o przeprowadzenie oceny poddasza mieszkalnego z punk-
tu widzenia jego stanu, koniecznych prac wykoƒczeniowych, charakterystyki poszczególnych
pomieszczeƒ, jak równie˝ argumentów przemawiajàcych za koniecznoÊcià podj´cia takich,
a nie innych prac (Tabela 11). Na podstawie tak dokonanej oceny w dalszym etapie okreÊlania
kosztów, przeprowadzona zosta∏a szczegó∏owa analiza kolejnych pomieszczeƒ poddanych pra-
com wykoƒczeniowym (Tabela 12, 13, 13a, 14). Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e elementy wyposa˝e-
nia wymienione w formularzach wynikajà z wymagaƒ kategorii STANDARD. Gospodarze
przyj´li za∏o˝enie wykoƒczenia pomieszczeƒ w podwy˝szonym standardzie. Zastosowane zo-
sta∏y dro˝sze materia∏y wykoƒczeniowe. Uznali równie˝, ˝e cz´Êç prac wykoƒczeniowych b´dà
mogli przeprowadziç we w∏asnym zakresie, co wp∏ynie na obni˝enie kosztów. Obni˝enie kosz-
tów wyposa˝enia b´dzie równie˝ mo˝liwe, gdy˝ wykorzystana zostanie cz´Êç sprz´tów, które
nie sà u˝ywane przez gospodarzy.

Pokój goÊcinny

W przedstawionym przyk∏adzie wi´kszoÊç prac wykoƒczeniowych zosta∏a wykonana samodziel-
nie przez gospodarzy. W∏aÊciciele wyposa˝yli pokój w nowe meble i przedmioty codziennego
u˝ytku. Wykonali nowà pod∏og´ i po∏o˝yli tapety winylowe, dro˝sze od papierowych, ale bardziej
wytrzyma∏e i ∏atwiejsze w utrzymaniu (mo˝na je myç wilgotnà gàbkà lub Êciereczkà). Zakupiona
zosta∏a nowa poÊciel, poduszki i ko∏dry wype∏nione watà syntetycznà (mo˝na je praç w pralce au-
tomatycznej, nie wywo∏ujà alergii u osób uczulonych na we∏n´ lub pierze). Gospodyni przezna-
czy∏a dla goÊci cz´Êç zgromadzonych przez siebie w poprzednich latach r´czników. Przy takich
nak∏adach koszty adaptacji i wyposa˝enia pokoju goÊcinnego zamkn´∏y si´ kwotà 5 072 z∏.

Nie zawsze jednak prezentowany zakres prac jest konieczny. Je˝eli pod∏ogi sà w dobrym stanie,
wystarczy je starannie umyç i zapastowaç dobrà pastà, a Êciany odnowiç farbà emulsyjnà, która
jest bardziej odporna na zabrudzenia i wycieranie ni˝ farba klejowa. Nie zawsze zachodzi potrze-
ba zakupu nowych mebli, które stanowià powa˝ny wydatek. Proste stoliki, pó∏ki, wieszaki, a na-
wet proste ∏ó˝ka (ramy do materaców) mogà byç wykonane samodzielnie. W wielu domach sto-
jà nieu˝ywane szafy, stylowe skrzynie, zapomniane serwantki, które odpowiednio odnowione
mogà stanowiç cenne elementy wyposa˝enia pokoi goÊcinnych. Zanim jednak przystàpimy do
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umeblowania pokoju, nale˝y dok∏adnie zastanowiç si´, w jakim stylu chcemy go urzàdziç. 

W ˝adnym wypadku nie nale˝y ∏àczyç mebli stylowych z nowoczesnymi. Budzi to wra˝enie nie-
∏adu i przypadkowoÊci, co bardzo niekorzystnie wp∏ywa na ogólnà estetyk´ pomieszczenia. 

Aneks kuchenny i ∏azienka

Kolejnym krokiem by∏o wykoƒczenie ∏azienki i aneksu kuchennego. Cz´Êç prac zosta∏a wyko-
nana samodzielnie przez gospodarzy. Poniewa˝ prace wykoƒczeniowe finansowane sà ze Êrod-
ków w∏asnych, a jednoczeÊnie powsta∏a potrzeba zakupu cz´Êci do ciàgnika, dokonano zmian
w wykoƒczeniu aneksu kuchennego i ∏azienki, w stosunku do pierwotnych za∏o˝eƒ. 

W aneksie kuchennym zrezygnowano z wy∏o˝enia pod∏ogi terakotà, zast´pujàc jà znacznie taƒ-
szà wyk∏adzinà pod∏ogowà o fakturze terakoty. Zrezygnowano równie˝ z pokrycia Êcian glazurà,
zast´pujàc jà taƒszà, ale ∏atwà w utrzymaniu typowà wyk∏adzinà Êciennà o fakturze glazury. Go-
spodarze zdawali sobie spraw´, i˝ wyk∏adzina charakteryzuje si´ mniejszà wytrzyma∏oÊcià i po
kilku latach b´dzie wymaga∏a wymiany, jednak˝e na podj´cie takiej decyzji wp∏yn´∏a wysokoÊç
kosztów zakupu i u∏o˝enia terakoty. Podobnie jak w przypadku pokoju goÊcinnego, zakupiono
nowe meble kuchenne, 2-palnikowà kuchenk´ gazowà oraz lodówk´. Wi´kszoÊç naczyƒ kuchen-
nych pochodzi z kuchni gospodyni. Oszcz´dnoÊci w nak∏adach finansowych poczyniono równie˝
w przypadku ∏azienki. Glazura zosta∏a zastàpiona wodoodpornà tapetà o zró˝nicowanej faktu-
rze. Âciany do wysokoÊci 2/3 pokryte zosta∏y grubà tapetà o fakturze glazury, w pozosta∏ej cz´Êci
zastosowano g∏adkà tapet´ w tym samym kolorze. Tapet´ gospodarze przykleili samodzielnie,
natomiast po∏o˝enie terakoty wymaga∏o zatrudnienia fachowca. Prace hydrauliczne wykona∏
brat gospodyni. ̧ azienk´ wyposa˝ono w nowà armatur´ sanitarnà. Wanna zastàpiona zosta∏a ka-
binà prysznicowà, co wp∏yn´∏o na wygospodarowanie miejsca na wieszak i dodatkowe pó∏ki. Ca∏-
kowity koszt adaptacji i wyposa˝enia aneksu kuchennego i ∏azienki zamknà∏ si´ kwotà 4 370,50 z∏
dla aneksu (tabela 13a) oraz 3 063,40 z∏ dla ∏azienki (tabela 13).

Hol wypoczynkowy

Do wykoƒczenia klatki schodowej i holu wypoczynkowego u˝yte zosta∏o drewno. Wy∏o˝ono
schody oraz wymieniono pod∏og´ w holu. Âciany zosta∏y pokryte bia∏à tapetà winylowà o fak-
turze tynku. Niskie koszty prac wykoƒczeniowych wynika∏y z ∏atwego dost´pu do taniego su-
rowca (okolica bogata w lasy) oraz niskimi kosztami obróbki drewna. Poniesione koszty obj´-
∏y wy∏àcznie zakup preparatu do konserwacji drewna, tapety i kleju. Prace monta˝owe zosta∏y
wykonane si∏ami w∏asnymi. 

Do wystroju pomieszczenia wykorzystano meble zebrane u znajomych i sàsiadów. W holu
ustawione zosta∏y odnowione przez gospodarzy fotele wiklinowe, przykryte poduszkami wyko-
nanymi przez gospodyni´. Dodatkowe wyposa˝enie stanowi odnowiony drewniany, okràg∏y
stó∏, któremu skrócono nogi, obni˝ajàc jego wysokoÊç, kwietnik drewniany oraz roÊliny. Oczy-
wiÊcie przed ustawieniem, wszystkie sprz´ty zosta∏y dok∏adnie oczyszczone i zakonserwowane
przy u˝yciu Êrodków dost´pnych w ka˝dym sklepie chemicznym (preparat barwiàcy do drew-
na, woskowa pasta do mebli). Nale˝y równie˝ dodaç, ˝e gospodarze do∏o˝yli wszelkich staraƒ,
aby wystrój utrzymany by∏ w jednolitym stylu, zarówno mebli, jak i kolorystyki. 
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Tabela 11. Analiza zasobów budynku mieszkalnego – charakterystyka ogólna

Kwatera agroturystyczna w miejscowoÊci Kopyd∏owo Dolne, gm. Gwizda∏ki

W∏aÊciciel: Jan Kowalski

Kategoria: STANDARD – kwatera ca∏oroczna

Pomieszczenia: 1 pokój 2 osobowy – docelowo trzy pokoje (6 osób)

∏azienka

aneks kuchenny

hol wypoczynkowy

Poczàtek dzia∏alnoÊci: czerwiec 2000

Zasoby: Ogólna charakterystyka:

* poddasze mieszkalne • poddasze mieszkalne budynku parterowego o powierzchni 60,41 m2, mo˝liwoÊç 
przygotowania trzech pokoi 2 osobowych, ∏azienka i WC razem, aneksu kuchennego,
holu wypoczynkowego z wyjÊciem na taras

* sufity ∏amane na wysokoÊci 2 m, pod powierzchnià ∏amanà mo˝liwoÊç wbudowania szaf,
pó∏ek, zabudowa drewniana

* schody drewniane, ∏amane – wejÊcie z holu na parterze, przy drzwiach wejÊciowych

• inne:............................................ • ..................................................................................................................................................
Pomieszczenia do adaptacji: Zakres podstawowych prac: Wykonanie prac:

• pokój 1 o powierzchni 14,70 m2 • po∏o˝enie tynków, pod∏ogi, malowanie
(4,20 x 3,50), strona pn.-zach. Êcian lub tapetowanie

• pokój 2 o powierzchni 13,65 m2 • po∏o˝enie tynków, pod∏ogi, malowanie
(3,90 x 3,50), strona pd.-zach. Êcian lub tapetowanie

• pokój 3 o powierzchni 10,50 m2 • po∏o˝enie pod∏ogi, malowanie Êcian lub • kwiecieƒ 1997
(3,00 x 3,50), strona pn.-wsch. tapetowanie, wyposa˝enie

• ∏azienka o powierzchni 5,46 m2 • po∏o˝enie glazury, terakoty, malowanie Êcian, • wrzesieƒ 1997
(2,60 x 2,10), strona pd.-zach. monta˝ umywalki, prysznica, muszli klozetowej,

armatury, wyposa˝enie
• aneks kuchenny o powierzchni 6,50 m2 • po∏o˝enie glazury, terakoty lub wyk∏adziny, malowanie • wrzesieƒ 1997

(2,60 x 2,50), strona pd.-zach. Êcian, monta˝ armatury, zlewozmywaka,
kuchni elektrycznej, wyposa˝enie

• hol wypoczynkowy o pow. 9,60 m2 • wymiana pod∏ogi, malowanie lub tapetowanie • maj 1998
(3,00 x 3,20), strona pd.-wsch. Êcian, wy∏o˝enie schodów, wyposa˝enie

Uwagi:

• pokój 3 w pierwszej kolejnoÊci gdy˝: – niskie koszty (pod∏oga gotowa do po∏o˝enia)
– mo˝liwoÊç samodzielnego wykonania prac
– krótki termin realizacji

• ∏azienka, gdy˝: – w przysz∏oÊci powi´kszona zostanie liczba pokoi goÊcinnych, zwi´kszy si´ liczba goÊci
– zapewnienie nieskr´powanego dost´pu do ∏azienki i toalety

• aneks kuchenny, gdy˝: – potrzeba zapewnienie sobie i goÊciom swobody w organizacji czasu
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Tabela 12. Kalkulacja kosztów adaptacji i wyposa˝enia pokoju goÊcinnego

Pokój 3 Szczegó∏owy zakres prac:

d∏ugoÊç – 3,50 • u∏o˝enie pod∏ogi – panele pod∏ogowe
szerokoÊç – 3,00 • tapetowanie Êcian – tapeta winylowa
wysokoÊç – 2,75 • wyposa˝enie pokoju – meble drewniane (sosna), nowoczesne
powierzchnia – 10,50 m2

Materia∏y: Koszty materia∏ów: Koszty robocizny:

panele pod∏ogowe: 10,50 m2 10,50 x 50 z∏ 525,00 z∏ cyklinowanie pod∏ogi: 10,50 x 7 z∏ 73,50 z∏
u∏o˝enie pod∏ogi, zakonserwowanie –

tapeta winylowa, bia∏a o fakturze 6 x 29 z∏ 174,00 z∏ przyklejenie tapety –
tynku: 35,75 m2 6 rolek
klej do tapet: 2 opakowania 2 x 14 z∏ 28,00 z∏ –

RAZEM 727,00 z∏ 73,50 z∏

Wyposa˝enie: Koszt wyposa˝enia: Uwagi:

∏ó˝ko 2-osobowe o wymiarach 160 x 200 245,00 z∏ IKEA
materac 2-osobowy o wymiarach 160 x 200 480,00 z∏
szafki nocne – 2 szt. 2 x 100,00 = 200,00 z∏
krzes∏o – 2 szt. 2 x 140,00 = 280,00 z∏
lampki nocne – 2 szt. 2 x 45,00 = 90,00 z∏
stolik – 1 szt. 300,00 z∏
szafa na ubrania 980,00 z∏
wieszaki na ubrania do szafy - 10 szt. 8,50 z∏
wieszak na odzie˝ wierzchnià i r´czniki 1 kpl. 30,00 z∏
lustro 40,00 z∏
oÊwietlenie górne 120,00 z∏
kosz na Êmieci wiklinowy – wyrób w∏asny 
zmiotka i szufelka 3,00 z∏
wazon na kwiaty wyposa˝enie domu
elementy dekoracyjne – r´kodzie∏o wykonanie w∏asne – serwety
karnisze podwójne – drewniane 2,5 m 50,00 z∏
firanki – 3 m 3 x 14 z∏/mb = 42,00 z∏ materia∏, wykonanie w∏asne 
zas∏ony – 4 m 4 x 25 z∏/mb = 100,00 z∏ materia∏, wykonanie w∏asne 
chodniki 2 szt. 75 x 115, 1 szt. 140 x 200 189,00 z∏ ma∏e chodniki – wykonanie w∏asne 
poduszki 2 szt. 2 x 40,00 z∏ = 80,00 z∏
ko∏dry 2 szt. 150 x 200 2 x 67,00 z∏ = 134,00 z∏
koce 2 szt. 2 x 45,00 z∏ = 90,00 z∏
poÊciel 4 kpl. 4 x 70,00 z∏ = 280,00 z∏
przeÊcierad∏a na materac frottee z gumkà 4 szt. 4 x 45,00 z∏ = 180,00 z∏
narzuta na ∏ó˝ko 350,00 z∏
r´czniki do ràk 4 szt. zakupione wczeÊniej
r´czniki kàpielowe 4 szt. zakupione wczeÊniej

RAZEM 4 271,50 z∏

Ca∏kowity koszt:

materia∏y wykoƒczeniowe 727,00 z∏
koszty robocizny 73,50 z∏

koszty wyposa˝enia 4 271,50 z∏
SUMA 5 072,00 z∏
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Tabela 13. Kalkulacja kosztów adaptacji i wyposa˝enia ∏azienki

¸azienka i WC Szczegó∏owy zakres prac:

d∏ugoÊç – 2,60 * u∏o˝enie terakoty
szerokoÊç – 2,10 * monta˝ umywalki, kabiny prysznicowej, muszli klozetowej
wysokoÊç – 2,75 * wyklejenie Êcian tapetà 2/3 wys. faktura glazury, 1/3 wys. faktura g∏adka, 
powierzchnia – 5,46 m2 Êciana prysznicowa pokryta farbà strukturalnà – faktura grubego, 

bia∏ego tynku – wodoodporna
* pozosta∏e wyposa˝enie (lustro, pó∏eczki, wieszaki)

Materia∏y: Koszty materia∏ów: Koszty robocizny:

terakota: 5,46 m2 33 x 33 5,50 x 45 z∏ 247,50 z∏ u∏o˝enie terakoty 5,50 m2 x 45 z∏ 247,50 z∏
tapeta wodoodporna, b∏´kitna 5 x 33 z∏ 165,00 z∏ przyklejenie tapety –
o fakturze glazury: 13,50 m2 3 rolki, 
b∏´kitna g∏adka 10,88 m2 2 rolki
klej do tapet: 1 opakowanie 1 x 14 z∏ 14,00 z∏ –
klej do terakoty 25 kg 1 x 19 z∏ 19,00 z∏ –
spoina 4 x 2,5 kg 4 x 6,50 z∏ 26,00 z∏ –
farba strukturalna 1 op. 5 kg 1 x 25 z∏ 25,00 z∏ –

RAZEM 496,50 z∏ 247,50 z∏

Wyposa˝enie: Koszt wyposa˝enia: Uwagi:

kabina prysznicowa 730,00 z∏ naro˝na bia∏a
brodzik 145,00 z∏ naro˝ny bia∏y
bateria prysznicowa 150,00 z∏
umywalka 97,50 z∏ bia∏a
postument 75,00 z∏ bia∏y
pod∏àczenie do umywalki 15,00 z∏
bateria do umywalki 110,00 z∏
muszla klozetowa 405,00 z∏ bia∏a – typu kompakt
rezerwuar ceramiczny 95,00 z∏ bia∏y – typu kompakt
klapa ceramiczna 125,00 z∏ bia∏a
plafoniera 75,00 z∏ Êwietlówka kompaktowa
komplet ∏azienkowy (lustro, pó∏ka, wieszaki) 140,00 z∏ bia∏y
pó∏ki na kosmetyki 3 szt. 2 x 15,00 z∏ = 45,00 z∏ plastikowe – bia∏e
wieszak plastikowy potrójny 8,50 z∏
wieszak okràg∏y na r´cznik 13,90 z∏ niklowany
wieszak na papier toaletowy 15,00 z∏ plastikowy – bia∏y
mata ∏azienkowa 2 m. b. 2 x 30 z∏ = 60,00 z∏
kosz na Êmieci 9,50 z∏ plastikowy – bia∏y
szczotka do WC 5,00 z∏

RAZEM 2 319,40 z∏

Ca∏kowity koszt:

Materia∏y wykoƒczeniowe 496,50 z∏
Koszty robocizny 247,50 z∏

Koszty wyposa˝enia 2 319,40 z∏
SUMA 3 063,40 z∏

W miar´ prowadzonych prac, gospodarze rozwa˝ali mo˝liwoÊç urzàdzenia oddzielnej toalety.
Przeprowadzono analiz´ kosztów przebudowy i wyposa˝enia. Z wyliczeƒ wynika∏o, ˝e wykoƒ-
czenie i wyposa˝enie WC zwi´kszy∏oby koszty o dodatkowe 2 000 z∏. Cz´Êç prac by∏aby wyko-
nana si∏ami w∏asnymi, ale wzrost nak∏adów nie zrekompensowa∏by korzyÊci p∏ynàcych z przy-
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j´tego rozwiàzania. W wyniku przebudowy uleg∏aby zmniejszeniu powierzchnia ∏azienki oraz
holu wypoczynkowego, co odbi∏oby si´ na funkcjonalnoÊci pomieszczeƒ, a w ogólnym bilansie
komfortu wypoczynku. Kategoria STANDARD nie wymaga przygotowania osobnego WC.
W ka˝dej innej kategorii nale˝y jednak uwzgl´dniç te nak∏ady.

Tabela 13a. Kalkulacja kosztów adaptacji i wyposa˝enia aneksu kuchennego

Aneks kuchenny Szczegó∏owy zakres prac:

d∏ugoÊç – 2,60 • u∏o˝enie wyk∏adziny pod∏ogowej,
szerokoÊç – 2,50 • wyklejenie Êcian tapetà o fakturze glazury, 1/3 wys. faktura g∏adka,
wysokoÊç – 2,75 • monta˝ zlewozmywaka wraz z baterià, kuchenki dwupalnikowej,
powierzchnia – 6,50 m2 • pozosta∏e wyposa˝enie (szafki, naczynia kuchenne), karnisze, firanki, zas∏ony
Materia∏y: Koszty materia∏ów: Koszty robocizny:

wyk∏adzina pod∏ogowa: 6,50 m2 6,50 x 37 z∏ 240,50 z∏ u∏o˝enie wyk∏adziny –
jasny be˝
tapeta wodoodporna, be˝owa 
o fakturze glazury: 6,90 m2, 6,90 x 42 z∏ 289,80 z∏ przyklejenie tapety –
be˝owa g∏adka 19,40 m2 4 rolki 4 x 33 z∏ 132,00 z∏
klej do tapet: 2 opakowanie 2 x 14 z∏ 28,00 z∏ po∏o˝enie wyk∏adziny pod∏ogowej –
taÊma do przyklejenia wyk∏adziny 2 x 15 z∏ 30,00 z∏
pod∏ogowej 2 rolki

RAZEM 720,30 z∏ 0,00 z∏

Wyposa˝enie: Koszt wyposa˝enia: Uwagi:

zlewozmywak 2 komorowy 105,00 z∏ z blachy stalowej nierdzewnej
bateria do zlewu 80,00 z∏
pod∏àczenie do zlewu 20,00 z∏
szafki kuchenne 900,00 z∏ bia∏e
stó∏ kuchenny, 6 krzese∏ 800,00 z∏ bia∏e, krzes∏a plastikowe rozk∏adane
kuchenka 2-palnikowa gazowa 160,00 z∏
wyciàg (poch∏aniacz zapachów) 160,00 z∏
lodówka 900,00 z∏
komplet garnków (1 komplet 6 szt.) 150,00 z∏
patelnia 17,00 z∏
czajnik do wody zasoby w∏asne
zestaw chochli 40,00 z∏
no˝e kuchenne 1 komplet 50,00 z∏
otwieracz do konserw i butelek zasoby w∏asne
deska do krojenia 2 szt. 2 x 4,00 = 8,00 z∏
szklanki 2 komplety (12 szt.) 2 x 6,60 = 13,20 z∏
fili˝anki 1 komplet (6 szt.) 35,00 z∏
komplet sztuçców dla 6-ciu osób zasoby w∏asne
cukiernica zasoby w∏asne
pojemniki na przyprawy 30,00 z∏
tarka do warzyw zasoby w∏asne
wa∏ek do ciasta zasoby w∏asne
makutra zasoby w∏asne
ubijak do piany zasoby w∏asne
foremki do ciasta (2 szt.) 2 x 5,00 = 10,00 z∏
salaterka (2 szt.) zasoby w∏asne
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salaterki do deseru 1 komplet (6 szt.) 32,00 z∏
Êciereczki (8 szt.) 8 x 5,00 = 40 z∏
karnisz pojedynczy 30,00 z∏
firanka 2 m. b. 2 x 14,00 = 28,00 z∏
lampa 50,00 z∏

RAZEM 3 650,20 z∏
Ca∏kowity koszt:

Materia∏y wykoƒczeniowe 720,30 z∏
Koszty robocizny 0,00 z∏

Koszty wyposa˝enia 3 650,20 z∏
SUMA 4 370,50 z∏

Tabela 14. Kalkulacja kosztów adaptacji i wyposa˝enia holu wypoczynkowego

Hol wypoczynkowy Szczegó∏owy zakres prac:

d∏ugoÊç – 3,00 • wymiana pod∏ogi
szerokoÊç – 3,20 • wyklejenie Êcian tapetà o fakturze tynku
wysokoÊç – 2,75 • wy∏o˝enie schodów drewnem
powierzchnia – 9,60 m2 • wyposa˝enie (meble wypoczynkowe), karnisze, firanki
Materia∏y: Koszty materia∏ów: Koszty robocizny:

deski pod∏ogowe: 9,60 m2 0,00 z∏ u∏o˝enie pod∏ogi, zakonserwowanie –
tapeta o fakturze tynku g∏adka 2 x 25 z∏ 50,00 z∏ przyklejenie tapety –
9,00 m2 2 rolki
klej do tapet: 1 opakowanie 1 x 14 z∏ 14,00 z∏ obróbka drewna na schody –

ob∏o˝enie schodów, zakonserwowanie –
RAZEM 64,00 z∏ 0,00 z∏

Wyposa˝enie: Koszt wyposa˝enia: Uwagi:

fotele wiklinowe 4 szt. zasoby w∏asne
stó∏ drewniany zasoby w∏asne
kwietnik zasoby w∏asne
poduszki 8 szt. (40 x 40) wykonanie w∏asne
lampa sufitowa 150,00 z∏
lampa stojàca 115,00 z∏
roÊliny zasoby w∏asne
Êrodki konserwujàce 19,00 z∏
chodniki wykonanie w∏asne

RAZEM 284,00 z∏

Ca∏kowity koszt:

Materia∏y wykoƒczeniowe 720,30 z∏
Koszty robocizny 0,00 z∏

Koszty wyposa˝enia 284,00 z∏
SUMA 1 004,30 z∏

Dodatkowo, niezale˝nie od przyj´tego standardu, gospodarze muszà zadbaç o zapewnienie
wszystkich niezb´dnych Êrodków sanitarnych, których lista przedstawiona jest poni˝ej: 
• myd∏o 1 kostka dla ka˝dego goÊcia lub myd∏o w p∏ynie,
• rolka papieru toaletowego (oraz przynajmniej jedna zapasowa),
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• dezodorant do WC,
• mleczko lub pasta do czyszczenia powierzchni ceramicznych,
• Êciereczki do czyszczenia,
• p∏yn do czyszczenia i dezynfekcji urzàdzeƒ sanitarnych,
• p∏yn do zmywania naczyƒ,
• Êciereczki i drucianki do zmywania naczyƒ.

CzystoÊç kwatery, a w szczególnoÊci ∏azienki, toalety i kuchni, jest podstawowym elementem
oceny miejsca, w którym przebywajà gospodarze i turyÊci. Nie dbajàc o czystoÊç, nie liczmy na
to, ˝e ktoÊ, kto p∏aci za pobyt na wsi, b´dzie zachwycony miejscem, do którego pod wzgl´dem
warunków sanitarnych nie b´dzie mia∏ zaufania. Nie liczmy równie˝, ˝e o ile uda mu si´ wy-
trwaç, kiedykolwiek powróci lub poleci nasze gospodarstwo swoim znajomym. Wr´cz przeciw-
nie. Do∏o˝y wszelkich staraƒ, aby nikt z jego przyjació∏ nie przyjecha∏ do miejsca, w którym
goÊç czu∏ si´ êle. Nie∏atwo jest zmieniç negatywnà opini´. 

Zestawienia przedstawione powy˝ej powinny byç dopasowywane do realnych potrzeb wynika-
jàcych z faktycznego stanu pomieszczeƒ przeznaczonych na kwater´ agroturystycznà, zorgani-
zowanà zgodnie z wymaganiami okreÊlonego standardu. Przyst´pujàc do szacowania niezb´d-
nych nak∏adów, nale˝y wziàç pod uwag´ miejsce zakupu poszczególnych materia∏ów czy sprz´-
tów. Zazwyczaj towary nabywane w hurtowniach gwarantujà ni˝sze koszty inwestycji, a czas
i pieniàdze zaoszcz´dzone na poszukiwaniu tanich materia∏ów mo˝na wykorzystaç na realiza-
cj´ innych dzia∏aƒ. Niezmiernie wa˝ne jest, aby przyst´pujàc do planowania prac, wziàç pod
uwag´ mo˝liwoÊci wk∏adu pracy w∏asnej, gdy˝ cz´sto nie zdajemy sobie sprawy z drzemiàcych
w nas umiej´tnoÊciach. W∏asnor´czne wykonanie przedmiotów codziennego u˝ytku, mebli,
sprawia ogromnà satysfakcj´ wykonawcy, jak równie˝ nierzadko budzi podziw naszych goÊci.
Pami´tajmy przy tym, ˝e wszystko co wykonamy, jak zorganizujemy naszà kwater´, sk∏ada si´
na jej obraz w oczach turystów. Najlepszym sposobem oceny jakoÊci jest to, czy sami chcieli-
byÊmy mieszkaç w warunkach, które oferujemy naszym goÊciom. Zasada „jakoÊ to b´dzie” jest
wyjàtkowo z∏à regu∏à i nale˝y jej unikaç, gdy˝ w ten sposób pracujemy na efekt koƒcowy, czy-
li powodzenie naszej dzia∏alnoÊci. Powy˝sze uwagi sk∏adajà si´ na zasady dzia∏ania marketin-
gowego, od którego bardzo zale˝y, czy zostaniemy ocenieni pozytywnie i czy b´dziemy mogli
rozwijaç w∏asny biznes, jakim jest gospodarstwo agroturystyczne.

Przejdêmy teraz do zebrania wszystkich informacji, sk∏adajàcych si´ na okreÊlenie ca∏kowitych
kosztów przygotowania miejsc noclegowych i dodatkowej powierzchni u˝ytkowej.
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Tabela 15. Zestawienie kosztów adaptacji i wyposa˝enia kwatery wiejskiej

Kwatera agroturystyczna w miejscowoÊci Kopyd∏owo Dolne, gm. Gwizda∏ki

W∏aÊciciel: Jan Kowalski

Kategoria: STANDARD – kwatera ca∏oroczna

Pomieszczenia: 1 pokój 2 osobowy – docelowo trzy pokoje (6 osób)

∏azienka

aneks kuchenny

hol wypoczynkowy

Poczàtek dzia∏alnoÊci: czerwiec 1998

Zakres prac: Koszty:

1. adaptacja i wyposa˝enie pokoju goÊcinnego 5 072,00 z∏
2. adaptacja i wyposa˝enie ∏azienki 3 063,40 z∏
3. adaptacja i wyposa˝enie aneksu kuchennego 4 370,50 z∏
4. adaptacja i wyposa˝enie holu wypoczynkowego 1 004,30 z∏

RAZEM 13 510,20 z∏

Z powy˝szego zestawienia wynika, ˝e poniesione nak∏ady nie by∏y ma∏e. W naszym przypadku mo˝e
wyglàdaç to zupe∏nie inaczej. Zastosowanie innych materia∏ów, wi´kszy wk∏ad w∏asnej pracy, wresz-
cie mniej radykalny remont pomieszczeƒ mo˝e znacznie obni˝yç koszty inwestycyjne. Z drugiej stro-
ny, nale˝y realnie oceniç, czy wprowadzone ograniczenia inwestycyjne nie spowodujà w niedalekiej
przysz∏oÊci koniecznoÊci poniesienia znacznie wi´kszych wydatków na poprawianie tego, co zosta∏o
wykonane tymczasowo. Rozwiàzania prowizoryczne w efekcie koƒcowym sà znacznie dro˝sze.

Metody ustalania cen

PomyÊlne wyniki w dzia∏alnoÊci agroturystycznej w du˝ym stopniu zale˝à od prawid∏owego
okreÊlenia cen za te us∏ugi. W wielu przypadkach decydujà one o wielkoÊci sprzeda˝y us∏ug tu-
rystycznych, a jednoczeÊnie o zyskownoÊci tego rodzaju dzia∏alnoÊci. Wysokie ceny mogà znie-
ch´ciç potencjalnych turystów, niskie zaÊ mogà doprowadziç w∏aÊcicieli obiektów agrotury-
stycznych do powa˝nych strat. Zazwyczaj dobrze jest trzymaç si´ zasady „z∏otego Êrodka”, tj.
znaleêç optymalnà cen´ za proponowany wypoczynek, która zadowoli obie strony.

Metoda kosztowa – koszt plus zysk od kosztu

Wed∏ug metody kosztowej cen´ us∏ugi tworzy si´ przez dodanie do ca∏kowitego kosztu jed-
nostkowego us∏ugi (kosztu udzielenia jednego noclegu) okreÊlonej kwoty zysku. Kwot´ zysku
mo˝e stanowiç ustalony procent obliczony od podstawy kosztu w∏asnego wytworzenia (koszty
poniesione w celu zapewnienia pobytu osoby w gospodarstwie). W razie wystàpienia trudno-
Êci z obliczeniem kosztu ca∏kowitego dla jednostki kalkulacyjnej, proponuje si´ przyjàç za pod-
staw´ jednostkowy koszt zmienny danego produktu lub us∏ugi.

C = K + Z

gdzie:
C – cena us∏ugi
K – koszt ca∏kowity dla jednostki us∏ugi (w tym przypadku koszt udzielenia jednego noclegu)
Z – zysk (% narzutu od K)
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Koszty ca∏kowite plus ustalona mar˝a dajà cen´ zbytu. Nale˝y za∏o˝yç, ˝e cena w ca∏oÊci po-
winna zwróciç ca∏kowite koszty produkcji (us∏ugi) poniesione na jej wytworzenie. Przyjmuje
si´ tu podzia∏ na koszty bezpoÊrednie i poÊrednie. Metoda ta jest stosunkowo prosta w kalku-
lacji i najcz´Êciej stosowana na rynku us∏ug, gdy rynek ten akceptuje ka˝dà cen´ oferowanà
przez us∏ugodawc´. Bez danych ekonomicznych co do poszczególnych rodzajów kosztów przy
wykorzystaniu tej metody, nie ustalimy ceny. Aby mo˝na by∏o t´ metod´ zastosowaç, koniecz-
ny jest system ewidencyjny kosztów. 

Cena rynkowa

Niektórzy teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, lansujà metod´ kalkulacji cen, zwanà po-
tocznie rynkowà. Metoda ta opiera si´ na danych liczbowych kszta∏towanych przez rynek. Ce-
n´ produktu lub us∏ugi wyznacza poda˝ (iloÊç us∏ug oferowanych przez kwaterodawców na
rynku) tych produktów, a tak˝e popyt na nie ze strony konsumentów. Cen´ dostosowuje si´ do
popytu, zmieniajàc jà w stosunku do wysokoÊci cen ustalonych przez konkurentów lub ze
wzgl´du na atrakcyjnoÊç wprowadzonego na rynek towaru.40

Obliczanie jednostkowego kosztu noclegu

Zak∏adamy, ˝e noclegi udzielane sà w trzech 2-osobowych pokojach goÊcinnych w domu go-
spodarzy, w okresie: 1 czerwca – 31 sierpnia (92 dni). Kwaterodawcy oprócz noclegów nie
Êwiadczà ˝adnych dodatkowych us∏ug. Liczba mo˝liwych osobonoclegów41 udzielonych w sezo-
nie letnim wynosi:

92 dni × 6 osób = 552 osobodni

Przyjmujemy jednak, ˝e obiekt by∏ wykorzystywany w 50% czyli: 

552 × 50––––––––––– = 276 osobodni, czyli 1,5 miesiàca
100

Z wyliczenia wynika, ˝e obiekt by∏ realnie wykorzystywany przez 1,5 miesiàca

KOSZTY STA¸E: Koszty sta∏e obejmujà nast´pujàce pozycje:
• amortyzacja i utrzymanie obiektu,
• amortyzacja wyposa˝enia,
• reklama i marketing,
• ubezpieczenia pracowników i podatki,
• wynagrodzenia pracowników.

1. Amortyzacja obiektu noclegowego
• 100 000 z∏ to szacunkowa wartoÊç budynku mieszkalnego, wartoÊç t´ mo˝na uzyskaç z po-

lisy ubezpieczeniowej budynku;
• w tym obliczeniu przyj´to, ˝e cz´Êç budynku przeznaczona dla turystów (3 pokoje 2-osobo-

we, aneks kuchenny i ∏azienka) zajmuje 40% ca∏ej powierzchni u˝ytkowej;
• 2,5 % to wskaênik amortyzacji.
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100 000 z∏ × 40 % = 40 000 z∏ – wartoÊç powierzchni przeznaczonej dla turystów

40 000 z∏ × 2,5 % = 1 000 z∏ – roczna kwota amortyzacji

JeÊli obiekt dzia∏a przez ca∏y rok, liczymy amortyzacj´ rocznà. Natomiast w przypadku gdy po-
koje odst´pujemy goÊciom na okres letni, a przez pozosta∏e miesiàce u˝ytkujà te pomieszcze-
nia cz∏onkowie rodziny, wówczas mo˝na braç pod uwag´ miesi´cznà kwot´ amortyzacji.
W analizowanym przyk∏adzie obiekt u˝ytkowany jest przez turystów w okresie trzech miesi´-
cy, bierzemy pod uwag´ amortyzacj´ miesi´cznà:

1 000 / 12 z∏ = 83,40 z∏ – wartoÊç miesi´cznej kwoty amortyzacji
83,40 z∏ × 3 miesiàce = 250,20 z∏ 

WartoÊç amortyzacji kwatery u˝ytkowanej w okresie trzech miesi´cy wynosi 250,20 z∏.

2. Amortyzacja wyposa˝enia
12 000 z∏ – wartoÊç wyposa˝enia
10 % – wskaênik amortyzacji

12 000,00 z∏ × 10% = 1 200,00 z∏ / 12 = 100,00 z∏ – wartoÊç miesi´cznej kwoty amortyzacji
100,00 z∏ × 3 miesiàce = 300,00 z∏

WartoÊç amortyzacji wyposa˝enia w okresie trzech miesi´cy wynosi 300,00 z∏.

3. Reklama 200,00 z∏

4. Ubezpieczenie 200,00 z∏

5. P∏ace – koszty p∏acy przy za∏o˝eniu, ˝e prac´ obejmujàcà sprzàtanie pomieszczeƒ wspól-
nych i pokoi goÊcinnych b´dzie wykonywaç cz∏onek rodziny gospodarzy:
1,5 godz. × 4 z∏ × 45 dni = 270 z∏

RAZEM KOSZTY STA¸E: 1 220,20 z∏

KOSZTY ZMIENNE: Do kosztów zmiennych zalicza si´ mi´dzy innymi:
• zu˝ycie przez turystów energii elektrycznej, wody, gazu,
• odprowadzanie zu˝ytej wody,
• koszty zwiàzane z praniem bielizny poÊcielowej oraz zakupem

Êrodków czyszczàcych,
• koszty administracyjne (korespondencja, op∏aty za telefon),
• koszty zwiàzane z przygotowaniem posi∏ków,
• sk∏adniki posi∏ków,
• drobne zakupy i naprawy.

1. Koszt energii elektrycznej, wody i Êcieków
Ârednie zu˝ycie energii elektrycznej na dzieƒ 10 kWh. Cena 1kWh wynosi 2,40 z∏

10 kWh/os × 0,24 z∏ = 2,40 z∏
2,40 z∏ × 276 osobodni = 662,40 z∏

Woda i Êcieki – przyj´to, i˝ miesi´czne zu˝ycie wody na jednà osob´ Êrednio wynosi – 4 m3

6 osób × 4 m3 × 1,5 miesiàca = 36 m3 Êrednie zu˝ycie wody
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Cena zimnej wody w wodociàgu wiejskim 1 m3 – 1,00 z∏ 36 m3 × 1,00 z∏ = 36,00 z∏

Koszt odprowadzenia Êcieków: 36 m3 × 1,00 z∏ = 36,00 z∏

Razem energia elektryczna, woda i Êcieki: 734,40 z∏

2. Zmiana poÊcieli
Zak∏adajàc, ˝e poÊciel b´dzie zmieniana co 7 dni, daje to 6 zmian poÊcieli.

6 × 6 osób = 36 + 4 dodatkowe zmiany = 40 zmian poÊcieli
40 × 3 z∏ = 120,00 z∏ 

Razem koszty zmiany poÊcieli: 120,00 z∏

3. Ârodki czystoÊci i Êrodki higieniczne: 60,00 z∏
(p∏yny dezynfekujàce np. Domestos,
p∏yn do zmywania pod∏óg, glazury,
p∏yn do mycia okien itp.)
papier toaletowy 40 rolek × 0,60 z∏ 24,00 z∏
myde∏ko w p∏ynie 2 szt. × 6 z∏ 12,00 z∏
worki do Êmieci 2 rolki × 1,70 z∏ 3,40 z∏
Razem koszty zakupu Êrodków czystoÊci: 99,40 z∏

4. Koszt korespondencji i op∏ata za telefon 120,00 z∏

5. Transport (towarów i goÊci) 50,00 z∏

6. Drobne naprawy 50,00 z∏

RAZEM KOSZTY ZMIENNE: 1 173,80 z∏

Po dokonaniu przeliczenia kosztów sta∏ych i zmiennych, przy za∏o˝eniu, ˝e obs∏ugà kwatery
wiejskiej zajmà si´ gospodarze, a koszt pracy ograniczy si´ do sprzàtania pomieszczeƒ, jak rów-
nie˝ przyjmujàc, ˝e w pierwszym roku dzia∏alnoÊci gospodarze nie b´dà przygotowywali posi∏-
ków, koszty ca∏kowite prowadzenia kwatery wiejskiej zamknà si´ kwotà 2.394,00 z∏.
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Tabela 16. Obliczenie dochodu z wynajmu miejsc noclegowych

Koszty Kwota

KOSZTY STA¸E 1 220,20 z∏

Amortyzacja kwatery u˝ytkowanej w okresie 3 miesi´cy 250,20 z∏
Amortyzacja wyposa˝enia u˝ytkowanego w okresie 3 miesi´cy 300,00 z∏
Reklama kwatery 200,00 z∏
Ubezpieczenie 200,00 z∏
P∏ace 270,00 z∏

KOSZTY ZMIENNE 1 173,80 z∏

Energia elektryczna 662,40 z∏
Woda i Êcieki 72,00 z∏
Zmiana poÊcieli 120,00 z∏
Ârodki czystoÊci i higieny 99,40 z∏
Korespondencja i op∏aty za telefon 120,00 z∏
Transport 50,00 z∏
Drobne naprawy 50,00 z∏

KOSZTY CA¸KOWITE 2 394,00 z∏

Koszt jednostkowy (koszty ca∏kowite / 276 osobonoclegów) 8,67 z∏

Cena za nocleg (koszt jednostkowy + mar˝a) 16,00 z∏

Przychód (cena jednostkowa x 276 osobonoclegów) 4 416,00 z∏

Dochód (przychód – koszty) 1 022,00 z∏

Suma 1 022,00 z∏ daje kwot´ dochodu za sezon turystyczny, obliczonego przy za∏o˝eniu, ˝e
kwatera agroturystyczna b´dzie wykorzystana przez 1,5 miesiàca, tj. w 50% za∏o˝onego okre-
su Je˝eli przyjmiemy, ˝e wykorzystanie b´dzie pe∏niejsze, np. b´dzie wynosi∏o 75% (414 oso-
bonoclegów = 9 tygodni), dochód z wynajmu zamknie si´ kwotà 3.047,50 z∏. (koszty sta∏e:
1.443,80 z∏, koszty zmienne: 2.132,70 z∏, przychód: 6.624,00 z∏).

Jak widaç z przeprowadzonych obliczeƒ, zwi´kszenia dochodów z dzia∏alnoÊci agroturystycz-
nej mo˝na dokonaç poprzez: 
• lepsze wykorzystanie bazy noclegowej podczas sezonu letniego,
• wyd∏u˝enie sezonu turystycznego równie˝ na pozosta∏e miesiàce w roku np. sezon wiosen-

no-jesienny,
• zwi´kszenie gamy oferowanych us∏ug poprzez dodanie wy˝ywienia do us∏ug noclegowych

lub sprzeda˝ produktów z gospodarstwa. Dodatkowà us∏ugà mo˝e byç równie˝ wynajem
sprz´tu turystycznego, np. ∏odzi wios∏owych, rowerów, koni pod siod∏o itp.,

• zwi´kszenie bazy noclegowej np. do pi´ciu pokoi 2-osobowych.

Pos∏ugujàc si´ powy˝szym przyk∏adem, mo˝na wykonaç samodzielnie kalkulacj´ kosztów in-
nych us∏ug sk∏adajàcych si´ na ofert´ kwatery agroturystycznej. Dla u∏atwienia mo˝na zastoso-
waç tabel´ przedstawionà poni˝ej.
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Tabela 17. Kalkulacja kosztów dzia∏alnoÊci obiektu agroturystycznego

Wyszczególnienie Noclegi Âniadania Obiady Kolacje Razem
Koszty sta∏e:

amortyzacja budynku
amortyzacja wyposa˝enia 

reklama
ubezpieczenie

p∏ace
Koszty zmienne:

energia elektryczna 
woda i Êcieki

zmiana poÊcieli 
Êrodki czystoÊci i higieny

koszty korespondencji i op∏at za telefon
zakup surowców/ towaru

transport
drobne naprawy

Koszty ca∏kowite:
Cena: 
Przychód:
Dochód (przychód – koszty):

Po oszacowaniu kosztów remontu lub adaptacji pomieszczeƒ dla turystów oraz ich wyposa˝e-
niu, jak równie˝ bioràc pod uwag´ wielkoÊç dochodu z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug noclegowych
i towarzyszàcych, mo˝na okreÊliç, czy kwaterodawca jest w stanie ponieÊç koszty przygotowa-
nia kwatery w oparciu o Êrodki w∏asne, czy te˝ potrzebny b´dzie kredyt z banku, a jeÊli to mo˝-
liwe dotacji przyznawanej dla gospodarstw agroturystycznych. Planujàc koszty inwestycyjne,
nale˝y braç pod uwag´, i˝ wydatki poniesione na inwestycje b´dà ponoszone w miesiàcach po-
przedzajàcych sezon turystyczny, natomiast wp∏ywy z obs∏ugi ruchu turystycznego pojawià si´
w momencie przyjazdu goÊci. Z bie˝àcych wp∏ywów b´dzie mo˝na pokryç jedynie koszty
zmienne dzia∏alnoÊci oraz cz´Êç kosztów sta∏ych, ale wchodzàcych w sk∏ad kolejnego sezonu
turystycznego. Zaciàgajàc kredyt bankowy, trzeba liczyç si´, ˝e raty kapita∏owe i odsetki od
kredytu sp∏aca si´ miesi´cznie lub kwartalnie (w zale˝noÊci od umowy z bankiem) w okresie
ca∏ego roku, natomiast wp∏ywy z turystyki sà mo˝liwe jedynie podczas sezonu turystycznego. 

Tabela 18. Inwestycje i finansowanie obiektu wiejskiej bazy noclegowej

Inwestycje Kwota w PLN
Koszty remontu lub adaptacji
Koszty wyposa˝enia 

Razem koszty inwestycyjne
Kapita∏ w∏asny
W∏asne materia∏y budowlane
Wk∏ad pracy w∏asnej
Dochód uzyskany od sprzeda˝y noclegów

Razem Êrodki w∏asne
Koszty inwestycyjne – Êrodki w∏asne

Kwota kredytu
Inne Êrodki zewn´trzne
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W oparciu o tak przeprowadzonà analiz´ kosztów inwestycji, przychodów z dzia∏alnoÊci rolni-
czej, przychodów z dzia∏alnoÊci poza rolniczej oraz wynajmu kwatery agroturystycznej, docho-
dzimy do okreÊlenia kwoty niezb´dnej do przeprowadzenia prac inwestycyjnych. Kolejnym
krokiem w poszukiwaniu êróde∏ dodatkowych funduszy b´dzie:
• analiza mo˝liwoÊci uzyskania Êrodków z innych êróde∏ (zewn´trzne êród∏a finansowania),
• okreÊlenie terminów realizacji poszczególnych prac inwestycyjnych,
• okreÊlenie wielkoÊci nak∏adów niezb´dnych do pokrycia kosztów realizacji kolejnych eta-

pów inwestycji,
• okreÊlenie terminów wp∏ywu Êrodków przeznaczonych na pokrycie kosztów poszczególnych

etapów inwestycyjnych.

Wszystkie te dzia∏ania sprowadzajà si´ do sporzàdzenia programu inwestycyjnego kwatery
agroturystycznej. W pracach tych nale˝y skorzystaç z pomocy stowarzyszenia agroturystyczne-
go i zatrudnionych tam doÊwiadczonych doradców. Przygotowany w oparciu o plany rozwoju
kwatery oraz dane finansowe biznesplan, b´dzie móg∏ pos∏u˝yç jako podstawa do ubiegania si´
o kredyt bankowy lub innà form´ zewn´trznej pomocy finansowej. Biznesplan przygotowany
dla naszej kwatery b´dzie stanowi∏ form´ przewodnika w rozwoju naszego przedsi´wzi´cia. Po-
zwoli on nam realnie oceniaç mo˝liwoÊci inwestycyjne, planowania i organizowania w∏asnego
czasu pracy, co jest niezmiernie istotne w sytuacji, gdzie dzia∏alnoÊç agroturystyczna jest dzia-
∏alnoÊcià dodatkowà w stosunku do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Co wi´cej, w oparciu
o biznesplan powstaje mo˝liwoÊç takiego zarzàdzania Êrodkami finansowymi pochodzàcymi
z obydwu rodzajów dzia∏alnoÊci, aby dochody z agroturystyki rzeczywiÊcie stanowi∏y dodatko-
we êród∏o i wp∏ywa∏y na podniesienie stopy ˝yciowej mieszkaƒców gospodarstwa agrotury-
stycznego.
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Rozdzia∏ 6.
Finansowanie organizacji i rozwoju kwatery wiejskiej

6.1. Biznesplan – organizacyjny i finansowy schemat 
uruchomienia dzia∏alnoÊci gospodarczej

Uruchomienie dzia∏alnoÊci gospodarczej, a w tym przypadku kwatera agroturystytczna jest ro-
dzajem dzia∏alnoÊci gospodarczej, wymaga zebrania wszystkich podstawowych informacji,
o których by∏a mowa w poprzednich rozdzia∏ach, w formie jednolitego dokumentu, b´dàcego
organizacyjnym i finansowym schematem uruchomienia rentownej, czyli przynoszàcej zyski
dzia∏alnoÊci. Dokumentem tym jest biznesplan. Przedstawia on wizj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia,
zarówno od strony merytorycznej (opisowej), uwzgl´dniajàcej opis firmy na rynku z opisem jej
charakterystycznych cech dzia∏ania, metod zarzàdzania, jak i kalkulacji finansowych, wyszcze-
gólniajàcych metody jej finansowania. Co wi´cej, b´dzie on s∏u˝yç jako prospekt dla ewentu-
alnych po˝yczkodawców lub inwestorów, z czym równie˝ nale˝y si´ liczyç. Biznesplan mo˝e byç
opracowany przez samego kwaterodawc´, jak te˝ przy pomocy specjalisty np. pracownika
ODR-u. Pomoc specjalisty b´dzie niezb´dna zw∏aszcza w przypadku zagadnieƒ finansowych,
prawnych, ubezpieczeniowych. Samodzielnie przygotowany biznesplan powinien byç zweryfi-
kowany przez specjalist´, aby uniknàç za∏o˝eƒ, które nie zawsze mogà byç prawid∏owe. Wa˝ne
jest jednak, aby wspó∏pracujàc z doradcà, kwaterodawca czynnie uczestniczy∏ w opracowaniu
dokumentu. Proces uk∏adania biznesplanu ∏àcznie z przygotowaniem si´ do jego napisania,
zmusza w∏aÊciciela do obiektywnego, krytycznego i ch∏odnego spojrzenia na ca∏y projekt
przedsi´wzi´cia.

„Nikt nie planuje swego upadku, zawodzà nasze plany”

Raz opracowany dokument nale˝y ciàgle konfrontowaç ze stanem faktycznym, aby wraz ze
zmianami warunków dzia∏ania mo˝liwe by∏o dokonanie korekty pierwotnych planów. Potrze-
ba zmian wynika niejednokrotnie z koniecznoÊci podejmowania decyzji w oparciu o zmienia-
jàce si´ prognozy, pojawiajàce si´ potrzeby gotówkowe i kredytowe, a cz´sto równie˝ koniecz-
noÊç bie˝àcego dostosowania si´ do gwa∏townych zmian na rynku us∏ug agroturystycznych.
Przechodzàc kolejne etapy przygotowywania dokumentu i odpowiadania na pojawiajàce si´
pytania, kwaterodawca ma mo˝liwoÊç oceny, czy dok∏adnie przemyÊla∏ swoje plany i czy dys-
ponuje podstawowà wiedzà w zakresie warunków realizacji planowanego przedsi´wzi´cia. Po-
mocne w tym zakresie powinny okazaç si´ elementy opisane w poprzednich rozdzia∏ach. Ich
dok∏adna analiza pozwoli zebraç wszystkie informacje, które b´dà sk∏ada∏y si´ na biznesplan.
Istotne jest równie˝, ˝e to czego dowiedzieliÊmy si´ o nas samych, jak i naszych zasobach, po-
winno byç zebrane i opisanej w okreÊlonym uk∏adzie. 

Schematów przygotowania biznesplanu mo˝e byç wiele. Jeden z nich zostanie opisany w ni-
niejszym rozdziale.42 Przedstawiony wzorzec zawiera jedynie niezb´dne wskazówki, które po-
winny byç uwzgl´dnione w przygotowywanym dokumencie. Celowo unikni´to podania goto-
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wego wzorca, który móg∏by byç wykorzystywany jako matryca do wype∏nienia danymi. Takie
rozwiàzanie uznane zosta∏o za ma∏o przydatne, gdy˝ uwarunkowania dzia∏alnoÊci agrotury-
stycznej sà niezwykle zró˝nicowane i stosowanie okreÊlonego wzorca mija∏oby si´ z celem.
Bardziej skuteczne jest zaprezentowanie okreÊlonej metodologii post´powania.

Metodologia opracowania biznesplanu gospodarstwa agroturystycznego

Cz´Êç I. Metryka firmy
(strona tytu∏owa)

A. Nazwa firmy: ..............................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kod pocztowy: ..................... MiejscowoÊç: ..............................................................................

Numer telefonu:...........................................................................................................................

Nazwisko(a) w∏aÊciciela(i):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

B. Forma prawna:

......................................................................................................................................................
(osoba fizyczna, spó∏ka cywilna, inne)

Nale˝y do∏àczyç w∏aÊciwe dokumenty pomocnicze. W przypadku spó∏ki, aby uniknàç póêniej-
szych konfliktów i ustalania uprawnieƒ cz∏onków spó∏ki, nale˝y sporzàdziç pisemnà umow´
i do∏àczyç jà do biznesplanu.

Cz´Êç II. Cel firmy i jej funkcje

W tej cz´Êci nale˝y zawrzeç szczegó∏owy, ale zwi´z∏y opis firm, najlepiej swoimi s∏owami Po-
mocne mogà okazaç si´ poni˝sze wskazówki:

1. jaka b´dzie podstawowa dzia∏alnoÊç? (bàdê Êcis∏y, podaj opis us∏ug i produktów)
2. jak dzia∏alnoÊç zostanie uruchomiona: 

od podstaw
poprzez rozwój istniejàcej firmy
przewidywana data uruchomienia dzia∏alnoÊci

3. dlaczego dzia∏alnoÊç odniesie sukces – pochwal si´ swoim pomys∏em:
dlaczego i w jaki sposób firma odniesie sukces
co jest w tej firmie wyjàtkowego
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jakie jest jej miejsce na rynku

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jakie jest twoje doÊwiadczenia w tej bran˝y? JeÊli masz aktualny ˝yciorys, do∏àcz go i powo∏aj
si´ na niego. JeÊli nie, opisz tu swojà dotychczasowà dzia∏alnoÊç. JeÊli brak ci specjalistyczne-
go doÊwiadczenia, opisz, jak zamierzasz je osiàgnàç, np. poprzez szkolenia, praktyk´, wspó∏-
prac´ z innymi kwaterodawcami, stowarzyszeniem agroturystycznym, ODR-em itp.

Plan marketingowy

Plan ten jest podstawà racji bytu twojej firmy. Aby doprowadziç do systematycznego wzrostu
obrotów, kwaterodawca musi zdobyç wiedz´ o swoim rynku. Aby zademonstrowaç swojà orien-
tacj´ w tej dziedzinie, w rozdziale tym powinieneÊ podaç Êcis∏e odpowiedzi na kilka podstawo-
wych pytaƒ. Pomocne b´dà informacje uzyskane ze stowarzyszenia agroturystycznego, ODR-
-u i obserwacji doÊwiadczeƒ znajomych, w∏aÊcicieli innych gospodarstw agroturystycznych.

Kim jest twój klient?

Scharakteryzuj typowego klienta:

wiek ..............................................................................................................................................

p∏eç ..............................................................................................................................................

liczebnoÊç rodziny ......................................................................................................................

roczny dochód rodziny ..............................................................................................................

miejsce zamieszkania ................................................................................................................

zwyczaje konsumpcyjne (ka˝dy klient jest konsumentem) ....................................................

powody zakupu us∏ug u ciebie ..................................................................................................

inne ..............................................................................................................................................

Geograficzny opis twojej strefy handlowej (województwo, region):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ekonomiczny opis twojej strefy handlowej (osoby samotne, rodziny, liczba dzieci, Êrednie za-
robki itp.):
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jak rozleg∏y jest twój rynek?

¸àczna liczba jednostek produktu (liczba kwater w sàsiedztwie i okolicy, liczba przyjazdów turystów,
okres wykorzystania miejsc noclegowych, rodzaje us∏ug towarzyszàcych, pozosta∏a oferta itp.):

......................................................................................................................................................

Rosnàcy ........................ Sta∏y ........................ Malejàcy ........................

Kim sà twoi konkurenci?

˚adna ma∏a firma nie dzia∏a w pró˝ni. Poznaj i szanuj swojà konkurencj´, Sprecyzuj obiekt
twojego marketingu. Scharakteryzuj swoich bezpoÊrednich konkurentów w kategoriach zarów-
no lokalizacji, jak i oferowanych przez nich us∏ug, zbli˝onych do ciebie, ledwie porównywal-
nych. Zacznij od listy nazwisk, adresów i us∏ug oraz produktów. Zawrzyj krótkie, choç szcze-
gó∏owe, nast´pujàce informacje o ka˝dym z nich:
• kim sà najbli˝si konkurenci,
• w czym ich kwatery sà podobne do twojej kwatery lub konkurencyjne z nià,
• czy znalaz∏eÊ na rynku luk´ (miejsce) dla siebie – opisz jà,
• na czym polega przewaga twojej oferty nad konkurencjà,
• czy ich dzia∏alnoÊç rozwija si´, nie zmienia si´, maleje – dlaczego,
• czego mo˝na si´ dowiedzieç obserwujàc ich dzia∏alnoÊç i/lub rozmawiajàc z ich obecnymi

lub by∏ymi klientami,
• czy uruchamiajàc swojà dzia∏alnoÊç b´dziesz bardziej, czy mniej konkurencyjny.

Wszystkie odpowiedzi powinny byç szczere, gdy˝ oszukaç mo˝esz wy∏àcznie samego siebie,
a twoje przedsi´wzi´cie mo˝e zwi´kszyç rentownoÊç poprzez przyj´cie dobrych praktyk kon-
kurencji i unikni´cie jej b∏´dów.

Jakà polityk´ cenowà i jakie warunki sprzeda˝y planujesz?

Przy ustalaniu ceny produktu lub us∏ugi nale˝y przede wszystkim wziàç pod uwag´ ich wartoÊç
dla klienta. JeÊli z wczeÊniejszej oceny cech twojej oferty wynika, ˝e znacznie górujesz nad kon-
kurencjà, mo˝esz zastosowaç cen´ powy˝ej nominalnej. Z drugiej strony, jeÊli jest to produkt
jak ka˝dy inny, mo˝e b´dziesz musia∏ na poczàtek „kupiç” udzia∏ w rynku i nabywców, a po-
tem dopiero podnieÊç cen´. Jest to zawsze ryzykowne i trudne. Ostatecznie zawsze rynek dyk-
tuje cen´. JeÊli twoja cena sprzeda˝y nie przewy˝sza kosztów i wydatków o pewien margines
niezb´dny dla zdrowia przedsi´wzi´cia, spotka ci´ niepowodzenie. Przed okreÊleniem swojej
polityki cenowej, poznaj polityk´ cenowà swoich konkurentów. PoproÊ zaufanà osob´, aby po-
równa∏a ceny. Dowiedz si´, czy inni stosujà rabaty i jakie, przeceny, reklamowe obni˝ki. Wy-
konaj par´ telefonów. Nast´pnie opisz w∏asnà polityk´ cenowà:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



Jaki masz plan sprzeda˝y?

Opisz jak zamierzasz sprzedawaç swojà ofert´, jakie us∏ugi zapewnisz twoim nabywcom. Opis
powinien byç dok∏adny. Mo˝esz w tym celu nawiàzaç wspó∏prac´ z lokalnym stowarzyszeniem
agroturystycznym, które wprowadzi twojà ofert´ do swoich materia∏ów reklamowych, pomo˝e
nawiàzaç kontakty z innymi organizacjami, przygotowaç ofert´ do prezentacji na targach tury-
stycznych i innych imprezach, wreszcie je˝eli posiada w∏asne biuro agroturystyczne, b´dzie zaj-
mowa∏o si´ poÊredniczeniem w wynajmowaniu twojej kwatery. Innym rozwiàzaniem jest samo-
dzielne poszukiwanie nabywcy. Sposób ten jednak nie jest praktyczny, gdy˝ zabiera wiele cen-
nego czasu, którego prowadzàc gospodarstwo, nigdy nie masz zbyt wiele. PomyÊl, jak b´dziesz
realizowa∏ swój plan sprzeda˝y oferty i umieÊç go w opisie. Pami´taj, ˝e zawsze nale˝y spojrzeç
realnie na swoje mo˝liwoÊci.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jaki masz plan reklamy?

Ka˝dy rodzaj produktu czy us∏ugi potrzebuje w∏asnej strategii reklamowej. Zanim okreÊlisz
w∏asnà strategi´ reklamowà dla twojego biznesplanu, zastanów si´ nad kilkoma podstawowy-
mi za∏o˝eniami. Reklama z definicji jest formà p∏atnej, poÊredniej promocji, która dociera do
du˝ej liczby potencjalnych klientów na raz. Celem reklamy jest informowanie klientów o pro-
duktach i us∏ugach firmy, przekonanie do nich i przypominanie o nich. Ka˝de dzia∏anie rekla-
mowe musi mieç konkretne cele, inaczej poniesione zostanà koszty, a rezultat b´dzie niewiel-
ki. Typowymi przyk∏adami wyznaczonych celów sà:
• spowodowanie zamówienia lub zlecenia,
• og∏oszenie o specjalnych akcjach tj. promocje, bonifikaty itp.,
• spowodowanie proÊby o przes∏anie ofert cenowych, uzyskanie zainteresowania ofertà, na-

wet przed wejÊciem na rynek.

Aby zrealizowaç postawione cele, nale˝y wykorzystaç jednà lub wi´cej z nast´pujàcych metod:
• przygotowanie wizytówek, ulotek reklamowych,
• umieszczanie bezp∏atnych og∏oszeƒ na tablicach w sklepach, urz´dach pocztowych,
• wysy∏anie informacji i ulotek do zak∏adów pracy, biur turystycznych itp.,
• zamieszczenie oferty w materia∏ach promocyjnych regionu, opracowywanych przez w∏adze

lokalne, ODR-y, lokalne stowarzyszenia agroturystyczne itd.

Aby oceniç jakie formy reklamy b´dà skuteczne i dost´pne w ramach posiadanego bud˝etu,
potrzebne b´dzie staranne przejrzenie charakterystyki potencjalnych klientów twojej kwatery.
Na podstawie przeglàdu okreÊl jednoznacznie swe cele reklamowe. Podaj, co chcesz osiàgnàç
poprzez reklam´:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kolejnym krokiem b´dzie udzielenie odpowiedzi na nast´pujàce pytania:
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Co nale˝y powiedzieç o twojej kwaterze i w jakiej formie?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Z których Êrodków przekazu nale˝y skorzystaç?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ile mo˝esz na to wydaç?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jak mo˝na przeprowadziç ten program reklamowy?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jak mo˝na zmierzyç jego skutecznoÊç?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Wybór w∏aÊciwego Êrodka przekazu równie˝ wymaga odpowiedzi na kilka pytaƒ:
• zasi´g sprzeda˝y: do odbiorców z jakiego rynku b´dziesz kierowa∏ swojà ofert´ (lokalny

i regionalny – turystyka weekendowa, krótkie pobyty, rynek ogólnokrajowy) – opisz swój ry-
nek lub rynki;

• charakterystyka klientów: co czyta lub czego s∏ucha twój potencjalny klient, jaki wizerunek
kojarzy si´ ze Êrodkiem przekazu, który bierzesz pod uwag´ (czasopisma hobbystyczne np.
w´dkarskie, turystyczne, poradniki dla kobiet – adresatem jest okreÊlona grupa odbiorców)
– opisz swego odbiorc´;

• ograniczenie wydatków na reklam´: w jaki sposób iloÊç pieni´dzy, którymi dysponujesz
ogranicza wybór Êrodków przekazu, jak mo˝esz roz∏o˝yç te pieniàdze na ca∏y rok, tak aby
twoja reklama by∏a powtarzalna, choç na poczàtek b´dziesz musia∏ wydaç wi´cej, ogólnà
wskazówkà jest, aby twoja reklama nie kosztowa∏a wi´cej ni˝ 1 – 2% obrotu; napisz ile mo-
˝esz przeznaczyç na reklam´ w pierwszym roku – kwota ca∏kowita, kwoty w rozbiciu na mie-
siàce;

• ciàg∏oÊç reklamy: jak na twój wybór Êrodków przekazu i cz´stotliwoÊci twojej reklamy mo-
˝e wp∏ywaç sezonowoÊç twojej oferty, charakterystyka twoich klientów, twoja oferta, podaj
swoje uwagi;

• dotychczasowe wyniki: jakie sà wyniki korzystania ze Êrodka przekazu, który bierzesz pod
uwag´, z jakich Êrodków korzysta twoja konkurencja, co radzi stowarzyszenie agroturystycz-
ne lub ODR, podaj swoje uwagi.
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Plan zarzàdzania

Podzia∏ obowiàzków

Realizacja dzia∏alnoÊci agroturystycznej, o której by∏a mowa przy okreÊlaniu predyspozycji
twoich i twojej rodziny, wymaga zgody i zaanga˝owania ca∏ej rodziny w∏aÊciciela kwatery agro-
turystycznej. W cz´Êci tej podaj charakterystyk´, zainteresowania i aktywnoÊç cz∏onków twojej
rodziny. Zastanów si´, jakie zdolnoÊci majà i w jakim zakresie mogà byç wykorzystane. Nast´p-
nie zastanów si´ jakie obowiàzki b´dà musia∏y byç powierzone poszczególnym osobom, aby
sprostaç wymaganiom stawianym zarówno przez gospodarstwo rolne, jak i samà kwater´.
Przyjmujemy, ˝e cz∏onkowie rodziny nie b´dà pobierali odr´bnego wynagrodzenia z tytu∏u wy-
konywanych prac, inaczej powstanie koniecznoÊç okreÊlenia wysokoÊci wynagrodzenia i kosz-
tów z tym zwiàzanych. Mo˝e zdarzyç si´ jednak taka sytuacja, ˝e twoja rodzina nie b´dzie
w stanie samodzielnie podo∏aç wszystkim obowiàzkom i powstanie koniecznoÊç przyj´cia pra-
cownika. Wówczas trzeba b´dzie okreÊliç wysokoÊç pensji pracownika lub innych form wyna-
grodzenia, okreÊliç zwiàzek z twojà firmà (umowa zlecenie, p∏atnoÊç za godzin´ pracy, lub in-
na forma), przyjàç okreÊlonà stawk´ lub stawki wynagrodzenia. W ka˝dej sytuacji dobrze jest
okreÊliç szczegó∏owy tygodniowy i miesi´czny harmonogram pracy przynajmniej na jeden rok
dzia∏alnoÊci, co pomo˝e nam okreÊliç mo˝liwoÊci w∏asne, jak i potrzeb´ zatrudnienia dodatko-
wej osoby, czy przy wi´kszych przedsi´wzi´ciach dodatkowych kilku pracowników najemnych,
jak równie˝ powsta∏e koszty.

Wynagrodzenia Âwiadczenia Podatki

1 miesiàc

2 miesiàce

3 miesiàce

4 miesiàce

5 miesi´cy

6 miesi´cy

7 miesi´cy

8 miesi´cy

9 miesi´cy

10 miesi´cy

11 miesi´cy

12 miesi´cy

Rocznie z∏: z∏: z∏:
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Je˝eli znalaz∏eÊ jakieÊ braki w kwalifikacjach cz∏onków rodziny lub zatrudnianych pracowni-
ków, a jest mo˝liwoÊç udzia∏u w szkoleniach, dobrze jest umieÊciç takie informacje w charak-
terystyce osób obs∏ugujàcych kwater´. 

Jakie masz plany odnoÊnie banków – jaka jest twoja zdolnoÊç kredytowa?

Odpowiedê na to pytanie sk∏ada si´ z kilku elementów, a ka˝dy jest niezmiernie istotny dla
przysz∏oÊci twojej firmy. Po pierwsze, jak rzetelnym d∏u˝nikiem by∏eÊ lub jesteÊ. Dla pewnoÊci
zapoznaj si´ z dokumentacjà konta kredytowego w swoim banku i upewnij si´, ˝e jest Êcis∏a.
Je˝eli nie korzysta∏eÊ dotychczas z kredytów, zwróç si´ do banku i zapoznaj si´ z warunkami,
jakie musisz spe∏niaç, aby ubiegaç si´ o kredyt. Pomocne mogà byç tutaj informacje o konkret-
nych liniach kredytowych dost´pnych dla ciebie i planowanej przez ciebie dzia∏alnoÊci, gdy˝ od
charakteru dzia∏aƒ mogà zale˝eç warunki ich uzyskania. Mo˝e bowiem okazaç si´, ˝e nie spe∏-
niasz jakichÊ warunków i narazisz si´ wówczas na odmow´ przyznania kredytu, a to z pewno-
Êcià pociàgnie za sobà koniecznoÊç dokonania zasadniczych zmian w kszta∏cie biznesplanu
i podejmowanej dzia∏alnoÊci.

Podsumowanie planów dzia∏alnoÊci

Celem tego punktu jest streszczenie wczeÊniejszych punktów, dotyczàcych ró˝nych aspektów
planowanej dzia∏alnoÊci i po∏àczenie ich z punktem biznesplanu, dotyczàcym finansów. Poza
tym nale˝y dokonaç podsumowania wad i zalet, co u∏atwi odpowiedê na pytanie, czy rzeczywi-
Êcie dà˝ymy do podj´cia wyznaczonego wczeÊniej wyzwania. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Plan finansowy

Plan finansowy jest niewàtpliwie najwa˝niejszym punktem biznesplanu. Formu∏ujàc t´ cz´Êç
planu, ustalone zostanà najwa˝niejsze wskazówki, które zapewnià dobry stan finansów przed-
si´wzi´cia w niebezpiecznym pierwszym roku jej dzia∏alnoÊci i w latach nast´pnych. Przygoto-
wujàc biznesplan, mo˝na okreÊliç, jaka suma pieni´dzy b´dzie potrzebna do rozpocz´cia dzia-
∏alnoÊci oraz jej prowadzenia w pierwszej fazie, natomiast prognoza przep∏ywu gotówki wska-
˝e miesi´czny przep∏yw pieni´dzy i okreÊli najtrudniejsze momenty podczas realizacji ca∏ej in-
westycji, w których wydatki znacznie przekraczajà wp∏ywy. W okresie przygotowywania obiek-
tu agroturystycznego najwi´cej kosztów ponosi si´ przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci, wówczas
gdy praktycznie nie mamy ˝adnych wp∏ywów. Zanim przejdziemy do szczegó∏ów przygotowa-
nia planu finansowego wa˝ne jest, aby uÊwiadomiç sobie, ˝e do skutecznego zarzàdzania firmà
(kwatera agroturystyczna jest takà firmà), wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu ksi´-
gowoÊci. Wi´kszoÊç firm domowych prowadzi ksi´gowoÊç w formie „pieni´˝nej”, na podstawie
dokumentacji niewiele bardziej zaawansowanej ni˝ starannie opisana ksià˝ka, w której notuje
si´ wszystkie wp∏ywy i wydatki udokumentowane nielicznymi dokumentami êród∏owymi (fak-
tury, pokwitowania, dowody kasowe, paragony itp.). Zazwyczaj odpowiada to wymaganiom
standardowego formularza oÊwiadczenia podatkowego. W dzia∏alnoÊci agroturystycznej, sta-
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nowiàcej uzupe∏nienie podstawowej dzia∏alnoÊci rolniczej, taka forma ksi´gowoÊci ca∏kowicie
wystarcza. OczywiÊcie dobrze jest kontrolowaç finanse dzia∏alnoÊci rolniczej w formach przy-
j´tych dla typowej dzia∏alnoÊci gospodarczej, ale nie to jest obecnie przedmiotem analizy.
Ostatecznie w ka˝dej chwili mo˝na skorzystaç z pomocy biura ksi´gowego. 

Przyj´liÊmy, ˝e kwatera agroturystyczna jest ma∏à firmà us∏ugowà. W rozdzia∏ach 3. i 4. omó-
wione zosta∏y równie˝ zagadnienia kosztów dzia∏alnoÊci kwatery, jak i okreÊlania cen, co po-
mo˝e nam obecnie przystàpiç do opracowania planu finansowego. Plan finansowy zawiera na-
st´pujàce pozycje:

1. Za∏o˝enia planu finansowego

Za∏o˝enia planu finansowego pozwalajà w zarysie okreÊliç warunki, w których przedsi´bior-
ca zamierza prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Stan rynku ........................................................................................................................................

Data uruchomienia ..........................................................................................................................

WielkoÊç sprzeda˝y ..........................................................................................................................

Dopuszczalny zakres zysku brutto ................................................................................................

Niezb´dne urzàdzenia, meble, wyposa˝enie ................................................................................

P∏ace i inne g∏ówne wydatki ............................................................................................................

2. Plan dzia∏alnoÊci – prognoza zysków i strat

Plan dzia∏alnoÊci przygotowywany jest na pierwszy rok dzia∏alnoÊci i stanowi bud˝et na
pierwszy rok realizacji przedsi´wzi´cia. Powinien uwzgl´dniaç okreÊlonà wielkoÊç rocznà,
rozpisanà na 12 miesi´cy, co pozwoli okreÊliç w ten sposób bud˝ety miesi´czne.
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Tabela 19. Plan dzia∏alnoÊci – prognoza zysków i strat

Sprzeda˝ 100
Koszt sprzeda˝y

Zysk brutto

Koszty zmienne

energia elektryczna
woda i Êcieki
zmiana poÊcieli
Êrodki czystoÊci i higieny
koresp., op∏aty za telefon
transport
drobne naprawy

¸àczne koszty zmienne

Koszty sta∏e

amortyzacja kwatery
amortyzacja wyposa˝enia
reklama i marketing
ubezpieczenie
p∏ace

¸àczne koszty sta∏e

¸àczne koszty

Zysk netto

3. Wykaz êróde∏ funduszy

Sporzàdzenie tego wykazu umo˝liwia okreÊlenie êróde∏ funduszy i ich podzia∏ na Êrodki trwa-
∏e i obrotowe. Aby go stworzyç, nale˝y sporzàdziç list´ wszystkich aktywów (to, czym dysponu-
jemy lub b´dziemy dysponowali), które b´dà wykorzystane przy uruchomieniu przedsi´wzi´-
cia wraz z podaniem wartoÊci niezb´dnych nak∏adów oraz êróde∏ pochodzenia funduszy na ich
pokrycie. Pomocne powinny si´ okazaç zagadnienia, o których by∏a mowa w rozdzia∏ach 3 i 4
Nie zapominajmy, ˝e im precyzyjniej zostanà one okreÊlone, tym ∏atwiej unikniemy nieprzewi-
dzianych wydatków, od których nie b´dzie mo˝na uciec, a które z pewnoÊcià utrudnià realiza-
cj´ naszego planu. Najprostszym sposobem b´dzie zebranie kosztów uruchomienia dzia∏alno-
Êci w formie prostego zestawienia, obejmujàcego nast´pujàce pozycje:
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Tabela 20. èród∏a funduszy

Aktywa Koszt èród∏o funduszy

Instalacje i urzàdzenia ....................... z∏
Zapasy wst´pne ....................... z∏
Zaopatrzenie kwatery ....................... z∏
Remont i adaptacja ....................... z∏
Depozyt na op∏acenie Êwiadczeƒ ....................... z∏
Wynagrodzenia specjalistów ....................... z∏
Koszty administracyjne – zezwolenia ....................... z∏
Reklama i promocja ....................... z∏
Gotówka operacyjna ....................... z∏

¸àcznie ....................... z∏

Zestawienie to pozwala okreÊliç, czy dysponujemy takà kwotà pieni´dzy (oszcz´dnoÊci), czy
te˝ musimy je po˝yczyç, korzystajàc z ró˝nych êróde∏ zewn´trznych (kredyt bankowy, znajomi,
rodzina). Opracowujàc pozycje kosztów i inne aspekty finansowe planu nale˝y wziàç pod uwa-
g´, ˝e Êrodki zewn´trzne b´dà musia∏y byç sp∏acone, a sp∏ata te˝ stanowi dodatkowy koszt.
Cz´Êç kosztów mo˝e byç równie˝ pokryta z pierwszych wp∏ywów od klientów. Dotyczy to jed-
nak tych inwestycji, od których nie zale˝y bezpoÊrednio mo˝liwoÊç przyj´cia goÊci.

4. Arkusz bilansowy pro forma

Arkusz bilansowy nazywa si´ „pro forma”, poniewa˝ przygotowywany jest z góry, przed uru-
chomieniem dzia∏alnoÊci i opiera si´ na za∏o˝eniach, a nie na danych faktycznych. Arkusz ten
wykazuje aktywa (to czym dysponujemy lub b´dziemy dysponowali), zobowiàzania oraz ich
saldo, w oparciu o które oblicza si´, ile nale˝y zainwestowaç w przedsi´wzi´cie oraz ile z tej in-
westycji b´dzie pokrywane z pieni´dzy, którymi w danej chwili dysponujemy. Nawet jeÊli nie-
które aktywa b´dà nabywane w ciàgu ca∏ego roku, dla celów arkusza bilansowego nale˝y za∏o-
˝yç, ˝e w chwili uruchomienia przedsi´wzi´cia obecne sà ju˝ wszystkie aktywa. Gdy w∏aÊciciel
firmy stara si´ o po˝yczk´, niezale˝nie od tego na jaki okres, po˝yczkodawca (bank) zazwyczaj
chce wiedzieç, czy stan finansowy firmy jest dobry czy z∏y. Oceny tego stanu dokonuje si´ na
podstawie aktualnego bilansu. Nawet jeÊli go nie potrzebujesz do otrzymania po˝yczki, wype∏-
nij go, gdy˝ mo˝e si´ okazaç, ˝e b´dziesz go chcia∏ pokazaç komuÊ, od kogo b´dzie zale˝eç
w danej chwili los twojego przedsi´wzi´cia. Nigdy nic nie wiadomo. Przygotowanie bilansu,
zw∏aszcza bie˝àcego, stanowi jednoczeÊnie rodzaj sygna∏u kontrolnego, na podstawie którego
mo˝na na bie˝àco odpowiadaç na pytanie, czy przedsi´wzi´cie przynosi zyski czy straty. Przy-
stàpmy zatem do przygotowania bie˝àcego arkusza bilansowego, pami´tajàc, ˝e suma aktywów
musi równaç si´ sumie pasywów. WczeÊniej nale˝y sprawdziç, czy bank, do którego b´dziemy
wyst´powali o kredyt, nie dysponuje w∏asnym wzorem arkusza bilansowego. Unikniemy wów-
czas wykonania dodatkowej pracy przepisania danych finansowych, jak równie˝ koniecznoÊci
uzupe∏nienia danych o informacje, których dotychczas nie sprawdziliÊmy. O ile bank nie okre-
Êli∏ w∏asnych wzorów formularza, najprostszym sposobem przygotowania arkusza finansowego
b´dzie wype∏nienia formularza przedstawionego poni˝ej. 
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Tabela 21: Bie˝àcy arkusz bilansowy

dla (nazwa firmy) ................................................................................................................................................................................
na dzieƒ (data) ....................................................................................................................................................................................
AKTYWA

Ârodki bie˝àce

gotówka:
gotówka w banku ....................................................... z∏
gotówka w kasie ....................................................... z∏

nale˝noÊci ....................................................... z∏
minus nale˝noÊci nieÊciàgalne ....................................................... z∏
zapasy towarów ....................................................... z∏

Ârodki bie˝àce ∏àcznie ....................................................... z∏
Ârodki trwa∏e

ziemia ....................................................... z∏
budynki ....................................................... z∏
sprz´t dostawczy ....................................................... z∏
meble i wyposa˝enie ....................................................... z∏
minus amortyzacja ....................................................... z∏
usprawnienia majàtku dzier˝awionego minus amortyzacja ....................................................... z∏

Ârodki trwa∏e ∏àcznie ....................................................... z∏
PASYWA I KAPITA¸

Zobowiàzania bie˝àce

rachunki do zap∏acenia ....................................................... z∏
weksle do sp∏acenia w ciàgu roku ....................................................... z∏
podatki od p∏ac i potràcenia ....................................................... z∏
podatki od sprzeda˝y ....................................................... z∏

Zobowiàzania bie˝àce ∏àcznie ....................................................... z∏
Zobowiàzania d∏ugoterminowe

weksle do sp∏acenia w nast´pnych latach ....................................................... z∏
Zobowiàzania ∏àcznie ....................................................... z∏

Kapita∏:

kapita∏ w∏aÊciciela na poczàtku okresu ....................................................... z∏
zysk netto za okres ....................................................... z∏
minus wyp∏aty dla w∏aÊciciela ....................................................... z∏
powi´kszenie kapita∏u ....................................................... z∏
kapita∏ na koƒcu okresu ....................................................... z∏

Zobowiàzania i kapita∏ ∏àcznie ....................................................... z∏

5. Prognoza przep∏ywów gotówkowych

Nast´pny krok polega na takim rozbiciu kosztów, aby mo˝na je by∏o roz∏o˝yç na nast´pne
12 miesi´cy. Pami´tajmy, ˝e cz´Êç kosztów b´dziemy ponosiç przez ca∏y rok, zaÊ wp∏ywy poja-
wià si´ tylko w okreÊlonym okresie. Z miesiàca na miesiàc powstaje pytanie, czy sprzeda˝ przy-
nosi doÊç pieni´dzy, aby w terminie p∏aciç rachunki. Aby nie odpowiadaç „mo˝e nie” lub „mam
nadziej´”, trzeba byç przygotowanym na „górki” i „do∏ki” cz´sto spotykane w firmach us∏ugo-
wych, do których nale˝y równie˝ kwatera agroturystyczna. Prognoza gotówki jest narz´dziem
zarzàdzania, które mo˝e wyeliminowaç wiele niepokojów prze˝ywanych podczas chudych mie-
si´cy. Na podstawie arkusza „Prognoza gotówkowa” nastàpi oszacowanie gotówki, której prze-

159



p∏ywu mo˝na spodziewaç si´ w trakcie kolejnych 12 miesi´cy. PrzypuÊçmy równie˝, ˝e na tym
etapie oszacowane zosta∏o, ˝e uruchamiane przedsi´wzi´cie wymaga wi´cej pieni´dzy, ni˝ mo-
˝e zapewniç sprzeda˝ i oszcz´dnoÊci. To co zrobisz, b´dzie zale˝a∏o od sytuacji. Z pewnoÊcià
mo˝na b´dzie ubiegaç si´ o kredyt na dzia∏alnoÊç agroturystycznà, który b´dzie mo˝na sp∏acaç
w okresie dobrych obrotów kwatery, ale równie˝ wp∏ywów z podstawowej dzia∏alnoÊci rolniczej.
Nie zapominajmy, ˝e dzia∏alnoÊci agroturystycznej nie da si´ oddzieliç od podstawowej dzia∏al-
noÊci, jakà jest produkcja rolnicza. Zresztà przychody z gospodarstwa, jak i produkcji rolniczej
(mleko, owoce, warzywa, jajka) stanowià niezwykle istotny element zaplecza kwatery wiejskiej.
Aby zapewniç sukces i przetrwanie, konieczny jest odpowiedni kapita∏ obrotowy, czyli gotówka
umo˝liwiajàca sp∏acanie wszystkich nale˝noÊci i pokrywanie kosztów bie˝àcej dzia∏alnoÊci.

Tabela 22. Prognoza przep∏ywów gotówkowych

1. Gotówka w banku
(na poczàtku m-ca)

2. Gotówka w kasie
(na poczàtku m-ca)

3. Gotówka ∏àcznie
(1 plus 2)

4. Spodziewane nale˝noÊci 
z tytu∏u sprzeda˝y

5. Inne spodziewane wp∏ywy

6. Inna spodziewana gotówka

7. Wp∏ywy ∏àcznie
(4 plus 5 plus 6)

8. Gotówka i wp∏aty ∏àcznie
(3 plus 7)

9. Wszystkie wydatki gotówkowe
(miesi´cznie)

10. Bilans gotówki na koniec 
miesiàca w banku i w kasie

Rozsàdna praktyka zarzàdzania przedsi´biorstwem nakazuje utrzymywanie w nim gotówki nie
wi´cej, ni˝ trzeba do jego dzia∏alnoÊci i ochrony przed nast´pstwami nieszcz´Êliwych wypad-
ków. W wi´kszoÊci ma∏ych firm rzadko zdarza si´, aby nadmiar gotówki by∏ problemem. Pod-
sumowujàc, nale˝y przyjàç, ˝e przep∏ywy gotówkowe informujà, ile pieni´dzy potrzeba do dzia-
∏ania firmy w danym miesiàcu i pozwalajà porównaç je z iloÊcià pieni´dzy, którà w rzeczywi-
stoÊci b´dziemy dysponowali.

Odpowiadajàc na wszystkie pytania i wskazówki zawarte w powy˝ej przedstawionej metodolo-
gii, dochodzimy do punktu, w którym zebraliÊmy wszystkie elementy potrzebne do przedsta-
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wienia dowolnie prostego, ale szczegó∏owego prospektu w∏asnego przedsi´biorstwa. Koszto-
wa∏o to du˝o czasu i wysi∏ku. Najwa˝niejsze jest jednak, ˝e powsta∏o narz´dzie zarzàdzania,
znacznie u∏atwiajàce prowadzenie zaplanowanej, ale równie˝ szczegó∏owo przemyÊlanej dzia-
∏alnoÊci. Przygotowany biznesplan powinien byç ˝ywym dokumentem, do którego regularnie
zaglàda si´ i który si´ poprawia, aby odzwierciedla∏ nabywane doÊwiadczenie i stale zmienia-
jàce si´ warunki, w których dzia∏amy.

6.2. Zewn´trzne êród∏a finansowania tworzenia i rozwoju kwatery
wiejskiej

Mówiàc o zewn´trznych êród∏ach finansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej, bierzemy zazwy-
czaj pod uwag´ Êrodki finansowe otrzymywane w formie kredytów bankowych, dotacji, gran-
tów inwestycyjnych oraz innych form, które nie pochodzà bezpoÊrednio z w∏asnych docho-
dów. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e pomoc finansowa udzielana w formie preferencyjnych
kredytów kierowana jest do wybranych celowo grup podmiotów, dzia∏ajàcych w us∏ugach,
handlu i przemyÊle. O kredyt mogà ubiegaç si´ wy∏àcznie te podmioty, które zagwarantujà ich
sp∏at´. W rozdziale 6.1. omówione zosta∏y zasady przygotowania biznesplanu dla uruchamia-
nej lub prowadzonej dzia∏alnoÊci. W∏aÊnie prawid∏owo przygotowany biznesplan jest dla ban-
ku lub innej instytucji kredytujàcej odzwierciedleniem mo˝liwoÊci powodzenia w realizacji
przedsi´wzi´cia, a tym samym uzyskania odpowiednich przychodów i sp∏aty zaciàgni´tej po-
˝yczki. Biznesplan jest tylko jednym z dokumentów analizowanych przez instytucj´ udzielajà-
cà kredytu. Preferencyjnie oprocentowane kredyty inwestycyjne obs∏ugiwane sà przez banki,
z którymi instytucje udzielajàce pomocy finansowej podpisa∏y stosowne umowy. Ka˝dy bank
dodatkowo okreÊla warunki, jakie musi spe∏niç ubiegajàcy si´ o kredyt kredytobiorca, z któ-
rych cz´sto wynika zestaw w∏aÊciwych dokumentów. Tylko bowiem na takiej podstawie mo˝-
na okreÊliç, czy udost´pnione Êrodki zostanà wykorzystane w∏aÊciwie, a ich sp∏ata b´dzie
przebiega∏a zgodnie z przyj´tymi warunkami i terminami. Zastosowanie odpowiedniego za-
bezpieczenia sp∏aty kredytu lub po˝yczki gwarantuje ich zwrot. Zaletà takiego rozwiàzania
jest mo˝liwoÊç finansowania modernizacji obszarów wiejskich, przy zmniejszeniu ryzyka kre-
dytowego co oznacza, ˝e prawdopodobieƒstwo sp∏aty kredytów preferencyjnych jest wi´ksze
ni˝ kredytów ogólnodost´pnych o znacznie wy˝szym oprocentowaniu. Co wi´cej, korzystanie
z us∏ug banków, które specjalizujà si´ w ocenie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych zmniejsza ryzy-
ko nietrafnych inwestycji. 

W niniejszym rozdziale skupimy si´ na dost´pnych obecnie kredytach bankowych i po˝yczkach
przeznaczonych na rozwój dzia∏alnoÊci agroturystycznej bezpoÊrednio lub poÊrednio, poprzez
finansowanie typowej dzia∏alnoÊci rolniczej, co oznacza, ˝e Êrodki w∏asne mo˝na przeznaczyç
na organizacj´ i rozwój kwatery. Dodatkowo przedstawione zostanà przyk∏ady linii kredyto-
wych, przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne na wsi (wodociàgi, oczyszczalnie Êcie-
ków itp.), które mogà w znaczny sposób wp∏ynàç na jakoÊç oferty kwater wiejskich, ale i jakoÊç
˝ycia mieszkaƒców wsi. Omówione poni˝ej linie kredytowe pozwalajà zapoznaç si´ z ogólnymi
warunkami uzyskania zewn´trznego finansowania naszej dzia∏alnoÊci. W zale˝noÊci od rodza-
ju przedsi´wzi´cia, wielkoÊci koniecznych nak∏adów, gwarancji sp∏aty, terminów sp∏aty, warun-
ki te mogà ulegaç zmianie. Oznacza to mi´dzy innymi, ˝e koszt tego samego kredytu (opro-
centowanie) dla ró˝nych kredytobiorców jest mniejszy lub wi´kszy. Przed podj´ciem decyzji
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o skorzystaniu z jednej z preferencyjnych linii kredytowych, nale˝y bardzo dok∏adnie je prze-
analizowaç. Ró˝nià si´ one cz´sto wieloma wa˝nymi szczegó∏ami, których na pierwszy rzut oka
nie dostrzega si´. Cz´Êç z nich kierowana jest do osób rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, cz´Êç obejmuje wy∏àcznie rozwój prowadzonej ju˝ dzia∏alnoÊci. Pomocà powinni tu s∏u˝yç
specjaliÊci zatrudnieni w stowarzyszeniach agroturystycznych, ODR-ach, oÊrodkach wspiera-
nia przedsi´biorczoÊci, jak równie˝ pracownicy instytucji kredytujàcych i banków, którzy bez-
poÊrednio dokonujà oceny przedsi´wzi´cia i podejmujà decyzje o przyznaniu kredytu. Podpi-
sujàc umow´ kredytowà, nale˝y bardzo dok∏adnie zapoznaç si´ z jej treÊcià. W przypadkach
gdy pojawiajà si´ wàtpliwoÊci, powinniÊmy zawsze poprosiç o wyjaÊnienie poj´ç niezrozumia-
∏ych, gdy˝ po podpisaniu umowy nie b´dziemy mieli ju˝ mo˝liwoÊci wprowadzania zmian, t∏u-
maczàc si´ niezrozumieniem jej postanowieƒ. Szczególnie wa˝ne jest to w przypadku postano-
wieƒ dotyczàcych rygorów, gdy kredytobiorca nie wywiàzuje si´ z podpisanej umowy. W takim
przypadku kredyt preferencyjny staje si´ znacznie dro˝szy od kredytu komercyjnego i mo˝e
doprowadziç do za∏amania si´, a nawet bankructwa ca∏ego przedsi´wzi´cia. Zanim jednak
przejdziemy do omówienia poszczególnych linii kredytowych, przybli˝ymy podstawowà termi-
nologi´ zwiàzanà ze êród∏em funduszy, jakim jest kredyt. Przedstawione informacje dotyczà
stanu na dzieƒ 30 listopada 2001 roku. Pami´tajmy, ˝e w zale˝noÊci od sytuacji gospodarczej
warunki udzielania kredytów lub po˝yczek mogà ulegaç zmianie. 

Kredyt 
Sà to pieniàdze po˝yczone z banku. Oprocentowanie kredytu jest cenà, jakà p∏acimy za jego
otrzymanie. Dla przedsi´biorcy kwota oprocentowania jest kosztem. Banki same ustalajà wy-
sokoÊç oprocentowania, nazywajàc je stawkà procentowà.

Zabezpieczenie kredytu
Banki udzielajà kredytu, wówczas gdy zdo∏amy udowodniç, ˝e jesteÊmy w stanie sp∏aciç w ter-
minie kwot´ kredytu wraz z odsetkami. Taki dowód nazywa si´ zdolnoÊcià kredytowà. Im fir-
ma jest mniejsza, mniej doÊwiadczona i mniej znana dla banku, tym wi´kszego zabezpieczenia
bank wymaga. Ryzyko niesp∏acenia kredytu jest rekompensowane przez banki 200-300% za-
bezpieczeniem. Analizujàc zdolnoÊç kredytowà bank bierze pod uwag´:
• cechy osobowoÊci przedsi´biorcy,
• zdolnoÊci i umiej´tnoÊci przedsi´biorcy,
• majàtek i pieniàdze posiadane przez potencjalnego kredytobiorc´,
• zobowiàzania, jakie przedsi´biorca musi uregulowaç obejmujàce w szczególnoÊci zobowià-

zania kredytowe wobec innych banków,
• planowane dochody z rozpoczynanej lub prowadzonej dzia∏alnoÊci, gwarantujàce sp∏at´

kredytu,
• nale˝noÊci z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci,
• analiz´ rynku, popyt na us∏ugi lub towary oferowane przez kredytobiorc´,
• konkurencja na rynku us∏ugobiorców,
• stopieƒ ryzyka przedsi´wzi´cia,
• mo˝liwoÊç zabezpieczenia kredytu,
• okolicznoÊci zewn´trzne, mogàce mieç wp∏yw na dzia∏alnoÊç przedsi´biorcy.

Nie jest rzeczà ∏atwà, aby przekonaç bank, i˝ jesteÊmy wiarogodnymi klientami. Dlatego te˝
przed wizytà w banku nale˝y si´ odpowiednio przygotowaç, aby umieç odpowiedzieç na sta-
wiane pytania.
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Sposoby zabezpieczenia kredytów
Do najcz´Êciej stosowanych przez banki form zabezpieczeƒ nale˝y: 
• zamro˝enie osobistych oszcz´dnoÊci na koncie bankowym,
• nale˝noÊci (jeÊli potrafimy je udokumentowaç np. polisa ubezpieczeniowa),
• nieruchomoÊci, czyli tzw. hipoteka,
• zastaw na ruchomoÊci,
• papiery wartoÊciowe sà najwygodniejszà dla banków formà zabezpieczenia, jednym z papie-

rów wartoÊciowych stosowanych jako zabezpieczenie jest weksel,
• banki korzystajà równie˝ z gwarancji osób prawnych lub por´czenia osób fizycznych.

Okres kredytowania
Okres kredytowania to czas liczony od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia ostatecznej
sp∏aty kredytu wraz z nale˝nym oprocentowaniem.

Sp∏ata kredytu
Sp∏atà kredytu sà kwoty (raty) kapita∏owe, które kredytobiorca zwraca do banku. Przed pod-
pisaniem umowy kredytowej, bank uzgadnia z klientem terminy i kwoty rat. Sp∏ata zawiera
zwykle naliczone do niej oprocentowanie.

Karencja 
Jest to odroczenie sp∏at kredytu, uzasadnione d∏ugoÊcià cyklu produkcyjnego lub inwestycyj-
nego. W czasie karencji p∏aci si´ jednak odsetki od udzielonego kredytu. Sp∏ata rat kapita∏o-
wych nast´puje po wygaÊni´ciu okresu karencji.

Prowizja
Prowizja jest cenà, jakà p∏aci kredytobiorca za analiz´ wniosku kredytowego i kontrol´ wyko-
rzystania kredytu. Jest ona okreÊlona procentowo od kwoty kredytu.

Przejdêmy teraz do zapoznania si´ liniami kredytowymi, dost´pnymi na rozwój dzia∏alnoÊci na
terenach wiejskich. Sà to kredyty preferencyjne z przeznaczeniem na okreÊlone cele. Przyzna-
wane sà przez instytucje rzàdowe: Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agen-
cj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, jak i instytucje pozarzàdowe: Fundusz Wspó∏pracy –
Program AGROLINIA 2000, Wspólnà Komisj´ ds. Pomocy Humanitarnej dla Polski, Funda-
cj´ Wspomagajàca Zaopatrzenie Wsi w Wod´, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –
Counterpart Fund. Cz´Êç pierwsza zawiera zestawienie tabelaryczne dost´pnych kredytów
z okreÊleniem dziedzin obj´tych mo˝liwoÊcià kredytowania oraz obowiàzujàcym oprocentowa-
niem. W cz´Êci drugiej zawarte zosta∏y rozwini´te opisy poszczególnych linii kredytowych. Na-
le˝y tutaj zaznaczyç, ˝e zawarte w opisach informacje mogà nie uwzgl´dniaç wszystkich szcze-
gó∏ów, które muszà byç ustalone bezpoÊrednio z instytucjà udzielajàcà pomocy, gdy˝ wynika-
jà z indywidualnego charakteru ka˝dej inwestycji.

163



Tabela 23. Kredyty na finansowanie dzia∏alnoÊci na terenach wiejskich

Nazwa kredytu Przeznaczenie Instytucja Stopy

procentowe
Kredyty inwestycyjne agroturystyka Fundusz Wspó∏pracy – 13,18 %

us∏ugi dla rolnictwa Program AGROLINIA 2000
budynki i budowle
produkcja roÊlinna i zwierzeca
przetwórstwo rolno-spo˝ywcze 
Êrodki produkcji

Mikropo˝yczki agroturystyka, produkcja, us∏ugi, Fundacja Wspomagania Wsi 9% – 
handel – 17%

Program wspierania inwestycji ekologia, infrastruktura Fundacja Wspomagania Wsi 8% 
w zakresie ochrony Êrodowiska
Po˝yczki na budow´ ma∏ych ekologia, infrastruktura Fundacja Wspomagania Wsi 13% – 
elektrowni wodnych – 17%
Kredyty dla przedsi´wzi´ç w zakresie agroturystyka Europejski Fundusz Rozwoju 14,28%
ma∏ej przedsi´biorczoÊci na wsi budynki i budowle Wsi Polskiej – Counterpart Fund

przetwórstwo rolno-spo˝ywcze
przedsi´biorczoÊç pozarolnicza

Mikrokredyty na pozarolniczà agroturystyka Europejski Fundusz Rozwoju 7,75% –
dzia∏alnoÊç gospodarczà budynki i budowle Wsi Polskiej – Counterpart Fund – 10,85%
na terenach wiejskich przetwórstwo rolno-spo˝ywcze

przedsi´biorczoÊç pozarolnicza
Kredyty na przedsi´wzi´cia inwestycyjne agroturystyka Europejski Fundusz Rozwoju 7,75% – 
na terenach wiejskich budynki i budowle, inwestycje Wsi Polskiej – Counterpart Fund – 10,85%
w zakresie agroturystyki
Kredyty na inwestycje w zakresie budynki i budowle, infrastruktura, Europejski Fundusz Rozwoju 12,40%
gazyfikacji wsi ochrona Êrodowiska Wsi Polskiej – Counterpart Fund
Kredyty na inwestycje w zakresie infrastruktura Europejski Fundusz Rozwoju 12,40%
zbiorowego zaopatrzenia wsi w wod´ Wsi Polskiej – Counterpart Fund
Kredyty na inwestycje w zakresie infrastruktura, ochrona Europejski Fundusz Rozwoju 12,40%
zbiorowego odprowadzania Êrodowiska, budynki Wsi Polskiej – Counterpart Fund
i oczyszczania Êcieków komunalnych i budowle
na terenach wiejskich
Kredyty na inwestycje w zakresie budowy, infrastruktura Europejski Fundusz Rozwoju 12,40%
modernizacji i remontu dróg publicznych, Wsi Polskiej – Counterpart Fund
gminnych i powiatowych, le˝àcych 
na terenach zamiejskich
Kredyty obrotowe ekologia Agencja Restrukturyzacji 7,20%

produkcja zwierz´ca i Modernizacji Rolnictwa
Êrodki produkcji

Kredyt na dzia∏alnoÊç agroturystycznà agroturystyka Agencja Restrukturyzacji 9,78 – 
w ramach linii inwestycyjnej i Modernizacji Rolnictwa – 10,63%
„podstawowej”
Kredyty dla m∏odych rolników budynki i budowle, ziemia Agencja Restrukturyzacji 4,25%

produkcja roÊlinna i Modernizacji Rolnictwa
maszyny rolnicze, Êrodki produkcji

Kredyt na zakup gruntów rolnych ziemia Agencja Restrukturyzacji 4,25%
i Modernizacji Rolnictwa

Kredyty na przedsi´wzi´cia agroturystyka Agencja W∏asnoÊci Rolnej 0,80% – 
w zakresie ma∏ej przedsi´biorczoÊci budynki i budowle Skarbu Paƒstwa – 4,50%

przetwórstwo rolno-spo˝ywcze
przedsi´biorczoÊç pozarolnicza
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Po˝yczki agroturystyka Agencja W∏asnoÊci Rolnej 8,50% – 
produkcja roÊlinna i zwierz´ca, Skarbu Paƒstwa – 11,90%
budynki i budowle, 
Êrodki obrotowe

Sprzeda˝ nieruchomoÊci rolnych budynki i budowle, ziemia Agencja W∏asnoÊci Rolnej 4% – 8%
na raty Skarbu Paƒstwa
Sprzeda˝ ruchomych Êrodków trwa∏ych produkcja roÊlinna i zwierz´ca Agencja W∏asnoÊci Rolnej 4%
i majàtku obrotowego na raty maszyny rolnicze Skarbu Paƒstwa
„Promocja Przedsi´biorczoÊci Wiejskiej” agroturystyka, budynki i budowle, Fundacja na rzecz Rozwoju 19,50%
– program po˝yczek przetwórstwo rolno-spo˝ywcze, Polskiego Rolnictwa FDPA agrotury-

us∏ugi dla rolnictwa styka
przedsi´biorczoÊç pozarolnicza 19,50% –

– 25,00%

I Kredyty inwestycyjne w ramach Programu AGROLINIA 2000

Przeznaczenie: 
• zakup Êrodków inwestycyjnych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
• us∏ugi dla rolnictwa,
• dzia∏alnoÊç agroturystyczna.

Nie podlega finansowaniu:
• zakup ziemi lub jej dzier˝awa,
• zakup budynków produkcyjnych i gospodarskich (zakup taki mo˝e byç potraktowany jako

wk∏ad w∏asny w inwestycj´),
• hodowla zwierzàt futerkowych,
• produkcja artyku∏ów spo˝ywczych opartych w 50% i wi´cej na surowcach importowanych,
• produkcja maszyn rolniczych,
• hodowla koni sportowych.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• rolnicy indywidualni,
• przedsi´biorstwa prywatne,
• spó∏dzielnie osób fizycznych,
• spó∏ki, w których co najmniej 51% stanowi polski kapita∏ prywatny.

Warunki udzielania kredytu:
• oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej wynoszàcej 0,85 stopy redyskonta

weksli NBP, co oznacza oprocentowanie w wysokoÊci 13,18 % rocznie,
• okres sp∏aty kredytu do 12 lat, w tym karencja w sp∏acie kapita∏u do 2 lat,
• minimalny wk∏ad w∏asny 20% kosztów inwestycji,
• maksymalna kwota kredytu 700.000 z∏,
• do 40% kwoty kredytu mo˝e byç przeznaczone na Êrodki obrotowe w wypadku nowej inwe-

stycji,
• zakupy mogà byç dokonywane w krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, w Polsce lub po-

zosta∏ych krajach obj´tych programem Phare.
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Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• wniosek kredytowy sporzàdzony wg wzoru banku, z za∏àczonym planem przedsi´wzi´cia.

Informacji udziela:
Fundusz Wspó∏pracy – Program Agrolinia 2000
ul. GórnoÊlàska 4a, 00-444 Warszawa
tel. (0-22) 622 97 01 w. 206, 207, 208,
fax (0-22) 625 13 73

Banki obs∏ugujàce:
Bank Unii Gospodarczej S. A. w Warszawie (oraz zrzeszone w nim banki spó∏dzielcze)
ul. Jasna 15, 00-950 Warszawa, 
tel. (0-22) 827 15 81,
Gospodarczy Bank Po∏udniowo-Zachodni S. A. we Wroc∏awiu (oraz zrzeszone w nim banki
spó∏dzielcze) 
ul. Krasiƒskiego 27,50-449 Wroc∏aw
tel. (0-71) 72 33 23,
Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A. w Poznaniu (oraz zrzeszone w nim banki spó∏dzielcze)
ul. Miel˝yƒskiego 22, 61-725 Poznaƒ 
tel. (0-61) 852 95 11
Spó∏dzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Ch∏opska” w Warszawie i jego oddzia∏y 
ul. Kopernika 30, 00-950 Warszawa
tel. (0-22) 826 28 06
Lubelski Bank Regionalny w Lublinie (oraz jego oddzia∏y) 
ul. Kar∏owicza 4 20-027 Lublin
tel. (0-81) 531 95 00
fax (0-81) 531 95 26
Bank Spó∏dzielczy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Opolska 3, 46-081 Dobrzeƒ Wielki
tel. (0-77) 469 65 43/44, 469 54 87
fax (0-77) 469 65 42
Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S. A. w Bydgoszczy (oraz jego oddzia∏y) 
ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz
tel. (0-52) 346 13 83 (centrala)
fax (0-52) 346 13 83
Warmiƒsko-Mazurski Bank Regionalny S. A. w Olsztynie (oraz jego oddzia∏y)
ul. Pi∏sudskiego 32, 10-578 Olsztyn
tel. (0-89) 535 02 64
fax (0-89) 535 01 29 
Ma∏opolski Bank Regionalny S. A. w Krakowie oraz jego oddzia∏y
ul. Bo˝ego Cia∏a 23, 31-059 Kraków
tel. (0-12) 430 67 15, 430 66 88
fax (0-12) 430 69 18
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II Kredyty Fundacji Wspomagania Wsi

Mikropo˝yczki dla mieszkaƒców wsi i ma∏ych miast

Celem programu jest ograniczenie bezrobocia na terenach wiejskich dzi´ki stworzeniu szansy
rozwini´cia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez mieszkaƒców wsi. Program polega na po-
∏àczeniu szkoleƒ i doradztwa z mo˝liwoÊcià uzyskania po˝yczki.

Przeznaczenie:
• produkcja (z wy∏àczeniem produkcji rolniczej, leÊnej i ∏owiectwa), us∏ugi (w tym budowla-

ne i transportowe), handel (w tym handel obwoêny) oraz turystyka i agroturystyka.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o po˝yczk´:
• bezrobotni mieszkaƒcy osiedli pegeerowskich,
• m∏odzie˝ wiejska,
• rolnicy, którzy z ró˝nych wzgl´dów nie mogà uzyskaç zadowalajàcego dochodu z pracy

w swoim gospodarstwie,
• osoby mieszkajàce na terenach wiejskich, które prowadzà ma∏e przedsi´biorstwo, ale nie

spe∏niajà wymagaƒ proceduralnych niezb´dnych do korzystania z us∏ug bankowych.

O po˝yczki mogà staraç si´ osoby indywidualne lub zorganizowane grupy (celem tworzenia
grup jest umo˝liwienie jej cz∏onkom wzajemnego por´czania).

Warunki udzielania po˝yczki:
• oprocentowanie po˝yczek wynosi od 9% do 17% w skali roku, w zale˝noÊci od wysokoÊci

po˝yczki i liczby cz∏onków w grupie po˝yczkowej:
A – o wysokoÊci do 3 000 z∏: 11% – indywidualnie, 9% cz∏onkowie grupy,
B – o wysokoÊci 3.000 do 5 000 z∏: 14% indywidualnie, 11% cz∏onkowie grupy,
C – o wysokoÊci 5.000 do 10 000 z∏: 17% indywidualnie, 14% cz∏onkowie grupy,
D – o wysokoÊci 10.000 do 15 000 z∏: 17% indywidualnie, 14% cz∏onkowie grupy

Niezb´dnym warunkiem uzyskania po˝yczki typu D jest zatrudnienie na sta∏e jednego pracow-
nika przez okres co najmniej równy okresowi udzielenia po˝yczki; 

Procedura ubiegania si´ o po˝yczk´:
1. decyzje o przyznaniu po˝yczki podejmuje Zarzàd Fundacji. Wniosek jest przygotowywany

przez po˝yczkobiorc´ przy pomocy doradcy po˝yczkowego, który opiniuje ten dokument. Do-
radca Êledzi tak˝e losy przedsi´wzi´cia po uzyskaniu po˝yczki, w trakcie okresu sp∏at. Nie jest
on pracownikiem Fundacji, lecz osobà prowadzàcà w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà.

2. Fundacja mo˝e przekazaç fundusz po˝yczkowy lokalnym organizacjom pozarzàdowym, zaj-
mujàcym si´ wspieraniem przedsi´biorczoÊci. Organizacje te udzielajà po˝yczek na terenie
swojego dzia∏ania, zgodnie z zasadami programu i w Êcis∏ej wspó∏pracy z Fundacjà

Program wspierania inwestycji w zakresie ochrony Êrodowiska

Przeznaczenie:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnych i grupowych oczyszczalni Êcieków
• budowa systemów przydomowych oczyszczalni Êcieków.
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Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• zarzàd gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,

Warunki udzielania kredytu:
• inwestycja obejmuje budow´ nie mniej ni˝ 20 oczyszczalni przydomowych,
• wk∏ad mieszkaƒców (w∏aÊcicieli gospodarstw), dla których budowane b´dà oczyszczalnie

Êcieków wyniesie co najmniej 10% kosztu budowy oczyszczalni; wk∏ad ten mo˝e byç wnie-
siony w postaci gotówki, robocizny (pracy w∏asnej) lub materia∏u,

• projekt techniczny oczyszczalni przydomowych zostanie przygotowany zgodnie z przepisa-
mi ustawy o ochronie Êrodowiska, a tak˝e zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wod-
nego,

• rodzaj oczyszczalni i technologia oczyszczania zostanà wybrane w drodze przetargu zgod-
nie z procedurà przewidzianà w ustawie o zamówieniach publicznych.

Warunki umów kredytowych:
• okres sp∏aty kredytu nie mo˝e przekroczyç 5 lat, karencja w sp∏acie kapita∏u do 2 lat. Sp∏a-

ta pierwszej raty nie mo˝e nastàpiç póêniej ni˝ 3 miesiàce po zakoƒczeniu inwestycji,
• oprocentowanie kredytu w skali roku wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej ni˝ 8%,
• odsetki p∏atne kwartalnie. Odsetki nale˝ne z tytu∏u karencji kredytobiorca p∏àci w pe∏nej wy-

sokoÊci w okresie karencji, sp∏ata kredytu udzielonego gminie zabezpieczona jest wekslem „in
blanco” wystawionym przez gmin´ lub innym zabezpieczeniem wymaganym przez bank,

• kredyt udzielany jest przez bank wskazany przez Fundacj´,

WysokoÊç kredytu nie mo˝e przekroczyç:
• 25% wartoÊci inwestycji – maks. 1.000.000 z∏ – sieci kanalizacji sanitarnych i grupowych

oczyszczalni Êcieków,
• 50% wartoÊci inwestycji – maks. 1.000.000 z∏ – budowy systemów przydomowych oczysz-

czalni Êcieków,

Warunki uzyskania kredytu:
• wykonawca (lub dostawca wyposa˝enia) musi byç wybrany w drodze przetargu zgodnie

z procedurà w ustawie zamówieƒ publicznych, w przetargu bierze udzia∏ przedstawiciel
Fundacji,

• wk∏ad w∏asny mieszkaƒców wsi, w której budowana jest sieç kanalizacyjna lub system przy-
domowych oczyszczalni Êcieków nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 10% kosztów budowy. Miesz-
kaƒcy tworzà spó∏k´ wodno-Êciekowà lub komitet spo∏eczny, który z pomocà samorzàdu
zajmuje si´ pozyskaniem dodatkowych funduszy, wyborem projektanta, wspólnym zaku-
pem materia∏ów oraz zorganizowaniem przetargu w celu wyboru wykonawcy,

• w przypadku budowy systemu oczyszczalni przydomowych inwestycja powinna objàç co naj-
mniej 20 gospodarstw, a projekty techniczne muszà byç przygotowane zgodnie z przepisa-
mi ustawy o ochronie Êrodowiska, prawa budowlanego i wodnego.

Po˝yczki na budow´ ma∏ych elektrowni wodnych

Przeznaczenie:
• budowa lub remont zniszczonych ma∏ych elektrowni wodnych.
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Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• osoby zainteresowane wykorzystaniem odnawialnych êróde∏ energii.

Warunki udzielania kredytu:
• wysokoÊç po˝yczki nie mo˝e przekroczyç 50% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych lub

200.000 z∏,
• oprocentowanie po˝yczki uzale˝nione od jej wysokoÊci wynosi:

– 13% rocznie dla po˝yczek do 50.000 z∏,
– 15% rocznie dla po˝yczek od 50.000 z∏ – 100.000 z∏,
– 17% rocznie dla po˝yczek powy˝ej 100.000 z∏,

• po˝yczki udzielane sà na okres do 5 lat z mo˝liwoÊcià uzyskania karencji w sp∏acie rat po-
˝yczki do 12 miesi´cy. 

Informacji udziela:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa
tel./fax (0-22) 632 00 76, 632 14 84, 632 13 96, 632 97 05

III Kredyty Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
– Counterpart Fund

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund udziela pomocy finansowej,
w formie kredytów preferencyjnych i subwencji na przedsi´wzi´cia inwestycyjne w okreÊlonych
obszarach rolnictwa i jego otoczenia oraz infrastruktury wsi polskiej. Kredytowanie dotyczy
ma∏ej przedsi´biorczoÊci na wsi, gazyfikacji, telefonizacji wsi, dróg wiejskich oraz oÊwiaty wiej-
skiej i doradztwa rolniczego. 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund
Al. Reymonta 12 A, 01-842 Warszawa
tel. (0-22) 663 75 01, 639 87 63, 639 81 26, 639 81 26
fax. (0-22) 663 17 29, 639 87 64

Kredyty dla przedsi´wzi´ç w zakresie ma∏ej przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich z dop∏a-
tami do odsetek ze Êrodków Funduszu Pracy oraz por´czeniami / gwarancjami kredytowymi
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.

Przez ma∏à przedsi´biorczoÊç nale˝y rozumieç wszelkie pozarolnicze inwestycyjne przedsi´-
wzi´cia gospodarcze (z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych43) w dziedzinie produkcji lub us∏ug, tworzà-
ce nowe, sta∏e miejsca pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych, w wymiarze do 12 osób zatrud-
nionych na sta∏e w pe∏nym wymiarze czasu pracy, z wy∏àczeniem sklepów spo˝ywczych, barów
i restauracji oraz wszelkich form serwowania napojów alkoholowych. W wypadku podmiotów
ju˝ prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, liczba zatrudnionych pracowników do prowadzenia
tej dzia∏alnoÊci w chwili z∏o˝enia wniosku o kredyt nie mo˝e przekraczaç ∏àcznie 30 osób.
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Przeznaczenie:
Przedmiotem kredytowania mogà byç nak∏ady inwestycyjne zwiàzane z uruchomieniem no-
wych lub rozwojem istniejàcych przedsi´wzi´ç gospodarczych w zakresie ma∏ej przedsi´bior-
czoÊci na terenach wiejskich lub w miastach do 15 tys. mieszkaƒców, ze szczególnà preferen-
cjà gmin uznanych za zagro˝one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w tym
zw∏aszcza dla rejonów by∏ych PPGR, obejmujàce:
• zakup, budow´, rozbudow´, modernizacj´ lub adaptacj´ obiektów produkcyjno-us∏ugo-

wych,
• wyposa˝enie inwestycyjne tych obiektów w maszyny, urzàdzenia i r´czne narz´dzia pracy

(w tym równie˝ Êrodki transportu jednoznacznie zwiàzane z realizowanym przedsi´wzi´-
ciem).

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• rolnicy i cz∏onkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne zamieszka∏e na obszarze obj´tym

kredytowaniem,
• osoby prawne (spó∏ki prawa handlowego) i spó∏ki prawa cywilnego dzia∏ajàce na obszarze

obj´tym kredytowaniem,
• osoby fizyczne i osoby prawne spoza obszaru obj´tego kredytowaniem, ale tylko w wypad-

ku gdy inwestycja jest realizowana na terenie obj´tym kredytowaniem.

We wszystkich tych wypadkach rekrutacja nowych (dodatkowych) pracowników powinna byç
prowadzona – z wyjàtkiem koniecznych specjalistów – na terenie obj´tym kredytowaniem. 

O kredyt nie mogà ubiegaç si´ jednostki paƒstwowe ani spó∏dzielcze.

Warunki udzielania kredytu:
• ∏àczne oprocentowanie kredytów wynosi 0,84 stopy redyskonta weksli NBP, z czego cz´Êç

odsetek pokrywane jest ze Êrodków Funduszu Pracy realizowanymi przez Krajowy Urzàd
Pracy lub jego nast´pców prawnych. WysokoÊç dop∏at KUP jest ró˝nicowana w zale˝noÊci
od tego czy nowe miejsca pracy dla bezrobotnych sà w powiatach/gminach uznanych za za-
gro˝one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Rozporzàdzenie Rady Mini-
strów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie powiatów/gmin zagro˝onych szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym – Dz. U. nr 110 z 1999 r., poz. 1264), czy tez innych terenach.
Pozosta∏a cz´Êç odsetek p∏acona jest przez kredytobiorc´ i wynosi obecnie:
– 4,03% rocznie – kredyty udzielane pracodawcom na utworzenie nowych miejsc pracy dla

bezrobotnych w powiatach (gminach) uznanych za zagro˝one szczególnie wysokim bez-
robociem strukturalnym,

– 7,73% rocznie – kredyty udzielane pracodawcom na utworzenie nowych miejsc pracy dla
bezrobotnych w pozosta∏ych powiatach (gminach),

• maksymalne jednostkowe kwoty kredytu nie mogà przekroczyç:
– 30.000 z∏ na jedno miejsce pracy powstajàce w wyniku realizacji przedsi´wzi´cia inwesty-

cyjnego,
– 360.000 z∏ na jedno zadanie inwestycyjne;

• kredyty mogà byç udzielane do wysokoÊci 70% wartoÊci kosztorysowej zadania inwestycyj-
nego, a pozosta∏e 30% stanowià Êrodki w∏asne inwestora

• okres sp∏aty kredytu do 5 lat, wliczajàc w to okres karencji w sp∏acie kwoty kredytu nie prze-
kraczajàcy 1 rok;

• w wypadku gdy wniosek o kredyt sk∏adajà osoby fizyczne lub prawne zamierzajàc utworzyç
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nowe miejsca pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych b´dàcych by∏ymi pracownikami
PPGR bàdê cz∏onkami ich rodzin, lub te˝ mieszkaƒcami osiedli popegeerowskich, to mogà
one ubiegaç si´ o uzyskanie por´czenia kredytu przez Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa (AWRSP) wed∏ug zasad i procedur stosowanych przez t´ Agencj´,

• ponadto pracodawcy, którzy w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej utworzà no-
we miejsca pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych, by∏ych pracowników PPGR bàdê naj-
bli˝szych cz∏onków ich rodzin, mogà ubiegaç si´ w Oddzia∏ach Terenowych Agencji W∏a-
snoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa o refundacj´ przez AWRSP cz´Êci kosztów wynagrodzenia
zatrudnienia bezrobotnych wed∏ug zasad stosowanych przez Agencj´. Refundacja dotyczy
cz´Êci wynagrodzeƒ nie wi´cej ni˝ 10nowo zatrudnionych bezrobotnych, mo˝e obejmowaç
okres do 24 miesi´cy od zawarcia umowy refundacji i wynosi miesi´cznie równowartoÊç
50% kwoty najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego przez Ministra Pracy i Polity-
ki Spo∏ecznej

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• podstaw´ udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt z∏o˝ony w banku kredytu-

jàcym, wed∏ug wzoru stosowanego przez bank, wraz z informacjami i dokumentami uzupe∏-
niajàcymi, niezb´dnymi do podj´cia decyzji kredytowej, w tym równie˝ z zaÊwiadczeniem
Powiatowego Urz´du Pracy, ˝e kredytobiorca jest uprawniony do dofinansowania (dop∏at)
z tytu∏u zatrudnienia rejestrowanych bezrobotnych;

• wnioski kredytowe zweryfikowane i pozytywnie ocenione wraz z propozycjà decyzji kredy-
towej przes∏ane sà przez banki kredytujàce do Komisji Kredytowej Funduszu, dzia∏ajàcej
przy centralach banków kredytujàcych w Warszawie. Wybrane i zaopiniowane przez Komi-
sj´ wnioski kierowane sà do oddzia∏u banku kredytujàcego w celu zawarcia umowy i reali-
zacji kredytów oraz terminowej windykacji wierzytelnoÊci kredytowych;

• bank kredytujàcy w okresie realizacji kredytu nadzoruje terminowoÊç realizacji inwestycji
oraz rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, w okresie sp∏aty kredytu terminowoÊç obs∏ugi
kredytu oraz osiàgni´cie deklarowanego przyrostu zatrudnienia, który powinien nastàpiç
w okresie 60 dni od daty zrealizowania ostatniej transzy kredytu. Zatrudnienie przez inwe-
stora mniejszej liczby osób, ni˝ deklarowana we wniosku i w umowie kredytowej, z uwzgl´d-
nieniem planowanego przyrostu, powoduje wypowiedzenie przez bank umowy kredytu
w cz´Êci odpowiadajàcej niedoborowi zatrudnienia, zgodnie z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dn.
29.08.1997 r. Dz. U. 140 poz. 939 „Prawo Bankowe” niezale˝nie od innych mo˝liwych sank-
cji przewidzianych w regulaminie kredytowania,

• w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank kredytujàcy w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci z przyczyn wymienionych w regulaminie lub w umowie kredytowej zobowiàzany jest
zwróciç kwot´ dop∏at do odsetek kredytowych z Funduszu Pracy, realizowanych przez KUP,
odpowiednio do zakresu wypowiedzenia,

• fakt zatrudnienia okreÊlonej liczby pracowników kredytobiorca jest zobowiàzany potwier-
dziç, przedk∏adajàc w banku miesi´czne deklaracje rozliczeniowe sk∏adane w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a tak˝e stosowne potwierdzenie Powiatowego Urz´du Pracy. 

Banki obs∏ugujàce:
BIG Bank Gdaƒski S. A. i jego oddzia∏y
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. (0-22) 657 50 00, 657 50 50
fax (0-22) 826 71 80
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Kredyt Bank S. A. i jego oddzia∏y
ul. Kasprzaka 2/8, 02-211 Warszawa
tel. (0-22) 634 54 00
fax (0-22) 634 53 35

Mikrokredyty na pozarolniczà dzia∏alnoÊç na terenach wiejskich

Od stycznia 2000 r. Fundusz rozpoczà∏ wdra˝anie nowej, specyficznej linii kredytowej, adreso-
wanej g∏ownie do m∏odzie˝y i mniej zasobnych mieszkaƒców terenów wiejskich. Linia ma cha-
rakter pilota˝owy i obs∏ugiwana jest przez wybrane banki spó∏dzielcze w kilku województwach
(lubelskie, lubuskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, warmiƒsko-mazurskie,
wielkopolskie, dolnoÊlàskie, zachodniopomorskie i podlaskie).

Przeznaczenie:
Mikrokredyty mogà byç udzielane na sfinansowanie wszelkich nak∏adów zwiàzanych z urucho-
mieniem nowych lub rozwojem istniejàcych pozarolniczych przedsi´wzi´ç gospodarczych
w dziedzinie produkcji, handlu lub us∏ug, które sà realizowane na wsi i w miastach do 20 tyÊ.
mieszkaƒców, z wy∏àczeniem produkcji rolnej oraz wszelkiej dzia∏alnoÊci zwiàzanej z produk-
cjà, handlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych. Mikrokredyty mogà byç udzielane tyl-
ko na dzia∏alnoÊç gospodarczà ju˝ prowadzonà lub przewidzianà do rozpocz´cia w trybie usta-
wy z dnia 19 listopada 1999 r. „Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej”.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• rolnicy i cz∏onkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne a tak˝e spó∏ki cywilne,

rozpoczynajàce lub prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà na obszarach gmin obj´tych pro-
gramem mikrokredytów i spe∏niajàce warunki regulaminu,

• osoby fizyczne i spó∏ki prawa cywilnego spoza obszaru obj´tego programem jeÊli ich dzia-
∏alnoÊç gospodarcza jest zarejestrowana i prowadzona na terenie gmin objetcyh progra-
mem mikrokredytów.

Warunki udzielania kredytów:
• plafon A: kredyty udzielane w maksymalnej wysokoÊci do 10.000 z∏, na okres do 12 m-cy,

przy oprocentowaniu 0,50 stopy redyskonta weksli NBP – ok. 7,75%,
• plafon B: kredyty udzielane w maksymalnej wysokoÊci do 15.000 z∏, na okres do 18 m-cy,

przy oprocentowaniu 0,60 stopy redyskonta weksli NBP – ok. 9,30%,
• plafon C: kredyty udzielane w maksymalnej wysokoÊci do 20.000 z∏, na okres do 24 m-cy,

przy oprocentowaniu 0,70 stopy redyskonta weksli NBP – ok. 10,85%,
• w okres udzielenia kredytu wliczony jest okres karencji w sp∏acie kwoty mikrokredytu nie

przekraczajàcy 3 miesi´cy.

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• Podstaw´ udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o mikrokredyt z∏o˝ony w banku kre-

dytujàcym wraz z informacjami i dokumentami uzupe∏niajàcymi, potwierdzajàcymi mo˝li-
woÊç sp∏aty mikrokredytu, niezb´dnymi do podj´cia decyzji o udzielenie kredytu, wed∏ug
specyfikacji okreÊlonej w druku wniosku. 

• Wnioski opracowywane sà oddzielnie dla ka˝dego plafonu mikrokredytów. Bank kredytujàcy po
otrzymaniu wniosku wykonuje wszystkie niezb´dne czynnoÊci zwiàzane z podj´ciem decyzji kre-
dytowej, tj. m. in. dokonuje sprawdzenia wniosku w zakresie jego kompletnoÊci, poprawnoÊci,
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zbiera ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty niezb´dne do oceny wniosku, dokonuje
analizy i oceny planu rzeczowo-finansowego przedsi´wzi´cia, z uwzgl´dnieniem aspektów,
zw∏aszcza w zakresie poda˝y surowców i materia∏ów oraz popytu na zbyt danych produktów lub
us∏ug, a tak˝e oceny proponowanego zabezpieczenia sp∏aty kredytu i wyp∏acalnoÊci por´czycieli.

Mikro kredyty udzielane sà w nast´pujàcych bankach spó∏dzielczych:
Bank spó∏dzielczy w Lubinie – tel. (0-76) 844 16 37
Bank Spó∏dzielczy w O∏awie – tel. (0-71) 313 21 41
Bank Spó∏dzielczy w Brodnicy – tel. (0-56) 493 00 11
Bank Spó∏dzielczy w Radzyniu Podlaskim – tel. (0-83) 352 09 59
Bank Spó∏dzielczy w Krasnymstawie – tel. (0-82) 576 27 65
Bank Spó∏dzielczy w Rzepinie – tel. (0-95) 759 63 46
Bank Spó∏dzielczy we Wschowie – tel. (0-65) 540 51 65
Rejonowy Bank Spó∏dzielczy w Lututowie – tel. (0-43) 871 40 23
Bank Spó∏dzielczy w Podd´bicach – tel. (0-43) 678 37 00
Bank Spó∏dzielczy w Ostrowi Mazowieckiej – tel. (0-29) 745 22 63
Bank Spó∏dzielczy w Przysusze – tel. (0-48) 675 23 71
Bank Spó∏dzielczy w Namys∏owie – tel. (0-77) 410 43 51
Podkarpacki Bank Spó∏dzielczy w Sanoku – tel. (0-13) 463 00 60
Bank Spó∏dzielczy w Suwa∏kach – tel. (0-87) 566 68 10
Bank Spó∏dzielczy w Braƒsku – tel. (0-85) 737 53 06
Bank Spó∏dzielczy w Sztumie – tel. (0-55) 277 21 37
Jurajski Bank Spó∏dzielczy w Niegowie – tel. (0-34) 313 19 43
Bank Spó∏dzielczy w Szczytnie – tel. (0-89) 624 23 09
Oddzia∏ Gospodarczego Banku Wielkopolski w Lesznie – tel. (0-65) 526 77 60
Gospodarzy Bank Spó∏dzielczy w Barlinku – tel. (0-95) 746 25 15
Bank Spó∏dzielczy w Gryficach – tel. (0-91) 384 25 46
Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ogardzie – tel. (0-94) 312 21 73

Kredyty na przedsi´wzi´cia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki

Przeznaczenie:
Kredyty mogà byç udzielana na sfinansowanie nak∏adów inwestycyjnych zwiàzanych z urucho-
mieniem nowych lub rozwojem istniejàcych przedsi´wzi´ç gospodarczych w zakresie agrotury-
styki na wsi lub w miastach do 10 tyÊ. mieszkaƒców, obejmujàcych zakup, budow´, rozbudow´,
modernizacj´, adaptacj´ oraz pierwsze wyposa˝enie inwestycyjne obiektów:
– bazy noclegowej,
– bazy gastronomicznej,
– bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• rolnicy i cz∏onkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne zamieszka∏e na obszarze obj´tym

kredytowaniem,
• osoby prawne (spó∏ki prawa handlowego) dzia∏ajàce na obszarze obj´tym kredytowaniem,
• osoby fizyczne i osoby prawne spoza obszaru obj´tego kredytowaniem, ale tylko w przypad-

ku, gdy inwestycja jest realizowana na obszarze obj´tym kredytowaniem,
• zarzàdy gmin.
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Warunki udzielania kredytu:
• oprocentowanie kredytu jest zmienne,
• plafon A: kredyty udzielane w maksymalnej wysokoÊci do 50.000 z∏, nie wi´cej ni˝ 80% war-

toÊci kosztorysowej zadania inwestycyjnego, przy oprocentowaniu 0,50 stopy redyskonta
weksli NBP – ok. 7,75%,

• plafon B: kredyty udzielane w maksymalnej wysokoÊci do 100.000 z∏, nie wi´cej ni˝ 75%
wartoÊci kosztorysowej zadania inwestycyjnego, przy oprocentowaniu 0,60 stopy redyskon-
ta weksli NBP – ok. 9,305%,

• plafon C: kredyty udzielane w maksymalnej wysokoÊci do 150.000 z∏, nie wi´cej ni˝ 70%
wartoÊci kosztorysowej zadania inwestycyjnego, przy oprocentowaniu 0,70 stopy redyskon-
ta weksli NBP – ok. 10,8575%,

• kredyty mogà byç udzielane na okres do 5 lat, wliczajàc w to okres karencji w sp∏acie kre-
dytu nie przekraczajàcy 1 roku.

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• podstaw´ udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek z∏o˝ony w banku kredytujàcym wraz

z informacjami i dokumentami niezb´dnymi do podj´cia decyzji o udzielenie kredytu, we-
d∏ug specyfikacji okreÊlonej w druku wniosku. Wnioski opracowywane sà oddzielnie dla
ka˝dego plafonu kredytów. Bank kredytujàcy po otrzymaniu wniosku wykonuje wszystkie
niezb´dne czynnoÊci zwiàzane z podj´ciem decyzji kredytowej, tj. m. in. dokonuje spraw-
dzenia wniosku w zakresie jego kompletnoÊci, poprawnoÊci, zbiera ewentualnie dodatkowe
informacje i dokumenty niezb´dne do oceny wniosku, dokonuje analizy i oceny planu rze-
czowo-finansowego przedsi´wzi´cia (mini biznesplanu), z uwzgl´dnieniem aspektów mar-
ketingowy przedsi´wzi´cia, zw∏aszcza w zakresie poda˝y surowców i materia∏ów oraz popy-
tu na zbyt danych produktów lub us∏ug, a tak˝e oceny proponowanego zabezpieczenia sp∏a-
ty kredytu,

• ostatecznà decyzje podejmuje bank kredytujàcy.

Banki obs∏ugujàce:
Bank Ochrony Ârodowiska S. A. i jego oddzia∏y terenowe
Al. SolidarnoÊci 104, 00-958 Warszawa
tel. (0-22) 632 46 44
fax (0-22) 632 52 49

Kredyty na inwestycje w zakresie gazyfikacji wsi

Fundusz udziela preferencyjnych kredytów na gazyfikacj´ wsi z zakresie gazu przewodowego
i bezprzewodowego propan-butan.

Przeznaczenie: 
• kategoria A: budowa sieci rozdzielczych Êredniego i niskiego ciÊnienia, zapewniajàcych do-

starczanie gazu z rurociàgów wysokopr´˝nych do gospodarstw domowych na wsi,
• kategoria B: budowa i wyposa˝enie rozlewni ciek∏ego gazu propan-butan do butli lub zbior-

ników o przerobie do 2 tys. ton rocznie, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz lokal-
nej sieci przesy∏owej gazu propan-butan, dostarczanego z lokalnej rozlewni tego gazu,
a tak˝e zakup specjalistycznych Êrodków transportu umo˝liwiajàcych dowóz oraz nape∏nia-
nie gazem butli i zbiorników na terenie gospodarstw rolnych.
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Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• kategoria A: zarzàdy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz lokalne spó∏ki prawa handlo-

wego z udzia∏em kapita∏owym gmin, realizujace inwestycje gazyfikacyjne zlokalizowane na
terenie wsi i miast do 10 tyÊ. mieszkaƒców, 

• kategoria B: indywidualni przedsi´biorcy, prywatne spó∏ki prawa handlowego, zarzàdy
gmin oraz spó∏ki prawa handlowego z udzia∏em kapita∏owym tych gmin, realizujàce inwe-
stycje gazyfikacyjne zlokalizowane na terenie wsi i miast do 5 tys. mieszkaƒców.

Warunki udzielania kredytu:
• kredyty mogà byç udzielane do wysokoÊci 50% wartoÊci kosztorysowej zadania inwestycyj-

nego, przy czym maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç 200 tys. z∏,
• kredyt mo˝e byç przyznany w przypadku, gdy inwestor posiada – z uwzgl´dnieniem ew. kre-

dytu Fundacji – pe∏ne, udokumentowane pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego, a in-
westycja jest w trakcie realizacji, co wyklucza finansowanie inwestycji ju˝ zakoƒczonej i/lub
refundacj´ nak∏adów poniesionych przed datà podpisania umowy kredytu,

• okres sp∏aty kredytu do 3 lat, w∏àczajàc w to okres karencji w sp∏acie kwoty kredytu nie
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy,

• oprocentowanie kredytu wynosi 0,80 stopy redyskonta weksli NBP w danym okresie czasu,
co aktualnie stanowi ok. 12,40 %.

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• Podstaw´ rozpatrzenia wniosku i ewentualnego udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek

kredytowy z∏o˝ony w Funduszu, który sprawdza m. in. kompletnoÊç wniosku, stan przygoto-
wania inwestycji do realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji z uwzgl´d-
nieniem wnioskowanego kredytu, itp. oraz wst´pnie ocenia, czy wniosek kwalifikuje si´ do
kredytowania. Do ka˝dego wniosku kredytowego wnioskodawca do∏àcza stosowne dokumen-
ty okreÊlone w regulaminie i wniosku kredytowym. O koniecznoÊci z∏o˝enia tych dokumen-
tów wnioskodawca b´dzie informowany w chwili zg∏oszenia ch´ci korzystania z kredytu oraz
w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego przez Fundusz lub bank.

• Ostatecznà decyzj´ o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujàcy po uprzednim pozy-
tywnym zaopiniowaniu wniosku o kredytu przez Fundusz. Pozytywna ocena merytoryczna
wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowià dla
banku wià˝àcej decyzji kredytowej. Bank m. in. z uwagi na negatywnà ocen´ zdolnoÊci kre-
dytowej inwestora i zwiàzanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygotowania in-
westycji, udzia∏u Êrodków w∏asnych itp., mo˝e odmówiç udzielenia kredytu i zawarcia umo-
wy kredytowej, poniewa˝ tylko bank ponosi ca∏e ryzyko kredytowe wobec Funduszu.

Banki obs∏ugujàce:
Bank Ochrony Ârodowiska S. A. i jego wszystkie oddzia∏y terenowe
Al. SolidarnoÊci 104, 00-958 Warszawa
tel. (0-22) 632 46 44
fax (0-22) 632 52 49

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S. A. i jego wszystkie oddzia∏y terenowe
ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa
tel. (0-22) 620 02 51
fax (0-22) 654 24 55, 620 72 71
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Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wod´

Przeznaczenie
Przedmiotem kredytowania mogà byç inwestycje z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wo-
d´ zlokalizowane na wsi i w miastach do 10 tys. mieszkaƒców:
• budowa i modernizacja sieci wodociàgowej wiejskiej – tylko w przypadku istnienia funkcjo-

nujàcej stacji wodociàgowej,
• budowa i modernizacja stacji wodociàgowych – tylko w przypadku istnienia sieci wodocià-

gowej, gdy budowa/modernizacja stacji warunkuje przywrócenie stanu pierwotnego lub
pod∏àczenia kolejnych odbiorców wody,

• inwestycje wymienione powy˝ej, realizowane ∏àcznie, tzn. obejmujàce ∏àcznie uj´cie wody
i stacj´ wodociàgowà,

• finansowanie inwestycji ju˝ zakoƒczonej.

Kredyt nie mo˝e zostaç przeznaczony na:
• projektowanie i wykonanie odwiertów próbnych i eksploatacyjnych, koszty badania wody,

okreÊlanie zasobów wodnych, wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji geologicznych,
• wykonanie wewn´trznej instalacji wodnej w obr´bie budynku mieszkalnego, obiektów go-

spodarstwa wiejskiego lub zak∏adu przemys∏owego,
• budow´ i modernizacj´ wodociàgów lokalnych, tzn. zasilajàcych w wod´ jednà jednostk´

osadniczà lub jeden zak∏ad produkcyjny,
• budow´ wodociàgów w gminach miejskich i miastach powy˝ej 10 tys. mieszkaƒców w przy-

padku gmin miejsko-wiejskich.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
Uprawnione sà wy∏àcznie zarzàdy gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, b´dàce inwestorami in-
westycji z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wod´.

Warunki udzielania kredytu:
• kredyty mogà byç udzielane do wysokoÊci 50% wartoÊci kosztorysowej zadania inwestycyj-

nego, przy czym maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç 300 tys. z∏,
• kredyt mo˝e byç przyznany w przypadku, gdy inwestor posiada – z uwzgl´dnieniem ew. kre-

dytu Fundacji – pe∏ne, udokumentowane pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego, 
• okres sp∏aty kredytu do 3 lat, w∏àczajàc w to okres karencji w sp∏acie kwoty kredytu nie

d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy,
• oprocentowanie kredytu wynosi 0,80 stopy redyskonta weksli NBP w danym okresie czasu,

co aktualnie stanowi ok. 12,40 %.

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• Podstaw´ rozpatrzenia wniosku i ewentualnego udzielenia kredytu stanowi pisemny wnio-

sek kredytowy z∏o˝ony w Funduszu, który sprawdza m. in. kompletnoÊç wniosku, stan przy-
gotowania inwestycji do realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji
z uwzgl´dnieniem wnioskowanego kredytu, p∏atnoÊci okresowe kredytu, Do ka˝dego wnio-
sku kredytowego wnioskodawca do∏àcza stosowne dokumenty okreÊlone w regulaminie
i wniosku kredytowym. O koniecznoÊci z∏o˝enia tych dokumentów wnioskodawca b´dzie
informowany w chwili zg∏oszenia ch´ci korzystania z kredytu oraz w trakcie rozpatrywania
wniosku kredytowego przez Fundusz lub bank.

• Ostatecznà decyzj´ o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujàcy po uprzednim pozy-
tywnym zaopiniowaniu wniosku o kredytu przez Fundusz. Pozytywna ocena merytoryczna

176



wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowià dla
banku wià˝àcej decyzji kredytowej. Bank m. in. z uwagi na negatywnà ocen´ zdolnoÊci kre-
dytowej inwestora i zwiàzanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygotowania in-
westycji, udzia∏u Êrodków w∏asnych itp., mo˝e odmówiç udzielenia kredytu i zawarcia umo-
wy kredytowej, poniewa˝ tylko bank ponosi ca∏e ryzyko kredytowe wobec Funduszu.

Banki obs∏ugujàce:
Bank Ochrony Ârodowiska S. A. i jego wszystkie oddzia∏y terenowe
Al. SolidarnoÊci 104, 00-958 Warszawa
tel. (0-22) 632 46 44
fax (0-22) 632 52 49

Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania Êcieków komunal-
nych na terenach wiejskich

Przeznaczenie
Przedmiotem kredytowania mogà byç inwestycje z zakresu zbiorowego odprowadzania i oczysz-
czania Êcieków o ca∏kowitej wartoÊci kosztorysowej inwestycji do 5 mln z∏, zlokalizowane na wsi
i w miastach do 10 tyÊ. mieszkaƒców, zwiàzane z budowà, modernizacjà i wyposa˝eniem:
• oczyszczalni Êcieków komunalnych,
• kanalizacji Êciekowej do odprowadzania i transportu Êcieków komunalnych,
• mniejszych zadaƒ inwestycyjnych wymienionych powy˝ej, realizowanych ∏àcznie tzn. obej-

mujàcych zarówno oczyszczalnie Êcieków komunalnych jak i kanalizacj´ Êciekowà.

Kredyt nie mo˝e zostaç przeznaczony na:
• budow´ oczyszczalni przyzagrodowych,
• budow´ oczyszczalni Êcieków przemys∏owych oraz Êcieków pochodzàcych z hodowli roÊlin-

nej i zwierz´cej,
• budow´ przykanalików, je˝eli w ich budowie nie partycypuje gmina,
• odprowadzanie i oczyszczanie Êcieków w gminach miejskich i miastach powyzej 10 tys.

mieszkaƒców w przypadku gmin miejsko-wiejskich,
• finansowanie inwestycji ju˝ zakoƒczonej i/lub refundacj´ nak∏adów poniesionych przed da-

tà podpisania umowy kredytu.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
Uprawnione sà wy∏àcznie zarzàdy gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz zwiàzki komunalne
tych gmin, b´dàce inwestorami inwestycji z zakresu odprowadzania i oczyszczania Êcieków.

Warunki udzielania kredytu:
• kredyty mogà byç udzielane do wysokoÊci 50% wartoÊci kosztorysowej zadania inwestycyj-

nego, przy czym maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç 500 tys. z∏,
• kredyt mo˝e byç przyznany w przypadku, gdy inwestor posiada – z uwzgl´dnieniem ew. kre-

dytu Fundacji – pe∏ne, udokumentowane pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego, 
• okres sp∏aty kredytu do 5 lat, w∏àczajàc w to okres karencji w sp∏acie kwoty kredytu nie

d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy,
• oprocentowanie kredytu wynosi 0,80 stopy redyskonta weksli NBP w danym okresie czasu,

co aktualnie stanowi ok. 12,40 %.

177



Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• Podstaw´ rozpatrzenia wniosku i ewentualnego udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek

kredytowy z∏o˝ony w Funduszu, który sprawdza m. in. kompletnoÊç wniosku, stan przygoto-
wania inwestycji do realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji z uwzgl´d-
nieniem wnioskowanego kredytu, harmonogramu realizacji inwestycji. Do ka˝dego wniosku
kredytowego wnioskodawca do∏àcza stosowne dokumenty okreÊlone w regulaminie i wniosku
kredytowym. O koniecznoÊci z∏o˝enia tych dokumentów wnioskodawca b´dzie informowany
w chwili zg∏oszenia ch´ci korzystania z kredytu oraz w trakcie rozpatrywania wniosku kredy-
towego przez Fundusz. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Fundusz przekazywany jest
dalej do banku kredytujàcego w celu koƒcowego rozpatrzenia i zawarcia umowy kredytowej.

• Ostatecznà decyzj´ o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujàcy po uprzednim pozy-
tywnym zaopiniowaniu wniosku o kredytu przez Fundusz. Pozytywna ocena merytoryczna
wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowià dla
banku wià˝àcej decyzji kredytowej. Bank m. in. z uwagi na negatywnà ocen´ zdolnoÊci kre-
dytowej inwestora i zwiàzanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygotowania in-
westycji, udzia∏u Êrodków w∏asnych itp., mo˝e odmówiç udzielenia kredytu i zawarcia umo-
wy kredytowej, poniewa˝ tylko bank ponosi ca∏e ryzyko kredytowe wobec Funduszu.

Banki obs∏ugujàce:
BIG Bank Gdaƒski S. A. i jego wszystkie oddzia∏y terenowe
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. (0-22) 657 50 00, 657 50 50
fax (0-22) 826 71 80

Kredyty inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych
i powiatowych, le˝àcych na terenach zamiejskich

Przeznaczenie:
• Przedmiotem kredytowania mogà byç inwestycje/roboty drogowe zwiàzane z budowà, mo-

dernizacjà i/lub remontem dróg publicznych i powiatowych, le˝àcych na obszarach zamiej-
skich, gmin wiejskich i gmin wiejsko-miejskich oraz powiatów ziemskich.

Kredyt nie mo˝e byç przeznaczony na:
• budow´, modernizacj´ i remonty dróg w gminach miejskich i powiatach grodzkich,
• budow´, modernizacj´ i remonty odcinków dróg publicznych le˝àcych w granicach admini-

stracyjnych miast,
• budow´, modernizacj´ i remonty dróg wewn´trznych,
• nak∏ady na infrastruktur´ technicznà w pasie drogowym, nie zwiàzanym z drogà, z robota-

mi konserwacyjnymi, porzàdkowymi, odÊnie˝aniem, itp.,
• finansowanie inwestycji ju˝ zakoƒczonej.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• zarzàdy gmin b´dàce inwestorami dróg gminnych,
• zarzàdy powiatów b´dàce inwestorami dróg powiatowych,

Warunki udzielania kredytu:
• kredyty mogà byç udzielane do wysokoÊci 50% wartoÊci kosztorysowej inwestycji, przy czym

maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie mo˝e przekraczaç 200 tys. z∏,
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• kredyt mo˝e byç przyznany w przypadku, gdy inwestor posiada pe∏ne, udokumentowane
pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego (∏àcznie ze Êrodkami C. F.),

• okres sp∏aty kredytu do 3 lat, karencja w sp∏acie kredytu do 6 miesi´cy,
• oprocentowanie kredytu wynosi 0,80 stopy redyskonta weksli NBP w danym okresie czasu,

obecnie ok. 12,40 %.

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• Podstaw´ udzielenia kredytu udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy z∏o˝o-

ny w Funduszu, który sprawdza m. in. kompletnoÊç wniosku, stan przygotowania inwestycji
do realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego instytucji, z uwzgl´dnieniem wnio-
skowanego kredytu itp. oraz wst´pnie ocenia, czy wniosek kwalifikuje si´ do kredytowania.
Do ka˝dego wniosku kredytowego wnioskodawca do∏àcza stosowne dokumenty okreÊlone
w regulaminie i wniosku kredytowym. O koniecznoÊci z∏o˝enia tych dokumentów wniosko-
dawca b´dzie informowany przez Fundusz w chwili zg∏oszenia ch´ci korzystania z kredytu
oraz w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego. 

• Ostatecznà decyzj´ o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujàcy, po uprzednim po-
zytywnym zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz. Pozytywna ocena merytorycz-
na wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowià
dla banku wià˝àcej decyzji kredytowej. Bank m. in. z uwagi na negatywnà ocen´ zdolno-
Êci kredytowej inwestora i zwiàzanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygoto-
wania inwestycji, udzia∏u Êrodków w∏asnych itp., mo˝e odmówiç udzielenia kredytu i za-
warcia umowy kredytowej, poniewa˝ tylko bank ponosi ca∏e ryzyko kredytowe wobec
Funduszu.

Banki obs∏ugujàce:
BIG Bank Gdaƒski S. A. i jego wszystkie oddzia∏y terenowe
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. (0-22) 657 50 00, 657 50 50
fax (0-22) 826 71 80

V Kredyty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacje o liniach kredytowych ARiMR mo˝na uzyskaç w najbli˝szym OÊrodku Doradztwa
Rolniczego lub bezpoÊrednio w siedzibie Agencji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Paw∏a II 70, 00-175 Warszawa
tel. (0-22) 860 28 53, 860 28 54, 860 28 55 
fax (0-22) 860 29 80

Kredyty obrotowe

Kredyt przeznaczony jest na zakup:
• nawozów mineralnych, Êrodków ochrony roÊlin oraz pasz,
• kwalifikowanego materia∏u siewnego zbó˝, rzepaku, kukurydzy, lnu, roÊlin motylkowych

grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukro-
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wych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materia-
∏u szkó∏karskiego do nowych nasadzeƒ i odnowieƒ,

• hodowlanych ja∏ówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozp∏odników buhajów, knurów,
tryków, koz∏ów i ogierów, z wy∏àczeniem zakupu na eksport,

• pszczelich matek u˝ytkowych i reprodukcyjnych,
• rzeczowych Êrodków obrotowych do produkcji ˝ywnoÊci metodami ekologicznymi i przysto-

sowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
• paliwa na cele rolnicze.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• krajowe podmioty gospodarcze prowadzàce produkcj´ rolnà.

Warunki udzielania kredytu:
• kwota kredytu nie mo˝e przekraczaç równowartoÊci 10 q ˝yta na 1 ha u˝ytków rolnych wg

cen przyj´tych do naliczania podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowy kredytu;
w 2000 r. jest to kwota 291,10 z∏/ha,

• oprocentowanie kredytu – 7,20%;
• okres kredytowania – do 12 miesi´cy;
• udokumentowanie w terminie 2 miesi´cy od dnia pobrania Êrodków finansowych z banku

fakturami VAT, rachunkami uproszczonymi lub innymi dowodami kupna-sprzeda˝y wyko-
rzystania co najmniej 80% wartoÊci kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umo-
wy kredytowej lub 2 miesi´cy przed dniem jej zawarcia; 

• przedstawienie nakazu p∏atniczego podatku rolnego okreÊlajàcego wielkoÊç u˝ytków rol-
nych w gospodarstwie rolnym lub zaÊwiadczenia z urz´du gminy w∏aÊciwego do pobierania
podatku, dokumentujàcego wielkoÊç u˝ytków rolnych w gospodarstwie rolnym;

• z∏o˝enie oÊwiadczenia, ˝e kredytobiorca nie wydzier˝awi∏ u˝ytków rolnych w okresie kredy-
towania;

• je˝eli kredytobiorca u˝ytkuje grunty dzier˝awione – przedstawienie umowy dzier˝awy co
najmniej na okres 10 miesi´cy, w tym 8 miesi´cy w okresie kredytowania;

• z∏o˝enie oÊwiadczenia o wysokoÊci kredytów obj´tych dop∏atami zaciàgni´tych w innych
bankach na zakup rzeczowych Êrodków do produkcji rolnej.

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• z∏o˝enie wniosku kredytowego w banku wraz z wymaganà dokumentacjà.

Kredyty na dzia∏alnoÊç agroturystycznà (kredyt udzielany jest w ramach linii inwestycyjnej –
podstawowej)

Przeznaczenie:
• adaptacja i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te b´dà s∏u˝y∏y

Êwiadczeniu us∏ug turystycznych,
• modernizacja budynków mieszkalnych, w tym: zak∏adanie instalacji kanalizacyjnej, central-

nego ogrzewania, wody, gazu,
• urzàdzenie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody.

Kredyt nie mo˝e byç przeznaczony m. in. na:
• sp∏at´ wczeÊniej zaciàgni´tych kredytów,
• refundacj´ nak∏adów poniesionych przed datà podpisania umowy kredytu,



• sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Warunki, jakie musi spe∏niaç kredytobiorca:
• ukoƒczenie przeszkolenia z zakresu prowadzenia agroturystyki,
• prowadzenie agroturystyki g∏ownie w oparciu o w∏asne zasoby si∏y roboczej, bez zatrudnie-

nia sta∏ych pracowników najemnych,
• prowadzenie agroturystyki co najmniej do czasu ca∏kowitej sp∏aty zaciàgni´tego kredytu,
• nie zaprzestanie prowadzenia produkcji rolniczej.

Warunki udzielania kredytu:
• oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie od 9,78% do 10,63% w zale˝noÊci

od banku,
• maksymalny okres kredytowania – 8 lat, karencja w sp∏acie kapita∏u do 2 lat,
• kwoty kredytu nie mo˝e przekraczaç 80% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych na gospodar-

stwo rolne, nie wi´cej jednak ni˝ 2 mln. z∏,

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• przygotowanie planu przedsi´wzi´cia,
• uzyskanie pozytywnej opinii oÊrodka doradztwa rolniczego w∏aÊciwego dla miejsca realiza-

cji przedsi´wzi´cia,
• z∏o˝enie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Kredyty dla m∏odych rolników 

Kredyty majà na celu umo˝liwienie realizacji przedsi´wzi´ç polegajàcych na utworzeniu lub
urzàdzeniu gospodarstwa rolnego dajàcego kredytobiorcy i jego rodzinie podstawowe êród∏o
utrzymania. Powierzchnia u˝ytków rolnych tworzonego lub urzàdzonego gospodarstwa nie
mo˝e byç mniejsza od Êredniej w danym województwie (nie dotyczy dzia∏ów specjalnych pro-
dukcji rolnej, rybo∏ówstwa i rybactwa). Ustalajàc powierzchni´ u˝ytków rolnych w gospodar-
stwie rolnym nale˝y uwzgl´dniç grunty stanowiàce w∏asnoÊç rolnika i grunty dzier˝awione
przez niego w okresach wieloletnich.

Przeznaczenie:
• utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzia∏u specjalnego produkcji rolnej na gruntach w∏a-

snych, dzier˝awionych w okresach wieloletnich:
– tworzenie od podstaw jednostki gospodarczej poprzez zakup gruntów rolnych oraz nasadzeƒ

i naniesieƒ, ponoszenie nak∏adów inwestycyjnych na budow´ budynków i budowli gospodar-
czych oraz wyposa˝enie w ruchome Êrodki trwa∏e (maszyny, urzàdzenia, stado podstawowe,
zakup samochodów ci´˝arowych, dostawczych lub specjalistycznych wy∏àcznie dla potrzeb
zwiàzanych z produkcjà w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej) w iloÊci i strukturze odpo-
wiadajàcej kierunkowi produkcji okreÊlonemu w planie przedsi´wzi´cia gospodarczego,

– nabycie prawa w∏asnoÊci gruntów rolnych, budynków i budowli gospodarczych s∏u˝àcych
do produkcji rolnej oraz naniesieƒ i nasadzeƒ znajdujàcych si´ na gruncie i stanowiàcych
jego wyposa˝enie, któremu towarzyszyç mogà nak∏ady na urzàdzenie gospodarstwa, 

– zakup lub budowa budynku mieszkalnego (je˝eli w gospodarstwie nie istnieje budynek
mieszkalny i wnioskodawca nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania),
jednak obj´ty kredytowaniem koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie mo-
˝e przekroczyç 30% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia i nie wi´cej ni˝ 50 tys. z∏.
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– zakup niezb´dnych materia∏ów rzeczowych ponoszonych na uruchomienie pierwszego
cyklu produkcyjnego (np. zakup zwierzàt gospodarskich, pasz treÊciwych, kwalifikowa-
nego materia∏u siewnego, opa∏u w przypadku upraw w ogrzewanych szklarniach i tune-
lach), na co mo˝na przeznaczyç do 20% kwoty kredytu,

• urzàdzenie gospodarstwa rolnego lub dzia∏u specjalnego produkcji rolnej na gruntach w∏a-
snych lub dzier˝awionych w okresach wieloletnich, co oznacza:
– poniesienie nak∏adów inwestycyjnych w istniejàcym gospodarstwie w zakresie budowy,

rozbudowy, adaptacji, modernizacji budynków i budowli gospodarczych, zakupu ma-
szyn, urzàdzeƒ i stada podstawowego, zakup samochodów ci´˝arowych, dostawczych lub
specjalistycznych wy∏àcznie dla potrzeb zwiàzanych z produkcjà w dzia∏ach specjalnych
produkcji rolnej, w efekcie czego nastàpi reorganizacja gospodarcza polegajàca na
wprowadzeniu nowej dzia∏alnoÊci produkcyjnej, specjalizacji produkcji, zwi´kszeniu ska-
li produkcji lub zmianie technologii produkcji,

– tak˝e zakup gruntów rolnych wraz z nasadzeniami i naniesieniami oraz zakup budynków
i budowli, które b´dà wykorzystywane dla potrzeb produkcji rolnej i dostosowane do
skali oraz kierunku dzia∏alnoÊci produkcyjnej przewidzianej w planie przedsi´wzi´cia,
a ponadto stanowià lub b´dà stanowiç zorganizowanà ca∏oÊç gospodarczà,

– zakup lub budowa budynku mieszkalnego (je˝eli w gospodarstwie nie istnieje budynek
mieszkalny i wnioskodawca nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania),
jednak obj´ty kredytowaniem koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie mo-
˝e przekroczyç 30% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia i nie wi´cej ni˝ 50 tys. z∏.

– zakup niezb´dnych nak∏adów rzeczowych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyj-
nego (np. zakup zwierzàt gospodarskich, pasz treÊciwych, kwalifikowanego materia∏u
siewnego, nawozów mineralnych, opa∏u w przypadku upraw w ogrzewanych szklarniach
i tunelach), na co mo˝na przeznaczyç do 20% kwoty kredytu.

Nie podlega finansowaniu:
• zakup tej cz´Êci gruntu rolnego, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa

rolnego ponad 100 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, obliczonych wg zasad stosowa-
nych przy naliczaniu podatku rolnego, przy tym nale˝y braç pod uwag´ wy∏àcznie po-
wierzchni´ gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç wnioskujàcego o kredyt;

• ta cz´Êç ceny umownej, która przewy˝sza poziom Êrednich cen rynkowych gruntów w da-
nym województwie, wg danych GUS;

• zakup nieruchomoÊci i ruchomych Êrodków trwa∏ych oraz stada podstawowego z Zasobu
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, je˝eli sp∏ata nale˝noÊci roz∏o˝ona jest na raty, wg zasad
okreÊlonych przez AWRSP, nabycia prawa wieczystego u˝ytkowania od Skarbu Paƒstwa lub
gminy;

• zakup gruntów rolnych, których przeznaczenie okreÊlone w planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy jest inne ni˝ rolnicze, a tak˝e lasów, parków, jezior, pracowniczych
ogródków dzia∏kowych, dzia∏ek rekreacyjnych i ogrodów botanicznych;

• ta cz´Êç ceny umownej nabywanych budynków i budowli produkcyjnych oraz budynku miesz-
kalnego, ruchomych Êrodków trwa∏ych (maszyn, urzàdzeƒ, stada podstawowego) naniesieƒ
i nasadzeƒ, która przewy˝sza poziom Êrednich cen rynkowych w danym województwie;

• zakup gruntów rolnych, budynków lub ich cz´Êci, maszyn, urzàdzeƒ i inwentarza, je˝eli
umowa zostaje zawarta:
– pomi´dzy ma∏˝onkami,
– pomi´dzy rolnikiem a nast´pcà, którym jest zst´pny, przysposobiony lub pasierb, jeÊli
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umowa ta stanowi spe∏nienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej
w pe∏nej wysokoÊci lub jeÊli zakup gruntów rolnych prowadzi do podzia∏u istniejàcego
gospodarstwa rolnego,

• realizacj´ przedsi´wzi´ç na gruntach, w budynkach i budowlach dzier˝awionych od osób
w/w, a tak˝e od teÊciów, 

• zakup maszyn, urzàdzeƒ i narz´dzi rolniczych, które zosta∏y wyprodukowane wczeÊniej ni˝
trzy lata przed datà zakupu lub by∏y ju˝ przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji
paƒstwowych,

• sp∏ata wczeÊniej zaciàgni´tych kredytów,
• refundacja nak∏adów poniesionych przed datà podpisania umowy kredytu,
• sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
osoby fizyczne prowadzàce lub podejmujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w rolnictwie, które:
• w dniu zawarcia umowy kredytowej nie przekroczy∏y 40 roku ˝ycia,
• posiadajà wykszta∏cenie rolnicze (tzn. ukoƒczà szko∏´ rolniczà, ogrodniczà lub mechaniza-

cji rolnictwa co najmniej stopnia podstawowego) lub majà udokumentowany 3-letni okres
pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym
z dzia∏alnoÊcià, na którà zostanie przeznaczony kredyt (wiek rolnika, od którego mo˝na li-
czyç okres pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 15 lat).

Warunki udzielania kredytu:
• oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie 4,25% w skali roku;
• okres kredytowania do 15 lat;
• karencja w sp∏acie kapita∏u do 2 lat;
• kwota kredytu nie mo˝e przekraczaç 80% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych na gospodar-

stwo rolne, nie wi´cej jednak ni˝ 2 mln. z∏, zaÊ w wypadku gospodarstw rolnych prowadzà-
cych produkcj´ w ramach dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej kwota kredytu nie mo˝e
przekroczyç 70% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych, nie wi´cej jednak ni˝ 4 mln z∏ na jed-
no gospodarstwo,

• kredytobiorca zobowiàzany jest prowadziç rachunkowoÊç rolnà od dnia 1 stycznia nast´p-
nego roku po otrzymaniu kredyty do koƒca okresu kredytowania oraz uczestniczyç w szko-
leniach z zakresu rachunkowoÊci rolnej, zorganizowanych przez oÊrodek doradztwa rolni-
czego (z wyjàtkiem rolników posiadajàcych dyplom szko∏y rolniczej, w której rachunkowoÊç
rolna by∏a przedmiotem obowiàzkowym).

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• przygotowanie planu przedsi´wzi´cia o kompleksowym charakterze, ujmujàcym pe∏ne na-

k∏ady na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstwa oraz wyodr´bniajàcego nak∏ady przewi-
dziane do finansowania kredytem na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych i in-
nymi kredytami (w tym tak˝e kredytami Agencji); jednoczeÊnie plan przedsi´wzi´cia powi-
nien zawieraç aktualny i przewidywany w okresie kredytowania poziom i struktur´ docho-
dów kredytobiorcy i jego rodziny;

• uzyskanie pozytywnej opinii oÊrodka doradztwa rolniczego w∏aÊciwego dla miejsca realiza-
cji przedsi´wzi´cia;

• z∏o˝enie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

183



Kredyty na zakup gruntów rolnych

Przeznaczenie:
• zakup gruntów rolnych w celu powi´kszenia gospodarstwa rolnego, majàcego powierzchni´

ogólnà co najmniej 1 ha lub powierzchni´ u˝ytków rolnych nie mniejszà ni˝ 1 ha przelicze-
niowy obliczonà wg zasad stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego (w tym, w celu
wniesienia jako wk∏adu rolnika do rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej do powierzchni nie
mniejszej od Êredniej w danym województwie okreÊlonej na podstawie danych GUS);

• zakup gruntów rolnych przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego o po-
wierzchni nie mniejszej od Êredniej w danym województwie wg danych G∏ównego Urz´du
Statystycznego;

• Przy zakupie gruntów rolnych w celu utworzenia lub powi´kszenia gospodarstwa, które
prowadziç b´dzie dzia∏y specjalne produkcji rolnej lub rybo∏ówstwo i rybactwo, jego po-
wierzchnia mo˝e byç mniejsza od Êredniej w danym województwie.

Przy udziale kredytu nie mo˝na finansowaç:
• zakupu tej cz´Êci nabywanego gruntu, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospo-

darstwa rolnego ponad 100 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, obliczonych wg zasad sto-
sowanych przy naliczaniu podatku rolnego, przy tym nale˝y braç pod uwag´ wy∏àcznie po-
wierzchni´ gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç podmiotu wnioskujàcego o kredyt;

• tej cz´Êci ceny umownej, która przewy˝sza poziom Êrednich cen rynkowych gruntów rolnych
w danym województwie wg danych GUS. JeÊli cena umowna jest wy˝sza od Êredniej ceny
rynkowej ustalonej przez GUS dla danego województwa, ró˝nic´ w cenie nabywanych grun-
tów rolnych mo˝na sfinansowaç przy udziale kredytu inwestycyjnego „podstawowego”;

• zakupu gruntów z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, je˝eli p∏atnoÊç roz∏o˝ona jest
na raty wg zasad okreÊlonych przez Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa;

• zakupu nasadzeƒ i naniesieƒ znajdujàcych si´ na nabywanych gruntach rolnych;
• zakupu gruntów rolnych, których przeznaczenie okreÊlone w planie przestrzennego zago-

spodarowania gminy jest inne, ni˝ rolnicze, a tak˝e lasów, parków, jezior, pracowniczych
ogródków dzia∏kowych, dzia∏ek rekreacyjnych i ogrodów botanicznych;

• transakcji zawieranych pomi´dzy ma∏˝onkami lub pomi´dzy rolnikiem i jego nast´pcà, któ-
rym jest zst´pny, przysposobiony lub pasierb, jeÊli umowa stanowi spe∏nienie warunków do
otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pe∏nej wysokoÊci lub jeÊli powoduje podzia∏ ist-
niejàcego gospodarstwa rolnego.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt:
• osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, z wy∏àczeniem emery-

tów i rencistów;
• osoby prawne;
• jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej.

Warunki udzielania kredytu:
• oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie 4,25% w skali roku,
• maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat, w tym okres karencji w sp∏acie kapita∏u do 2 lat,
• kwota kredytu na zakup gruntów nie mo˝e przekroczyç poziomu Êrednich cen rynkowych

gruntów w danym województwie, nie wi´cej jednak ni˝ 2 mln z∏ na gospodarstwo rolne,
• minimalny udzia∏ Êrodków w∏asnych kredytobiorcy wynosi 20% ceny umownej nabywanych

gruntów rolnych.
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Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• przygotowanie planu przedsi´wzi´cia,
• uzyskanie pozytywnej opinii oÊrodka doradztwa rolniczego, w∏aÊciwego dla miejsca realiza-

cji przedsi´wzi´cia,
• z∏o˝enie w banku wniosku o kredyt wraz z kompletem wymaganych dokumentów

V Kredyty Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa

Kredyty na przedsi´wzi´cia w zakresie ma∏ej przedsi´biorczoÊci

Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa udziela kredytów na przedsi´wzi´cia w zakresie
ma∏ej przedsi´biorczoÊci o charakterze pozarolniczym przy zatrudnianiu bezrobotnych, by∏ych
pracowników paƒstwowych gospodarstw rolnych oraz cz∏onków ich rodzin na terenach wiej-
skich oraz w ma∏ych oÊrodkach miejskich. Kredyty sà obj´te dop∏atami do oprocentowania ze
Êrodków Krajowego Urz´du Pracy 

Przeznaczenie:
• kredyt przeznaczony jest na tworzenie nowych miejsc pracy dla zarejestrowanych bezrobot-

nych w wymiarze do 8 osób. Rekrutacja nowych pracowników powinna byç prowadzona –
z wyjàtkiem koniecznych specjalistów – spoÊród zarejestrowanych bezrobotnych b´dàcych
by∏ymi pracownikami PGR bàdê najbli˝szymi cz∏onkami ich rodzin z terenów wiejskich lub
miast do 20 tys. mieszkaƒców. W strukturze zatrudnienia co najmniej 50% nowozatrudnio-
nych osób musi byç by∏ymi pracownikami PGR bàdê cz∏onkami ich rodzin;

• przedmiotem kredytowania mogà byç nak∏ady inwestycyjne w zakresie ma∏ej przedsi´bior-
czoÊci, zwiàzane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejàcych przedsi´wzi´ç gospo-
darczych o charakterze pozarolniczym na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys.
mieszkaƒców, ze szczególnà preferencjà gmin uznanych za zagro˝one wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r.,
w sprawie okreÊlenia wykazu gmin zagro˝onych szczególnym bezrobociem strukturalnym
(Dz. U. Nr 110 z 1999 r., poz 1264 z póên. zm.);

• kredyt obejmuje:
– zakup, budow´, rozbudow´, modernizacj´ lub adaptacj´ obiektów produkcyjno-us∏ugowych,
– wyposa˝enie inwestycyjne tych obiektów w maszyny, urzàdzenia i r´czne narz´dzia pra-

cy, w tym równie˝ Êrodki transportowe, jednoznacznie zwiàzane z realizowanym przed-
si´wzi´ciem;

– kredyt mo˝e byç przeznaczony na wszystkie przedsi´wzi´cia nie zwiàzane z prowadzeniem
jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci w zakresie produkcji roÊlinnej i zwierz´cej, z wy∏àczeniem skle-
pów spo˝ywczych, barów, restauracji oraz wszelkich form wyszynku napojów alkoholowych.

Przy udziale kredytu nie mo˝na finansowaç:
• zakupu Êrodków obrotowych.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt (dotyczy podmiotów uprawnionych do otrzymania po˝yczki
z Funduszu Pracy):
• rolnicy i cz∏onkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne, zamieszka∏e na terenach wiejskich

lub w miastach do 20 tys. mieszkaƒców,
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• osoby prawne (spó∏ki prawa handlowego) i spó∏ki prawa cywilnego dzia∏ajàce na terenach
wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkaƒców,

• osoby fizyczne i prawne spoza terenów wiejskich lub miast do 20 tys. mieszkaƒców, ale tyl-
ko w przypadku gdy inwestycja jest zlokalizowana na tym terenie; w przypadku podmiotów
ju˝ prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, liczba zatrudnionych pracowników w chwili z∏o-
˝enia wniosku nie mo˝e przekraczaç ∏àcznie 30 osób.

Warunki udzielania kredytu:
• oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 0,65 stopy redyskonta weksli NBP w stosun-

ku rocznym, z czego cz´Êç odsetek jest pokrywana dop∏atami Funduszu Pracy, a pozosta∏a
cz´Êç jest p∏acona przez kredytobiorc´; oprocentowanie przy obecnej stopie redyskonta we-
ksli – 17%, wynosi:
– 0,80% w przypadku kredytów udzielanych pracodawcom na utworzenie nowych, dodat-

kowych miejsc pracy dla bezrobotnych w gminach uznanych za zagro˝one szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym,

– 4,50% w przypadku kredytów udzielanych pracodawcom na utworzenie nowych, dodat-
kowych miejsc pracy w pozosta∏ych gminach;

• odsetki od kredytu p∏atne sà w okresach kwartalnych;
• maksymalny okres na jaki mo˝e byç udzielony kredyt wynosi 5 lat, przy czym okres karen-

cji nie mo˝e przekroczyç jednego roku;
• kredyt udzielany jest w trybie i na zasadach obowiàzujàcych w banku kredytujàcym;
• kredyt udzielany jest do wysokoÊci 80% wartoÊci kosztorysowej przedsi´wzi´cia nie wi´cej

jednak ni˝:
– 25.000 z∏ na jedno miejsce pracy,
– 200.000z∏ na jedno zadanie inwestycyjne,

• bank okreÊla formy zabezpieczenia zwrotnoÊci kredytu.

Procedura ubiegania si´ o kredyt:
• podstaw´ udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek z∏o˝ony w oddziale kredytujàcym,

wed∏ug wzoru stosowanego przez bank, wraz z wymaganà pe∏nà dokumentacjà zgodnà
z obowiàzujàcym w banku regulaminie kredytowania, w tym równie˝ zaÊwiadczeniem rejo-
nowego urz´du pracy, ˝e kredytobiorca jest uprawniony do dofinansowania (dop∏at) z tytu-
∏u zatrudnienia rejestrowanych bezrobotnych.

Banki obs∏ugujàce:
Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S. A.
ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa
tel./fax (0-22) 620 72 71 

Po˝yczki Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa

Przeznaczenie:
• nak∏ady na remonty i modernizacj´ mienia Zasobu oraz zakup Êrodków obrotowych,
• unowoczeÊnianie produkcji i zbytu produktów rolnych,
• inwestycje z zakresu ochrony Êrodowiska oraz ochrony zabytków,
• lokalne programy rozwoju oraz koszty tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych,
• agroturystyka i produkcja ekologiczna,
• rzàdowe i regionalne programy zwiàzane z restrukturyzacjà rolnictwa.
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Kto mo˝e ubiegaç si´ o po˝yczk´:
• podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà z wykorzystaniem mienia Zasobu W∏asno-

Êci Rolnej Skarbu Paƒstwa a tak˝e nabywcy tego mienia i spó∏ki z udzia∏em Agencji,

Warunki udzielenia po˝yczki:
• oprocentowanie udzielanych po˝yczek wynosi:

– nie mniej ni˝ 0,50 stopy redyskonta weksli dla po˝yczek o okresie sp∏aty do 1 roku – ok.
8,50%, jednorazowo pobierana jest prowizja w wysokoÊci 0,5% kwoty po˝yczki,

– nie mniej ni˝ 0,70 stopy redyskonta weksli dla po˝yczek o okresie sp∏aty powy˝ej 1 roku
– ok. 11,90%, jednorazowo pobierana jest prowizja w wysokoÊci 1% kwoty po˝yczki,

• wysokoÊç po˝yczki udzielonej na rzecz jednego podmiotu nie mo˝e przekroczyç jednorazo-
wo lub ∏àcznie kwoty 500.000 z∏,

• po˝yczki udzielane sà na okres do 5 lat, dopuszcza si´ karencj´ w sp∏acie kapita∏u do jed-
nego roku,

Procedura obiegania si´ o po˝yczk´:
• z∏o˝enie odpowiedniego wniosku we w∏aÊciwym terenowym oddziale Agencji

Terenowe Oddzia∏y Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa

OT AWRSP OT AWRSP
ul. Hetmaƒska 38, 85-039 Bydgoszcz ul. Milskiego 1, 80-809 Gdaƒsk
tel. (0-52) 349 37 93, tel.(0-58) 300 48 41
fax (0-52) 349 37 97 fax (0-58) 300 48 43
woj. kujawsko-pomorskie woj. pomorskie

OT AWRSP OT AWRSP
ul. Jagielloƒczyka 8, 66-400 Gorzów Wlk. ul. Wa∏y Chrobrego 4, 70-500 Szczecin
tel. (0-95) 721 54 33 tel. (0-91) 814 42 00
fax (0-95) 722 59 01 fax (0-91) 814 42 22
woj. lubuskie woj. zachodniopomorskie

filia OT AWRSP filia OT AWRSP
ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra ul. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin
tel. (0-68) 327 23 89 tel. (0-94) 343 39 30
fax (0-68) 325 46 41 fax (0-94) 343 36 95
by∏e woj. zielonogórskie by∏e woj. koszaliƒskie

OT AWRSP OT AWRSP
ul. Kar∏owicza 4, 20-021 Lublin ul. Fredry 12, 61-701 Poznaƒ
tel. (0-81) 532 21 12 tel. (0-61) 855 50 91
fax (0-81) 532 05 11 fax (0-61) 851 50 92
woj. lubelskie woj. wielkopolskie

OT AWRSP filia OT AWRSP
ul. G∏owackiego 6, 10-448 Olsztyn ul. Motylewska 7, 64-920 Pi∏a
tel. (0-89) 523 50 29 tel. (0-67) 212 30 01
fax (0-89) 523 56 85 fax (0-67) 212 35 27
woj. warmiƒsko-mazurskie, podlaskie by∏e woj. pilskie
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filia OT AWRSP OT AWRSP
ul. Sportowa 22, 16-400 Suwa∏ki ul. 8 Marca 13, 35-065 Rzeszów
tel. (0-87) 566 35 91 tel. (0-17) 862 64 77
fax (0-87) 566 58 61 fax (0-17) 862 83 15
by∏e woj. bia∏ostockie, ∏om˝yƒskie, suwalskie woj. podkarpackie, Êwi´tokrzyskie

OT AWRSP OT AWRSP
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole Plac Bankowy 2, 00-950 Warszawa
tel. (0-77) 453 02 62 tel. (0-22) 531 16 55
fax (0-77) 453 98 06 fax (0-22) 531 17 00
woj. opolskie, Êlàskie, ma∏opolskie woj. mazowieckie

OT AWRSP filia OT AWRSP
ul. Miƒska 60, 54-610 Wroc∏aw ul. Pó∏nocna 27/29, 91-420 ¸ódê
tel. (0-71) 357 50 68 tel. (0-42) 636 53 26
fax (0-71) 357 90 97 fax (0-42) 632 91 33
woj. dolnoÊlàskie woj. ∏ódzkie

Filia OT AWRSP
ul. Nowodworska 10B, 82-300 Elblàg
tel. (0-55) 232 45 97
fax (0-55) 232 55 93
by∏e woj. elblàskie

Sprzeda˝ nieruchomoÊci rolnych na raty

NieruchomoÊci rolne, b´dàce w dyspozycji Agencji mogà byç zakupione na raty je˝eli uza-
sadniajà to wzgl´dy spo∏eczno-gospodarcze, a w szczególnoÊci, je˝eli nieruchomoÊç nabywa-
na jest w celu utworzenia lub powi´kszenia gospodarstwa rolnego oraz w celu tworzenia
miejsc pracy.

Zasady roz∏o˝enia sprzeda˝y nieruchomoÊci na raty:
• raty mogà byç wyra˝one w mierniku pieni´˝nym lub w mierniku naturalnym (dt – decytony psze-

nicy);
• raty wyra˝one w mierniku naturalnym sà nieoprocentowane;
• je˝eli raty wyra˝one sà w mierniku pieni´˝nym i nabywca dotrzymuje terminów p∏atnoÊci,

to oprocentowanie ma charakter preferencyjny i wynosi:
– 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, ale nie mniej ni˝ 4% rocznie dla nabywców nierucho-

moÊci rolnych,
– 0,5 stopy redyskonta weksli NBP, ale nie mniej ni˝ 8% rocznie dla nabywców gruntów

przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierol-
ne wraz z cz´Êciami sk∏adowymi i przynale˝noÊciami;

• pierwsza wp∏ata musi wynosiç co najmniej 20% ceny sprzeda˝y niezale˝nie od charakteru
nieruchomoÊci, sp∏ata pozosta∏ej cz´Êci sprzeda˝y mo˝e byç roz∏o˝ona na okres nie d∏u˝szy
ni˝ 15 lat, 

• maksymalna powierzchnia gruntów (przeliczeniowa) nabyta przez jeden podmiot, obj´ta
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roz∏o˝eniem nale˝noÊci na raty, wraz z powierzchnià obj´tà kredytem ARiMR (o ile taka
sytuacja zachodzi) nie mo˝e przekroczyç:
– 100 ha (ma∏opolskie, mazowieckie, Êwi´tokrzyskie),
– 300 ha (lubelskie, ∏ódzkie, podkarpackie, podlaskie, Êlàskie),
– 500 ha (dolnoÊlàskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, warmiƒsko-

-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie);
• podmiot nabywajàcy nieruchomoÊç rolnà z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa jest

zobowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie o wielkoÊci ju˝ posiadanej powierzchni (przeliczeniowej)
w tym nabytej ju˝ od Agencji z roz∏o˝eniem nale˝noÊci na raty;

• ka˝da sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie z uwzgl´dnieniem priorytetów Agencji.

Ubieganie si´ o sprzeda˝ nieruchomoÊci na raty nale˝y rozpoczàç we w∏aÊciwym terenowo od-
dziale Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.

Sprzeda˝ ruchomych Êrodków trwa∏ych i majàtku obrotowego na raty

Wykup ruchomych Êrodków trwa∏ych i majàtku obrotowego mo˝e byç roz∏o˝ony na raty, je˝e-
li uzasadniajà to wzgl´dy spo∏eczno-gospodarcze, a w szczególnoÊci, je˝eli nieruchomoÊç, do
której przynale˝à ruchome Êrodki trwa∏e i majàtek obrotowy, nabywana jest w celu utworzenia
lub powi´kszenia gospodarstwa rolnego oraz tworzenia miejsc pracy.

Zasady roz∏o˝enia sprzeda˝y na raty:
• raty mogà byç wyra˝one w mierniku pieni´˝nym lub naturalnym (dt – decytony pszenicy),
• raty wyra˝one w mierniku naturalnym sà nieoprocentowane,
• je˝eli raty wyra˝one sà w mierniku pieni´˝nym i nabywca dotrzymuje terminów p∏atnoÊci,

to oprocentowanie ma charakter preferencyjny i wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli NBP,
ale nie mniej ni˝ 4% rocznie.

• Agencja mo˝e równie˝ stosowaç raty nieoprocentowane je˝eli:
– sprzedawane mienie po∏o˝one jest na terenie gminy uznanej za zagro˝onà szczególnie

wysokim bezrobociem strukturalnym i nie by∏o wykorzystywane do produkcji lub dzia-
∏alnoÊci us∏ugowej przez ponad rok przed zawarciem umowy (wykaz takich gmin poda-
je Rozporzàdzenie. Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999, Dz. U. nr. 110 poz. 1264),

– dzier˝awca – nabywca mienia, zatrudnia ustalonà w umowie liczb´ osób spoÊród miesz-
kaƒców gminy zagro˝onej szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (wówczas
oprocentowania nie stosuje si´ przez okres zatrudnienia tych pracowników).

• Warunki p∏atnoÊci przy wartoÊci wyra˝onej w mierniku pieni´˝nym:
– ruchome Êrodki trwa∏e (maszyny i urzàdzenia): wp∏ata 20% ich wartoÊci w momencie za-

wierania umowy, sp∏ata pozosta∏ej nale˝noÊci w równych ratach przez okres do 8 lat,
– Êrodki obrotowe (zapasy, inwentarz, produkcja): wp∏ata 40% ich wartoÊci w momencie

zawierania umowy, sp∏ata pozosta∏ej nale˝noÊci w równych ratach w okresie 4 lat.
• Warunki p∏atnoÊci przy wartoÊci wyra˝onej w mierniku naturalnym (dt pszenicy) sà takie sa-

me dla Êrodków obrotowych i ruchomych Êrodków trwa∏ych: wp∏ata 10% ceny sprzeda˝y,
sp∏ata pozosta∏ej nale˝noÊci w równych ratach przez okres do 10 lat.

Ubieganie si´ o sprzeda˝ ruchomych Êrodków trwa∏ych i majàtku obrotowego na raty nale˝y
rozpoczàç we w∏aÊciwym terenowo oddziale Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.
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VI Po˝yczki Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

„Promocja Przedsi´biorczoÊci Wiejskiej” – program po˝yczek FDPA

Przeznaczenie:
• po˝yczka mo˝e byç przeznaczona na rozpocz´cie lub rozszerzenie dzia∏alnoÊci gospodar-

czej na terenach wiejskich.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o po˝yczk´:
• po˝yczkobiorcà mogà byç osoby lub grupy osób:

– mieszkajàce na terenach wiejskich i prowadzàce tam dzia∏alnoÊç gospodarczà,
– mieszkajàce w miastach, a prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà na obszarach wiej-

skich,
– mieszkajàce na obszarach wiejskich, a prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarcza w mieÊcie,
– mieszkajàce w ma∏ych miasteczkach (do 20 tys. mieszkaƒców), które zatrudniajà lub

tworzà miejsca pracy dla mieszkaƒców wsi lub dzi´ki prowadzonej dzia∏alnoÊci przyczy-
niajà si´ do rozwoju wsi,

– zatrudniajà nie wi´cej ni˝ 10 osób.

Warunki udzielania po˝yczki:
• oprocentowanie po˝yczek w stosunku rocznym wynosi:

– po˝yczki na dzia∏alnoÊç gospodarczà dla osób indywidualnych – 25%,
– po˝yczki agroturystyczne – 19,50%,
– po˝yczki grupowe – 19,50%;

• okres sp∏aty po˝yczki od 3 miesi´cy do 2 lat,
• sp∏ata po˝yczki nast´puje w ratach miesi´cznych,
• po˝yczki udzielane sà w wysokoÊci do 20.000 z∏. W przypadku po˝yczek grupowych (od 3 do

5 osób) ka˝dy cz∏onek grupy mo˝e otrzymaç po 20.000 z∏,
• prowizja od udzielania po˝yczki jest p∏atna przed uruchomieniem po˝yczki i wynosi 3%

wartoÊci wnioskowanej kwoty po˝yczki,
• bezzwrotna op∏ata manipulacyjna za rozpatrzenie wniosku po˝yczkowego wynosi 1% od

kwoty wnioskowanej po˝yczki.

Procedura ubiegania si´ o po˝yczk´:
• po˝yczkobiorca powinien posiadaç nast´pujàce dokumenty:

– zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej (wpis do ewidencji),
– numer statystyczny REGON,
– akt w∏asnoÊci, umowa dzier˝awy, umowa najmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie

dzia∏alnoÊci,
– w przypadku istniejàcych dzia∏alnoÊci gospodarczych – zaÊwiadczenie o nie zaleganiu

w op∏atach ZUS, podatku (z urz´du skarbowego), dokument potwierdzajàcy obroty fir-
my – PIT za ostatni okres rozliczeniowy.

• zabezpieczeniem po˝yczki jest por´czenie osób trzecich (przynajmniej dwóch por´czycieli),
przy po˝yczkach grupowych – por´czenie wzajemne,

• po˝yczkobiorca powinien posiadaç rachunek bie˝àcy lub oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowy
ROR w banku.

Szczegó∏owych informacji o programie po˝yczek udziela:
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA
ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
tel. (0-22) 622 52 55
fax (0-22) 622 52 45

Biura terenowe FDPA

Biuro Terenowe FDPA Biuro Terenowe FDPA
ul. W´gierska 188, 33-300 Nowy Sàcz ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
tel./fax (0-18) 442 54 84 tel./fax (0-25) 644 66 15
woj. ma∏opolskie woj. mazowieckie

Biuro Terenowe FDPA Biuro Terenowe FDPA
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elblàg ul. Targowa 16, 09-400 P∏ock
tel./fax (0-55) 239 77 69 tel./fax (0-24) 268 33 39, wew. 224
woj. warmiƒsko-mazurskie woj. mazowieckie

Biuro Terenowe FDPA Biuro Terenowe FDPA
ul. KoÊciuszki 5, 78-300 Po∏czyn Zdrój ul. 1 Maja 27, pok. 114, 58-500 Jelenia Góra
tel./fax (0-94) 366 33 30 tel. (0-75) 753 38 33, tel./fax (0-75) 753 38 33
woj. zachodniopomorskie woj. dolnoÊlàskie

6.3. Por´czenia kredytów i gwarancje sp∏aty kredytów na dzia∏al-
noÊç gospodarczà na terenach wiejskich

Obserwacja warunków dzia∏ania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, do których mo˝na zaliczyç
gospodarstwa agroturystyczne, chocia˝ dzia∏ajà na podstawie innych regulacji prawnych, wska-
zuje na wyst´powanie powa˝nych przeszkód wp∏ywajàcych na mo˝liwoÊç ich rozwoju. Poza
szeregiem problemów, jednà ze znaczàcych barier rozwoju jest utrudniony dost´p do finanso-
wania zewn´trznego w formie kredytów bankowych. Stosujàc pewne uproszczenia, stwierdziç
mo˝na, ˝e banki wcià˝ nie sà zainteresowane kredytowaniem ma∏ych przedsi´biorstw, zw∏asz-
cza dopiero rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç lub funkcjonujàcych na rynku krótki czas. Banki po-
wszechnie podkreÊlajà wysokie ryzyko i niskà op∏acalnoÊç akcji kredytowych oraz ograniczony
dost´p do wiarygodnej i pewnej informacji finansowo-ekonomicznej. Bardzo cz´sto zwraca si´
równie˝ uwag´ na brak zabezpieczeƒ dobrej jakoÊci, które mogliby oferowaç drobni przedsi´-
biorcy pod zaciàgane kredyty. W wi´kszoÊci przypadków czynnik ten faktycznie uniemo˝liwia
uruchomienie kredytów. Chocia˝ zawsze mówi si´ o pierwszorz´dnym znaczeniu prognozowa-
nych wyników przedsi´wzi´cia, to jednak ostatecznie o uruchomieniu finansowania decydujà
zaakceptowane przez bank zabezpieczenia, które musi przedstawiç kredytobiorca.

Jednym z instrumentów umo˝liwiajàcym redukcj´ ryzyka w finansowaniu tego typu podmio-
tów, jest por´czenie przez innà instytucj´ (por´czyciela), która przejmuje na siebie ryzyko. Po-
r´czenie wystawione za zobowiàzanie kredytobiorcy, umniejsza w sposób zdecydowany si∏´
wi´kszoÊci argumentów przeciwko udzielaniu kredytów ma∏ym firmom. Maleje znaczenie bra-
ku zabezpieczeƒ w∏asnych, które mo˝e udost´pniç kredytobiorca. Funkcj´ t´ spe∏nia samo po-
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r´czenie. Przyczyny dotyczàce krótkiej historii kredytowej, braku dobrych metod oceny sytu-
acji finansowej, wiarygodnych êróde∏ informacji oraz trudnoÊci w ocenie zdolnoÊci menad˝er-
skich tak˝e tracà na znaczeniu. Por´czyciel si∏à rzeczy przejmuje ryzyko na siebie. 

Z kolei niska rentownoÊç akcji kredytowej mo˝e byç ∏agodzona zwi´kszonà liczbà operacji kre-
dytowych. W przypadku zabezpieczenia por´czeniem, bank mo˝e uruchamiaç kredyty dla
znacznie wi´kszej liczby przedsi´wzi´ç. Poprzez standaryzacj´ analiz ekonomiczno-finanso-
wych i prawnych, obni˝ane sà koszty udzielenia kredytu i wzrasta ich rentownoÊç. Nie ulega
wi´c wàtpliwoÊci, ˝e por´czenia mogà stanowiç instrument umo˝liwiajàcy uruchomienie
w sposób bardziej zdecydowany procesów kredytowania przedsi´biorczoÊci prywatnej. 

Poni˝ej omówione zosta∏y systemy por´czeƒ i gwarancji kredytowych, obs∏ugiwane przez Agen-
cj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.

I Gwarancje kredytowe i por´czenia sp∏at kredytów bankowych 
udzielane przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przeznaczenie:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo˝e na wniosek kredytobiorcy udzieliç
por´czenia kredytu lub gwarancji sp∏aty kredytu zaciàgni´tego na finansowanie inwestycji
w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo˝ywczym i us∏ugach dla rolnictwa. Dotyczy to zw∏aszcza
przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, majàcych na celu:
• tworzenie nowych miejsc pracy na wsi, w rejonach o najwi´kszym bezrobociu na wsi,
• budow´ bàdê rozbudow´ zak∏adów przetwórstwa rolno-spo˝ywczego w pobli˝u zaplecza,
• uruchomienie lub zwi´kszenie produkcji eksportowej,
• zastosowanie materia∏o- i energooszcz´dnych technologii przyjaznych dla Êrodowiska,
• wprowadzenie post´pu biologicznego i technicznego do produkcji rolnej,
• tworzenie silnych rozwojowo gospodarstw rolnych.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o gwarancj´/por´czenie:
• osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty nie b´dàce osobami prawnymi, prowadzàce

dzia∏alnoÊç gospodarczà i posiadajàce zdolnoÊç kredytowà.

Warunki udzielenia gwarancji lub por´czenia:
• por´czenia sà terminowe i udzielane do wysokoÊci 60% wykorzystanej kwoty przyznanego

kredytu oraz od kwoty obj´tej por´czeniem, nie wi´cej jednak ni˝ 1 mln z∏,
• gwarancje sà terminowe i mogà byç udzielane do kwoty 1 mln z∏,
• z tytu∏u udzielonego por´czenia i gwarancji Agencja pobiera jednorazowà prowizj´ w wy-

sokoÊci 1% por´czonej lub 2% gwarantowanej kwoty kredytu,
• osoby prowadzàce gospodarstwo rolne bàdê dzia∏y specjalne produkcji rolnej, zobowiàzane

sà do prowadzenia rachunkowoÊci rolnej w okresie wa˝noÊci por´czenia lub gwarancji,
• por´czenia lub gwarancji udziela na piÊmie prezes Agencji.

Procedura ubiegania si´ o gwarancj´ lub por´czenie:
• wnioski o por´czenie lub gwarancje sk∏ada si´ za poÊrednictwem banku-kredytodawcy na

formularzach, których wzór okreÊla prezes Agencji. Do wniosku nale˝y do∏àczyç aktualne
(wa˝ne) za∏àczniki, takie jak:
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– warunkowà umow´ kredytowà,
– plan przedsi´wzi´cia z pozytywnà opinià oÊrodka doradztwa rolniczego, w∏aÊciwego dla

miejsca realizacji przedsi´wzi´cia,
– dokumenty dotyczàce realizowanej inwestycji (plan techniczny, kosztorys, harmono-

gram realizacji inwestycji, wst´pna umowa kupna-sprzeda˝y itp.),
– dokumenty okreÊlajàce aktualny status prawny wnioskodawcy oraz uprawnienia do dys-

ponowania majàtkiem i zaciàgania zobowiàzaƒ przez osoby wyst´pujàce w imieniu wnio-
skodawcy,

– dokumenty obrazujàce wyniki ekonomiczno-finansowe wnioskodawcy za ostatnie 3 lata
obrachunkowe (bilans, rachunek wyników, wyciàg z ksià˝ki przychodów i rozchodów),
poÊwiadczone przez urzàd skarbowy,

– opis wyników dzia∏alnoÊci gospodarstwa rolnego za okres ostatnich 3 lat (struktura
i wielkoÊç produkcji, przychody i koszty dzia∏alnoÊci, realizowane inwestycje),

– dokumenty przedstawiajàce sytuacj´ finansowà i majàtkowa wnioskodawcy (odpisy
z ksiàg wieczystych, informacje banków o stanie zad∏u˝enia i jego obs∏udze),

– opinia banku prowadzàcego rachunek bie˝àcy wnioskodawcy oraz opinia banku kredy-
todawcy,

– zaÊwiadczenie o niezaleganiu z p∏atnoÊciami podatków oraz sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne,

– w przypadku dzier˝awców – umowy dzier˝awy nieruchomoÊci i umowy sprzeda˝y majàt-
ku ruchomego, zgoda AWRSP na modernizacj´ gospodarstwa, opinia AWRSP o wywià-
zywaniu si´ z zobowiàzaƒ,

– dokumenty obrazujàce realnà wartoÊç rynkowà proponowanych zabezpieczeƒ (wycena
nieruchomoÊci wykonana metodà rynkowà przez bieg∏ego, posiadajàcego stosowne
uprawnienia, wycena maszyn i urzàdzeƒ, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty dotyczàce
sytuacji majàtkowo-finansowej por´czycieli),

• dokumenty powinny byç z∏o˝one w orygina∏ach lub poÊwiadczone za zgodnoÊç przez bank
kredytujàcy,

• z∏o˝enie innych dokumentów mogàcych Êwiadczyç o kredytobiorcy lub wymaganych dodat-
kowo przez Agencj´,

• ustanowienie przez wnioskodawc´ zabezpieczenia na rzecz Agencji na wypadek roszczeƒ
wynikajàcych z tytu∏u wykonania obowiàzków por´czyciela lub gwaranta; Agencja mo˝e za-
˝àdaç poddania si´ przez wnioskodawc´ egzekucji w trybie art. 777., pkt. 4. kodeksu post´-
powania cywilnego.

Kompletne wnioski sà ewidencjonowane w Agencji wed∏ug daty wp∏ywu i rozpatrywane w cià-
gu 30 dni od daty zarejestrowania. Agencja mo˝e przeprowadziç inspekcj´ u wnioskodawcy.
Mo˝e równie˝ za˝àdaç przeprowadzenia analiz i ekspertyz przez rzeczoznawców na koszt
wnioskodawcy, zasi´gnàç opinii banków, innych podmiotów i instytucji.

Informacji udziela:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Paw∏a II 70, 00-175 Warszawa
tel. (0-22) 860 28 19, 860 28 20
fax (0-22) 860 28 19
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II Gwarancje i por´czenia Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa

Przeznaczenie:
• por´czenia lub gwarancje mogà byç udzielane pod warunkiem przeznaczenia obj´tego ni-

mi kredytu/po˝yczki na sfinansowanie przedsi´wzi´ç zapewniajàcych racjonalne zagospo-
darowanie mienia Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa poprzez:
– rozwój produkcji rolnej, hodowli, przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
– inwestycje z zakresu ochrony Êrodowiska,
– utrzymanie bàdê tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
– tworzenie nowych gospodarstw rolnych, w tym ich powi´kszenie,
– wsparcie regionalnych programów rozwoju,
– inwestycje z zakresu ochrony obiektów zabytkowych;

• por´czenia lub gwarancje mogà byç udzielane równie˝ podmiotom prowadzàcym dzia∏al-
noÊç gospodarczà, nie zwiàzanà z zagospodarowaniem mienia Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa, w wypadku gdy zaciàgane zobowiàzanie przeznaczonej jest na utworzenie
nowych miejsc pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych b´dàcych:
– by∏ymi pracownikami PGR,
– cz∏onkami ich rodzin,
– mieszkaƒcami osiedli popegeerowskich.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o gwarancj´/por´czenie:
• osoby fizyczne i prawne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, posiadajàce zdolnoÊç kredy-

towà.

Warunki udzielenia gwarancji/por´czenia:
• wysokoÊç gwarancji/por´czenia maksymalnie do 70% wykorzystanej kwoty kredytu/po˝yczki,
• prowizja 0,5% do 2% gwarantowanej/por´czanej kwoty w zale˝noÊci od okresu, na jaki zo-

sta∏a udzielona gwarancja/por´czenie.

Procedura ubiegania si´ o gwarancj´/por´czenie:
• z∏o˝enie odpowiedniego wniosku we w∏aÊciwym oddziale terenowym Agencji – do wniosku

nale˝y do∏àczyç:
– dokumenty i informacje niezb´dne do dokonania oceny zdolnoÊci kredytowej wniosko-

dawcy,
– umow´ stanowiàcà podstaw´ zobowiàzania (np. umow´ kredytowà),
– oÊwiadczenie wnioskodawcy w sprawie proponowanych form zabezpieczenia gwaran-

cji/por´czenia,
– pe∏nomocnictwo dla Agencji do dysponowania rachunkami bankowymi do wysokoÊci

zobowiàzaƒ wnioskodawcy w stosunku do Agencji.

Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w oddzia∏ach terenowych Agencji W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa.

Zarówno procedura, jak i zgromadzenie ca∏ego kompletu wymaganych dokumentów mo˝e wy-
dawaç si´ bardzo skomplikowane. Z pewnoÊcià nie jest to ∏atwe, a specjalistyczna terminolo-
gia i zawi∏oÊci prawne mogà wr´cz odstraszyç od podj´cia jakichkolwiek wysi∏ków w tym kie-
runku. Zarówno na tym etapie, jak i w momencie poszukiwania w∏aÊciwego kredytu, nale˝y
skorzystaç z pomocy specjalistów zatrudnionych w oÊrodku doradztwa rolniczego, stowarzy-
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szeniu agroturystycznym lub innym oÊrodku wspierania ma∏ej przedsi´biorczoÊci. Przy ich po-
mocy znacznie ∏atwiej b´dzie nie tylko wybraç w∏aÊciwà lini´ kredytowà, oceniç swoje mo˝li-
woÊci ubiegania si´ o kredyt, ale i przygotowaç wszystkie niezb´dne dokumenty. OczywiÊcie
mo˝na podjàç wysi∏ki, aby wszystko wykonaç samemu. Istnieje jednak ryzyko, ˝e nie majàc do-
statecznej wiedzy i doÊwiadczenia, pominiemy te elementy, które w sposób istotny mogà wp∏y-
waç na ocen´ naszego wniosku, a przez to i ca∏ego przedsi´wzi´cia. 
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Rozdzia∏ 7.
Plan rozwoju dzia∏alnoÊci agroturystycznej 
w perspektywie wieloletniej

7.1. OkreÊlenie w∏asnej strategii dzia∏ania na przysz∏oÊç

W pierwszej fazie prowadzenia dzia∏alnoÊci agroturystycznej, kwaterodawcy najcz´Êciej przy-
gotowujà us∏ugi noclegowo-˝ywieniowe. Jednak w miar´ up∏ywu czasu nale˝y stopniowo pod-
nosiç standard wynajmowanych pomieszczeƒ, jak równie˝ wzbogacaç ofert´ wypoczynku przy-
gotowywanà dla goÊci. Oferta w znacznym stopniu powinna byç oparta o walory wypoczynko-
we samego gospodarstwa oraz najbli˝szej okolicy. W pierwszej kolejnoÊci dzia∏ania podejmo-
wane przez w∏aÊciciela, powinny podkreÊlaç indywidualne cechy samego obiektu, wyró˝niajà-
ce go spoÊród innych.

Obiekt powinien posiadaç swojà nazw´ w∏asnà, ∏atwà do zapami´tania i eksponujàcà wybranà
cech´ kojarzàcà si´ z okolicà lub rodzinà gospodarzy. Jako wybrany element mo˝e pos∏u˝yç
charakterystyczne drzewo rosnàce w pobli˝u obiektu np. dàb lub sosna, gniazdo bociana uwi-
te na budynku, nazwa przep∏ywajàcej rzeki itp. Niekorzystne wra˝enie mo˝e wywo∏ywaç na-
zwa, która kojarzy si´ z zupe∏nie innym regionem kraju np. pensjonat „U bacy” po∏o˝ony na
Mazurach. Podobnie w przypadku poszczególnych pomieszczeƒ warto je urzàdzaç, tak by uzy-
ska∏y swój indywidualny charakter i nie przypomina∏y standardowych pokoi hotelowych. 

W tym przypadku mo˝na równie˝ pokojom nadaç nazw´ w∏asnà. W przypadku gdy obiektem
noclegowym jest odnowiony lub adaptowany stary budynek, warto przeÊledziç jego histori´,
si´gnàç do czasu, gdy zosta∏ wybudowany, poznaç nazwiska dawnych w∏aÊcicieli itp. 

W przypadku starego obiektu, warto zachowaç sprz´ty i przedmioty wià˝àce si´ z jego prze-
sz∏oÊcià lub te˝ nabyç inne nawiàzujàce swym wyglàdem do stylu minionego okresu. JeÊli go-
spodyni przygotowuje wy˝ywienie, powinna zastanowiç si´ nad opracowaniem zestawu daƒ,
które mogà stanowiç specjalnoÊç kulinarnà danego gospodarstwa, wspominanà przez turystów
jeszcze d∏ugo po zakoƒczeniu wypoczynku. Po wypracowaniu indywidualnego charakteru da-
nego obiektu, znacznie ∏atwiej b´dzie przygotowaç materia∏y promocyjne gospodarstwa, które
zapadnà w pami´ci naszym goÊciom.

Coraz wi´cej osób przyje˝d˝ajàcych na tereny wiejskie preferuje aktywny wypoczynek, dlatego
te˝ na terenie gospodarstwa powinny istnieç odpowiednie sprz´ty i urzàdzenia. Obiekty po∏o-
˝one nad jeziorem powinny udost´pniaç sprz´t p∏ywajàcy, sprz´t do w´dkowania, pomost, itp.
Du˝à atrakcj´ stanowi mo˝liwoÊç jazdy konnej, przeja˝d˝ki bryczkà po okolicy, a dla dzieci
mo˝liwoÊç przeja˝d˝ki na kucyku. Kwaterodawca powinien byç dobrze zorientowany w zakre-
sie wszystkich atrakcji turystycznych znajdujàcych si´ w najbli˝szej okolicy. W biblioteczce
obiektu powinny znaleêç si´ materia∏y informacyjne, mapy, przewodniki oraz informatory, za-
wierajàce informacje praktyczne, np. w jakich godzinach otwarte sà muzea, galerie, godziny
rejsów statków wycieczkowych itp. W∏aÊciciel kwatery agroturystycznej musi na bie˝àco Êledziç
aktualne tendencje zachodzàce w ca∏ym sektorze turystycznym. Pojawiajàce si´ nowe mody
mogà stanowiç doskona∏à okazj´ do rozszerzenia dzia∏alnoÊci o nowe us∏ugi. Pomys∏ów mo˝e
byç wiele. Ostatnio bardzo popularnà formà aktywnego wypoczynku jest organizacja rajdów
rowerowych, po∏àczona z mo˝liwoÊcià udzia∏u w sp∏ywach kajakowych.
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Specjalizacja us∏ug Êwiadczonych dla okreÊlonych odbiorców

Po pierwszych latach funkcjonowania przedsi´wzi´cia, nale˝y zastanowiç si´ nad specjalizacjà
Êwiadczonych us∏ug. W przypadku Êwiadczenia us∏ug noclegowych, nale˝y wybraç okreÊlonà
grup´ odbiorców np. rodziny z dzieçmi, osoby starsze, w´dkarze, grupy m∏odzie˝owe, ludzie
preferujàcy aktywny wypoczynek i pod ich kàtem przygotowywaç nasz produkt turystyczny
(wyposa˝enie pomieszczeƒ, us∏ugi dodatkowe, materia∏y promocyjne, sposoby promocji i dys-
trybucji materia∏ów promocyjnych). Poszczególne grupy odbiorców wymagajà ÊciÊle okreÊlo-
nych warunków wypoczynku. Przygotowujàc us∏ug´ standardowà dla ka˝dego, w rzeczywisto-
Êci nie jest ona wystarczajàco dobra dla nikogo. Dlatego te˝ po analizie zasobów, jakie posia-
da nasz obiekt, cech charakteru domowników oraz walorów najbli˝szej okolicy, zdecydujmy si´
na okreÊlonà grup´ odbiorców. 

JeÊli obiekt le˝y w pobli˝u zbiorników wodnych, w których mo˝na ∏owiç ryby, a jednoczeÊnie go-
spodarze sà zapalonymi w´dkarzami, mo˝na przygotowaç ofert´ wypoczynku skierowanà do
w´dkarzy. W tym przypadku nazwa obiektu powinna kojarzyç si´ z przygotowanà ofertà np.
„Gospodarstwo pod sielawà”, jak równie˝ z wystrojem budynku, poprzez zastosowanie odpo-
wiednich elementów dekoracyjnych. W obiekcie oprócz pokoi sypialnych i cz´Êci wypoczynko-
wej, wa˝nà rol´ odgrywa pomieszczenie, w którym mo˝na oprawiaç ryby, przechowywaç sprz´t
w´dkarski oraz kuchnia, w której goÊcie mogà przygotowaç posi∏ki z w∏asnor´cznie z∏owionych
ryb (w tym równie˝ mo˝liwoÊç w´dzenia). JeÊli gospodarze oferujà wy˝ywienie, to w menu nie
mo˝e zabraknàç daƒ z ryb, które sà specjalnoÊcià pani domu. Dla w´dkarzy nale˝a∏oby odpo-
wiednio przygotowaç brzegi jezior, aby umo˝liwiç po∏owy ryb zarówno z brzegu, jak i ∏odzi.
W tym celu nale˝y zbudowaç pomosty oraz zakupiç odpowiedni sprz´t p∏ywajàcy w wystarcza-
jàcej iloÊci. GoÊcie przyje˝d˝ajàcy do obiektu, z regu∏y majà w∏asne w´dki, jednak w tym przy-
padku kwaterodawca powinien zaopatrzyç si´ w dodatkowy sprz´t w´dkarski: w´dki, podbiera-
ki oraz wszystkie akcesoria zwiàzane z po∏owem ryb (ró˝nej wielkoÊci haczyki, ˝y∏ki, ró˝ne ro-
dzaje przyn´ty itp.). GoÊcie powinni mieç równie˝ mo˝liwoÊç korzystania z odpowiedniego obu-
wia gumowego, nieprzemakalnych p∏aszczy i kurtek przydatnych podczas niepogody. Do biblio-
teczki kwaterodawcy mo˝na zakupiç literatur´ poÊwi´conà zbiornikom wodnym najbli˝szej
okolicy, poradniki dla w´dkarzy lub te˝ fachowà pras´. Kwaterodawca powinien byç zoriento-
wany o mo˝liwoÊci ∏owienia ryb w zbiornikach wodnych oraz o okresach ochronnych dla po-
szczególnych gatunków ryb. W przypadku koniecznych op∏at lub wykupienia zezwolenia na
w´dkowanie, powinien poinformowaç goÊci o wysokoÊci op∏at oraz miejscach, gdzie mo˝na ure-
gulowaç odpowiednià kwot´. Przygotowujàc program pobytowy, nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e
przyje˝d˝ajàcy goÊcie swój wolny czas mogà poÊwi´ciç nie tylko na ∏owienie ryb, dlatego te˝ na-
le˝y zebraç równie˝ informacje o atrakcjach turystycznych okolicy, zaplanowaç imprezy wspól-
ne z goÊçmi, np. wieczór przy grillu lub ognisko itp. Oprócz miesi´cy letnich, oferta mo˝e obej-
mowaç równie˝ i przyjazdy weekendowe wiosnà i jesienià, jak równie˝ ∏owienie spod lodu zimà.
Oferta wypoczynku mo˝e byç skierowana nie tylko do osób, które w´dkujà ju˝ od d∏ugiego cza-
su. Wypoczynek mo˝na równie˝ zaproponowaç osobom, które dopiero zaczynajà interesowaç
si´ w´dkarstwem. W takim przypadku gospodarz powinien pe∏niç rol´ przewodnika i instrukto-
ra, przekazujàc swoje doÊwiadczenie w´dkarskie. Równie dobrze oferta mo˝e byç rozszerzona
o w´dkowanie podwodne z kuszà. Taki rodzaj w´dkowania nie jest dozwolony na jeziorach na-
le˝àcych do Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego, natomiast w przypadkach akwenu dzier˝awione-
go lub wykupionego na w∏asnoÊç nale˝y to uzgodniç z w∏aÊcicielami jeziora. Osoby w´dkujàce
pod wodà powinny mieç kart´ ∏owiectwa podwodnego. Przygotowujàc ofert´ wypoczynku dla
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w´dkarzy, ale odnosi si´ to równie˝ do innych grup turystów, równoczeÊnie mo˝emy przed∏u˝yç
sezon turystyczny na miesiàce dotychczas uwa˝ane za martwe. Wszystko zale˝y od naszych po-
mys∏ów i ch´ci rozwijania oferty. Sprecyzowanie oferty wymaga odpowiedniego przygotowania
materia∏ów promocyjnych. Nale˝y w nich podkreÊliç nazw´ obiektu oraz rodzaj oferowanych
us∏ug. Materia∏y promocyjne pos∏u˝à jako materia∏ informacyjny, prezentowany na targach tu-
rystycznych, mogà byç drukowane w formie og∏oszeƒ, zamieszczonych w literaturze fachowej
i wydawnictwach turystycznych lub krajoznawczych. Specjalizacja oferty wià˝e si´ równie˝ z no-
wymi inwestycjami. Oprócz odpowiedniego przygotowania pomieszczeƒ dla goÊci, nale˝y zbu-
dowaç infrastruktur´ dodatkowà (pomosty nad jeziorem, miejsca na ognisko), zakupiç odpo-
wiedni sprz´t p∏ywajàcy oraz inne akcesoria zwiàzane z charakterem obiektu. W przypadku bu-
dowy pomostu, nale˝y dope∏niç równie˝ odpowiednich formalnoÊci. Na poczàtku trzeba z w∏a-
Êcicielem akwenu uzgodniç mo˝liwoÊç budowy pomostu oraz wysokoÊç rocznej op∏aty za posta-
wiony pomost, nast´pnie w Urz´dzie Powiatowym nale˝y uzyskaç pozwolenie na budow´ po-
mostu wed∏ug wczeÊniej przygotowanego projektu (szkicu). W przysz∏oÊci, gdy przedsi´wzi´cie
b´dzie si´ rozwijaç pomyÊlnie, byç mo˝e inwestycje te obejmà równie˝ dzier˝aw´ lub zakup
akwenu lub te˝ budow´ w∏asnych stawów rybnych. Mimo ˝e przygotowanie oferty wià˝e si´
z dodatkowymi kosztami, z regu∏y jest to znacznie bardziej przychodowe przedsi´wzi´cie, któ-
re zapewni nam sta∏y segment odbiorców oraz wyd∏u˝y sezon turystyczny. 

Pomys∏ów na urzàdzenie obiektu agroturystycznego i nadanie mu specjalnego charakteru mo˝e
byç wiele. Je˝eli brakuje nam pomys∏u, nawià˝my kontakt z regionalnym stowarzyszeniem agrotu-
rystycznym. Porozmawiajmy z pracujàcymi tam specjalistami, przedstawmy nasz plan, a z pewno-
Êcià pomogà nam wybraç takà ofert´, która b´dzie podkreÊla∏a charakter naszego gospodarstwa.

7.2. Zagro˝enia wynikajàce z rozwijania dzia∏alnoÊci 
agroturystycznej w kolejnych latach

Rozpocz´ta dzia∏alnoÊç wymaga ciàg∏ych inwestycji i nak∏adów finansowych. Jednak zw∏aszcza
w poczàtkowej fazie, nale˝y ograniczyç zaciàganie zbyt du˝ych zobowiàzaƒ finansowych ko-
niecznych na przygotowanie bazy turystycznej. Jak wczeÊniej wspomniano, potrzeba kilku lat
prowadzenia intensywnej promocji, by do obiektu zacz´li przyje˝d˝aç pierwsi stali goÊcie. Dla-
tego te˝ prowadzona odpowiednio promocja mo˝e zadecydowaç o powodzeniu ca∏ego przed-
si´wzi´cia. Ogólnie pojmowany marketing stanowi doÊç istotnà pozycj´ w kosztach prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci, o czym niestety cz´sto zapominajà poczàtkujàcy kwaterodawcy, którzy po wy-
datkowaniu du˝ej kwoty na przygotowanie bazy turystycznej, zaniedbujà promocj´ i jedynie
czekajà na przyjazd turystów. Taka sytuacja powoduje, ˝e kwaterodawca b´dzie mia∏ du˝e
trudnoÊci w sp∏acie zaciàgni´tych kredytów. Niekorzystna jest równie˝ sytuacja, gdy w∏aÊciciel
obiektu uzyskane pieniàdze z tytu∏u Êwiadczonych us∏ug turystycznych przeznacza na kon-
sumpcj´, a nie na doinwestowanie bazy. Spowoduje to pogorszenie warunków pobytu w gospo-
darstwie, a turyÊci wybiorà innà ofert´ wypoczynku o wy˝szej jakoÊci i lepszym standardzie.
JednoczeÊnie cz´Êç kwaterodawców, zrzeszonych w stowarzyszeniach agroturystycznych, po
kilku latach wspólnej promocji rezygnuje z us∏ug prowadzonych przez biuro stowarzyszenia
i stara si´ prowadziç dzia∏ania na w∏asnà r´k´. W tym przypadku nale˝y w dalszym ciàgu pa-
mi´taç o kosztach ponoszonych na promocj´ i reklam´ w∏asnego przedsi´wzi´cia. Przeci´tnie
na reklam´ powinno si´ przeznaczaç kwot´ w wysokoÊci 10 – 20% sumy przychodów. 
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Du˝ym zagro˝eniem jest równie˝ nadmierny rozwój us∏ug noclegowych na obszarze jednej
miejscowoÊci. JeÊli zwi´kszenie pojemnoÊci bazy noclegowej nie idzie w parze z przygotowa-
niem pe∏nego pakietu us∏ug dodatkowych, znacznie pogarsza si´ komfort wypoczynku. TuryÊci
oczekujàcy ciszy i spokoju, b´dà poszukiwaç miejsca do wypoczynku gdzie indziej. W sytuacji
nadmiernego wzrostu liczby miejsc noclegowych zatraca si´ powoli jednà z podstawowych
cech, charakteryzujàcych pobyt w gospodarstwach agroturystycznych. Jest nià wypoczynek
w rodzinnej, domowej atmosferze. JeÊli zwi´kszenie pojemnoÊci bazy noclegowej nie idzie
w parze z przygotowaniem pe∏nego pakietu us∏ug dodatkowych, znacznie pogarsza si´ komfort
wypoczynku, tym bardziej ˝e wiele obszarów wiejskich nie posiada podstawowych urzàdzeƒ in-
frastruktury technicznej. Wzmo˝ony ruch turystyczny w znacznym stopniu wp∏ywa na dewasta-
cj´ Êrodowiska naturalnego. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne tym bardziej, ˝e w wi´kszo-
Êci przypadków obszary najciekawsze pod wzgl´dem turystycznym pokrywajà si´ z obszarami
przyrodniczymi prawnie chronionymi. Nadmierna liczba goÊci wp∏ywa na pogorszenie estetyki
krajobrazu, jakoÊci gleby, wody, powietrza, wywiera negatywny wp∏yw na lokalnà faun´ i flor´.
Rozwijajàc turystyk´ na terenach wiejskich nale˝y pami´taç, ˝e:
• nadmierny ruch turystyczny powoduje zwi´kszenie erozji na terenach, przez które przebie-

gajà szlaki turystyczne. Powoduje to udeptywanie roÊlinnoÊci i gleby. Konsekwencjà tego
procesu jest pogorszenie w∏aÊciwoÊci gleby, co utrudnia rozwój systemu korzeniowego ro-
ÊlinnoÊci. Zjawisko to niekiedy mo˝e doprowadziç do ust´powania gatunków roÊlin chro-
nionych, charakterystycznych dla danego obszaru, cz´sto stanowiàcych jego podstawowy
walor przyrodniczy;

• nadmierna iloÊç Êmieci, odpadów oraz Êcieków mo˝e doprowadziç do zanieczyszczenia gle-
by wód gruntowych oraz zbiorników wodnych powierzchniowych. W terenie pozostaje du-
˝a liczba nierozk∏adalnych lub cz´Êciowo rozk∏adalnych odpadów. Opakowania szklane,
plastykowe butelki, torebki. Takie Êlady pobytu turystów psujà estetyczny wyglàd terenu;

• wzmo˝ony ruch pojazdów mechanicznych (samochody, motocykle, ∏odzie motorowe) po-
woduje wzmo˝onà emisj´ spalin zatruwajàcych, powietrze, wod´ i gleb´. Jest to równie˝
êród∏o ha∏asu, które znacznie zmniejsza walory wypoczynku;

• rozwój turystyki na danym obszarze pociàga za sobà przeznaczenie cz´Êci terenów rolni-
czych na tereny do rozwoju bazy turystycznej. Takie zjawisko mo˝na zaobserwowaç nad je-
ziorami, gdzie sprzedaje si´ dzia∏ki rekreacyjne pod budow´ domków letniskowych, pól
kempingowych, oÊrodków wypoczynkowych. Po kilku latach cicha, spokojna okolica w let-
nie popo∏udnie zamienia si´ w t∏oczne, ha∏aÊliwe osiedle. Wypoczynek w zanieczyszczonym
i zdewastowanym Êrodowisku staje si´ ma∏o atrakcyjny, co powoduje odp∏yw turystów do in-
nych regionów kraju.

7.3. Zasady wspó∏pracy z innymi kwaterodawcami i organizacjami
zrzeszajàcymi, w zakresie oceny potrzeb i wzajemnych 
oczekiwaƒ

Osoby przyje˝d˝ajàce na wieÊ coraz cz´Êciej wybierajà takie regiony, miejscowoÊci, które ofe-
rujà pe∏ny pakiet Êwiadczonych us∏ug. Kompleksowa oferta wypoczynku zapewnia:
• zaspokojenie zró˝nicowanych potrzeb odwiedzajàcych w zakresie zakwaterowania, us∏ug

˝ywieniowych, mo˝liwoÊci sp´dzenia wolnego czasu,
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• wi´kszà skutecznoÊç w zakresie promocji i marketingu,
• ograniczenie nak∏adów pojedynczych osób przeznaczanych na promocj´,
• pe∏nà prezentacj´ walorów wypoczynkowych miejscowoÊci i ca∏ego regionu.

W atrakcyjnych regionach lub miejscowoÊciach turystycznych najszybciej zwi´ksza si´ liczba
obiektów, które oferujà noclegi w po∏àczeniu z wy˝ywieniem. Aby uatrakcyjniç pobyt w danej
miejscowoÊci, nale˝y stopniowo rozwijaç pozosta∏e us∏ugi Êwiadczone dla turystów. Pomys∏ów
mo˝e byç wiele i zale˝à one w du˝ym stopniu od samych mieszkaƒców, jak i w∏adz samorzàdo-
wych. Poni˝ej zamieszczono kilka przyk∏adów rozszerzenia us∏ug przez mieszkaƒców okreÊlo-
nej miejscowoÊci lub regionu. 

JeÊli we wsi (lub kilku okolicznych miejscowoÊciach) funkcjonuje oko∏o 40 obiektów noclego-
wych, które dodatkowo przygotowujà wy˝ywienie pobyt goÊciom mo˝na urozmaiciç poprzez
nast´pujàce us∏ugi:
• utworzenie wypo˝yczalni sprz´tu turystycznego np. 10 rowerów górskich i turystycznych lub

sprz´tu p∏ywajàcego (∏odzie, kajaki, rowery wodne, materace, le˝aki itd.), nart, sanek itp.,
• przygotowanie strze˝onej pla˝y z wyznaczonym brodzikiem dla dzieci,
• mo˝liwoÊç jazdy konnej, lub przeja˝d˝ki bryczkà, organizowane przez miejscowà ma∏à stad-

nin´ koni, w tym równie˝ jazda na kucyku, bardzo atrakcyjna dla dzieci,
• funkcjonowanie lokali gastronomicznych – baru z regionalnymi potrawami np. z ryb s∏od-

kowodnych, kawiarni z wi´kszà salà rekreacyjnà wyposa˝onà w urzàdzenia s∏u˝àce do gier
i zabaw, w której mo˝na organizowaç wieczory taneczne, punkty gastronomiczne z mo˝li-
woÊcià kupienia regionalnych wypieków, wiejskiego chleba itp.,

• mo˝liwoÊç spotkania z regionalnym rzemios∏em i kulturà ludowà,
• otwarcie galerii twórczoÊci ludowej, w której mo˝na równie˝ organizowaç wieczorki poetyc-

kie, zw∏aszcza artystów ludowych,
• przygotowanie zaplecza rekreacyjnego obejmujàcego: dobrze urzàdzony plac zabaw, Êcie˝-

k´ zdrowia dla dzieci i doros∏ych, boisko do gier zespo∏owych, kort tenisowy,
• oznakowane szlaki turystyczne,
• funkcjonowanie w miejscowoÊci punktu informacji turystycznej w zabytkowym budynku np.

m∏ynie wodnym, w którym mo˝na nabyç równie˝ pamiàtki turystyczne i przygotowane w kil-
ku j´zykach wydawnictwa o regionie, 

• organizowanie lokalnych imprez z udzia∏em goÊci np. noc Êwi´tojaƒska, do˝ynki, ogniska,
kuligi itp.

Lista mo˝liwych us∏ug jest znacznie d∏u˝sza, a podane przyk∏ady nale˝à do najcz´Êciej spotykanych.
Wymienione us∏ugi mogà byç Êwiadczone przez samych gospodarzy i przez innych mieszkaƒców
wsi, którzy nie majà warunków do przygotowania bazy noclegowej. Pojedynczemu kwaterodawcy
jest bardzo trudno samodzielnie sprostaç wszystkim wymaganiom. Dlatego te˝ znacznie korzyst-
niejszym rozwiàzaniem jest utworzenie lokalnego stowarzyszenia kwaterodawców wiejskich, które
zrzesza∏oby osoby zainteresowane Êwiadczeniem us∏ug dla turystów i miejscowej ludnoÊci. ProÊciej
jest uruchomiç ko∏o regionalne albo po prostu przystàpiç do dzia∏ajàcego ju˝ stowarzyszenia.

Jednà z najcz´Êciej spotykanych form wspó∏pracy w ramach stowarzyszenia, jest obs∏uga ruchu
turystycznego, do czego zalicza si´ m. in. przekazywanie informacji o wolnych miejscach noc-
legowych i kierowanie turystów do gospodarstw agroturystycznych, które w danym momencie
nie majà goÊci. Aby podnieÊç atrakcyjnoÊç pobytu turystów, zrzeszeni w stowarzyszeniu kwa-
terodawcy organizujà wspólne spotkania z miejscowymi artystami ludowymi, r´kodzielnikami,
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gaw´dziarzami, organizujà pokazy regionalnych wypieków po∏àczonych z degustacjà, wizyty
w pasiece, itd. Imprezy tego rodzaju majà charakter festynów i sà zazwyczaj po∏àczone z mo˝-
liwoÊcià nabycia ró˝nych produktów i przetworów. Informacja o organizowanych pokazach
jest udost´pniana we wszystkich obiektach agroturystycznych, przez co dochodzi do znaczne-
go rozszerzenia oferty, przy znacznie zmniejszonych kosztach przygotowywania materia∏ów in-
formacyjnych (wspólne dla wszystkich kwater). Przyk∏ady rozszerzenia oferty wypoczynku za-
le˝à od specyfiki regionu i pomys∏ów jego mieszkaƒców.

Równie wa˝nà formà wspó∏pracy jest czerpanie przyk∏adów dotyczàcych sposobu urzàdzania po-
koi goÊcinnych, pomieszczeƒ wspólnych dla goÊci, czy przestrzeni rekreacyjnej wokó∏ domu od
tych, którzy ju˝ osiàgn´li sukces w prowadzeniu w∏asnego przedsi´wzi´cia, a ich dom jest pe∏en go-
Êci nie tylko w sezonie letnim. Odwiedzajàc takie obiekty, mo˝na sprawdziç gotowe rozwiàzania
i uzyskaç wiele cennych informacji dotyczàcych zakupu materia∏ów budowlanych, adresu stolarza,
który wykona∏ meble w pokoju, miejsca zakupu sprz´tu turystycznego itp. Wymiana informacji
i doÊwiadczeƒ jest wa˝na szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynajà dzia∏alnoÊç i najcz´Êciej
przynosi wi´cej obopólnych korzyÊci, ni˝ êle pojmowana konkurencja. Przecie˝ im wi´cej w danej
okolicy zadbanych gospodarstw, tym samym ca∏a wieÊ staje si´ bardzie zadbana i estetyczna.

Aby w pe∏ni koordynowaç dzia∏ania w ramach poszczególnych stowarzyszeƒ, warto pokusiç si´
o uruchomienie biura agroturystycznego, realizujàcego cele statutowe organizacji. Nie jest to za-
danie ∏atwe, gdy˝ poza koniecznoÊcià spe∏nienia wielu wymagaƒ formalnych, pociàga za sobà ko-
niecznoÊç wydatkowania pewnych dodatkowych Êrodków finansowych. Wiele stowarzyszeƒ,
zw∏aszcza w regionach o pr´˝nym Êrodowisku kwaterodawców, poczyni∏o wysi∏ki i uruchomi∏y biu-
ra dzia∏ajàce sezonowo lub przez ca∏y rok. Odgrywajà one coraz wi´kszà rol´, zw∏aszcza poprzez: 
• organizacj´ ruchu turystycznego, prowadzenie serwisu rezerwacji miejsc noclegowych,
• organizacj´ szkoleƒ i doradztwa indywidualnego,
• inwentaryzacj´ istniejàcej bazy noclegowo-˝ywieniowej i przeprowadzanie sta∏ych kontroli

w celu utrzymania okreÊlonego standardu i jakoÊci us∏ug,
• przygotowywania i publikacji materia∏ów promocyjnych,
• udzia∏u w targach i gie∏dach turystycznych.

W biurach agroturystycznych zatrudniani sà pracownicy etatowi, którzy poszerzajàc swà wiedz´ na
kursach i szkoleniach oraz zdobywajàc ciàgle nowe umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia, stanowià kadr´
dobrze przygotowanych fachowców. Wspó∏pracujàc z kwaterodawcami, obserwujàc gospodarstwa
agroturystyczne od chwili rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, poprzez udzielanie wskazówek i porad, pra-
cownicy stowarzyszenia mogà wspólnie z w∏aÊcicielem stworzyç odpowiedni kierunek dalszego
rozwoju przedsi´wzi´cia. W biurach zbierane sà informacje niezb´dne do prowadzenia dzia∏alno-
Êci, poczàwszy od informacji prawno-podatkowych, mo˝liwoÊci uzyskania kredytu, przygotowania
biznesplanu, danych dotyczàcych norm kategoryzacyjnych, itp. Dzia∏ania wykonywane przez pra-
cowników biura lokalnego stowarzyszenia sà znacznie bardziej efektywne i mniej kosztowne ni˝
powielanie ich przez poszczególnych kwaterodawców. Najlepszym tego przyk∏adem jest wspólna
promocja gospodarstw agroturystycznych, a co si´ z tym ÊciÊle wià˝e, prowadzenie serwisu rezer-
wacji miejsc noclegowych. Og∏oszenia reklamowe, artyku∏y prasowe informujàce o mo˝liwoÊci wy-
poczynku wywo∏ujà lawiny listów i telefonów. Dzi´ki pracownikom serwisu rezerwacyjnego w biu-
rze turystycznym, turyÊci kierowani sà do poszczególnych kwaterodawców w zale˝noÊci od swoich
oczekiwaƒ i wolnych miejsc noclegowych. Kto z tego czerpie korzyÊci? Otó˝ wszyscy: 
• turyÊci, gdy˝ otrzymujà profesjonalnà informacj´, gwarancj´ znalezienia miejsc noclego-

wych zgodnych z ich oczekiwaniami i potwierdzonà rezerwacj´. Nie jest to bez znaczenia
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przy kreowaniu obrazu gospodarstwa i nas samych, jako elementu strategii promocyjnej na-
szego gospodarstwa, wsi i ca∏ego regionu;

• kwaterodawcy, gdy˝ zawsze mogà liczyç na nowych goÊci i pe∏ne wykorzystanie posiadanych
miejsc noclegowych, co nie zawsze jest mo˝liwe, gdy kontakty budowane sà samodzielnie.
Co wi´cej, biuro stowarzyszenia czuwa nad poprawnoÊcià wszystkich kwestii prawnych
zwiàzanych z zawieraniem umów i wywiàzywaniem si´ stron z zobowiàzaƒ oraz pomaga
w rozwiàzywaniu pojawiajàcych si´ niekiedy kwestii spornych pomi´dzy kwaterodawcami
i turystami, a nieporozumienia mogà powstaç w ka˝dej sytuacji.

Stowarzyszenie ma znacznie wi´cej mo˝liwoÊci ubiegania si´ o uzyskanie dofinansowania
kosztów przygotowania materia∏ów promocyjnych, wydawnictw informacyjnych ze strony
w∏adz lokalnych, regionalnych, fundacji lub ró˝nych Êrodków pomocowych. 

Podobnego znaczenia nabiera udzia∏ na targach turystycznych, a w szczególnoÊci w Jarmarku
Agroturystycznym – imprezie targowej od wielu lat organizowanej w Warszawie. Aby uczest-
niczyç w targach, nale˝y ponieÊç koszty przygotowania materia∏ów promocyjnych, wykupu po-
wierzchni targowej i dekoracji stoiska, transportu materia∏ów i osób obs∏ugujàcych stoisko,
noclegów i wy˝ywienia. Dzi´ki temu, ˝e na jednym stoisku targowym jest prezentowana ofer-
ta wypoczynku ca∏ego stowarzyszenia, koszty udzia∏u sà znacznie ni˝sze, ni˝ w przypadku po-
jedynczego kwaterodawcy. Aby si´ o tym przekonaç, wystarczy sporzàdziç kalkulacje kosztów
udzia∏u w Jarmarku Agroturystycznym, dorocznych targach turystycznych, organizowanych co
roku w Hotelu Dom Ch∏opa w Warszawie. Nale˝y tu dodaç, ˝e jest to jedna z najtaƒszych im-
prez tego rodzaju. W 1998 roku koszty udzia∏u w Jarmarku Agroturystycznym przypadajàce na
1 wystawc´ wyglàda∏y nast´pujàco:

koszt wykupu stoiska targowego o powierzchni 3 m2 350,00 z∏
op∏ata rejestracyjna za jedna osob´ 25,00 z∏
pod∏àczenie stoiska do pràdu 50,00 z∏

Razem: 425,00 z∏

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e sà to minimalne koszty organizacji stoiska o najmniejszej powierzch-
ni, do których trzeba doliczyç koszty przygotowania materia∏ów promocyjnych, wystroju sto-
iska, op∏aty za parking, co mo˝e spowodowaç dwukrotne zwi´kszenie wyliczonej kwoty.

Przyjrzyjmy si´ natomiast jak b´dà wyglàda∏y koszty organizacji stoiska przez stowarzyszenie
agroturystyczne dla grupy kwaterodawców, uwzgl´dniajàc te same pozycje kosztowe. Przyjmij-
my, ˝e na stoisku o czterokrotnie wi´kszej powierzchni b´dà prezentowane oferty 20 gospo-
darstw agroturystycznych, przy trzech osobach obs∏ugi.

koszt wykupu stoiska targowego o powierzchni 12 m2 1 400,00 z∏
op∏ata rejestracyjna za 3 osoby 75,00 z∏
pod∏àczenie stoiska do pràdu 50,00 z∏

Razem: 1 525,00 z∏

Ca∏kowity koszt stoiska dla 20 kwaterodawców wyniós∏by wówczas 1 525 z∏, co daje 76,25 z∏ na jed-
nego wystawc´ (20% kosztów wykupienia stoiska przez jedno gospodarstwo). Pozosta∏e koszty rów-
nie˝ b´dà rozk∏adaç si´ na wszystkich uczestników. Co wi´cej, stowarzyszenie mo˝e uzyskaç dofinan-
sowanie kosztów udzia∏u w targach przez inne instytucje, co jeszcze bardziej wp∏ynie na ich obni˝k´. 

To tylko jeden przyk∏ad imprezy targowej. Co roku organizuje si´ wiele targów i wystaw tury-
stycznych o ró˝nej randze, zasi´gu i bardzo zró˝nicowanych kosztach organizacyjnych. Trzeba
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równie˝ liczyç si´ z tym, ˝e koszty te stale rosnà i w 2001 roku 1 m2 standardowej powierzchni
wystawienniczej z zabudowà wahaç si´ w granicach 174,00 – 690,00 z∏. Doliczajàc inne op∏aty
(op∏at´ rejestracyjna, wpis do katalogu wystawców, op∏ata za parking itp.), prezentacja i pro-
mocja oferty kwatery agroturystycznej na samodzielnym stanowisku coraz bardziej przekracza
mo˝liwoÊci finansowe pojedynczego wystawcy. 

W podobny sposób nale˝y traktowaç inne inicjatywy zwiàzane z promocjà i rozwojem oferty
przez kwaterodawców zrzeszonych w lokalnym stowarzyszeniu. Z dotychczasowych doÊwiad-
czeƒ wynika, ˝e coraz wi´kszego znaczenia nabierajà profesjonalne badania potrzeb i oczeki-
waƒ goÊci. Na tej podstawie opracowywana jest kompleksowa oferta dla poszczególnych kate-
gorii turystów odwiedzajàcych nasze gospodarstwa, w∏aÊciwa kampania promocyjna oraz dys-
trybucja oferty. Zorganizowane pobyty studialne dla dziennikarzy, konferencje prasowe zaowo-
cowa∏y relatywnie du˝à liczbà publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, kreujà-
cych wÊród mieszkaƒców miast potrzeb´ wypoczynku na wsi, w ma∏ych obiektach prowadzo-
nych przez samych mieszkaƒców. Informujà one o nieznanych dotàd atrakcyjnych terenach
wiejskich i zalesionych oraz o mo˝liwoÊciach aktywnego sp´dzenia wolnego czasu, cz´sto w in-
ny, ni˝ dotychczas sposób. Osiàgni´cie tego rodzaju efektów by∏oby bardzo utrudnione, o ile
w ogóle mo˝liwe i musia∏oby pociàgnàç za sobà ogromne nak∏ady finansowe, gdyby dzia∏ania te
mia∏y byç realizowane przez pojedyncze gospodarstwa. Nie nale˝y zapominaç, ˝e pr´˝ne stowa-
rzyszenie kwaterorodawców mo˝e staç si´ partnerem do rozmów z lokalnymi w∏adzami samo-
rzàdowymi w opracowaniu i wdra˝aniu planów rozwoju gminy, czy ca∏ego regionu. Aktywnie
dzia∏ajàce stowarzyszenie mo˝e wp∏ywaç na rozwój infrastruktury nie tylko poprzez wspó∏pra-
c´ z samorzàdami gminnymi, lecz tak˝e wyst´pujàc z dobrze opracowanymi projektami do in-
nych instytucji pozarzàdowych, zdobywajàc fundusze przeznaczane na rozwój danego obszaru,
które to przyczynià si´ do podniesienia jego atrakcyjnoÊci. W tym miejscu jeszcze raz nale˝y
podkreÊliç, ˝e sukces w dzia∏aniu stowarzyszenia zale˝y w du˝ej mierze od Êrodków przeznacza-
nych na jego dzia∏alnoÊç. Cz´Êç funduszy mo˝e pochodziç z wp∏ywów od prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej (rezerwacji miejsc noclegowych, organizowanych szkoleƒ, imprez rekreacyj-
nych, sprzeda˝y publikacji turystycznych). Nie da si´ jednak zapewniç funkcjonowania takiego
biura bez zapewnienia sta∏ego êród∏a dochodów, pochodzàcego ze sk∏adek cz∏onkowskich.
Chcàc zapewniç sobie skutecznoÊç dzia∏ania i pozycj´ na wspó∏czesnym rynku us∏ug turystycz-
nych, biuro musi posiadaç sta∏y lokal, odpowiedni sprz´t (telefon, fax, komputer), przygotowa-
ny personel. Nie ma ju˝ mo˝liwoÊci dzia∏ania bez sta∏ej siedziby, dost´pnej nie tylko dla tury-
stów, ale wielu instytucji i organizacji zwiàzanych z rozwojem przedsi´biorczoÊci. Musimy zda-
waç sobie spraw´, ˝e nikt nie b´dzie chcia∏ wspó∏pracowaç z organizacjà, z którà nie ma sta∏e-
go kontaktu, która dzisiaj mieÊci si´ tu, a jutro ju˝ gdzie indziej. Czy taki partner budzi zaufa-
nie? Raczej nie. Utworzenie biura, które b´dzie reprezentowa∏o wszystkich w∏aÊcicieli kwater
w regionie to ju˝ nie jest kaprys, ale koniecznoÊç. Brak takiego zaplecza b´dzie coraz cz´Êciej
stawia∏ kwaterodawców na straconej pozycji. Mimo potencjalnych du˝ych mo˝liwoÊci, ale w wa-
runkach coraz wi´kszej konkurencji, sukces w dzia∏alnoÊci agroturystycznej mo˝e byç bardziej
odleg∏y. Przedstawione przyk∏ady stanowià tylko cz´Êç dzia∏aƒ podejmowanych przez stowarzy-
szenia w∏aÊcicieli kwater. Zapoznanie si´ z zagadnieniami opisanymi w niniejszym podr´czniku,
daje obraz jakie problemy mo˝e napotkaç na swej drodze w∏aÊciciel kwatery wiejskiej. 

Ciàgle zwi´kszajàca si´ liczba podobnych organizacji w ca∏ym kraju wyraênie wskazuje na
ogromnà rol´, jakà pe∏nià przy tworzeniu i organizacji Êrodowiska kwaterodawców wiejskich
w Polsce. Wzrastajàca liczba kwater wiejskich doprowadzi∏a do znacznego zwi´kszenia pojem-
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noÊci turystycznej bazy wypoczynkowej, opartej o gospodarstwa agroturystyczne. Pojawi∏a si´
w zwiàzku z tym potrzeba powo∏ania zorganizowanego ruchu stowarzyszeƒ agroturystycznych
w celu reprezentowania ca∏ego Êrodowiska na szczeblu krajowym. W tym celu w 1996 roku po-
wo∏ana zosta∏a przez regionalne stowarzyszenia Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospo-
darstwa GoÊcinne”, która zrzesza stowarzyszenia agroturystyczne z ca∏ej Polski i jest najwi´k-
szà w Polsce organizacjà skupiajàcà rolników Êwiadczàcych us∏ugi turystyczne. Za swój cel Fe-
deracja przyjmuje popraw´ jakoÊci Êwiadczonych us∏ug poprzez szkolenia, dzia∏ania zwiàzane
z rozwojem i promocjà turystyki wiejskiej oraz reprezentowanie i ochron´ interesów cz∏onków
Federacji. Dzia∏ania Federacji skupiajà si´ na kilku obszarach, wyznaczonych przez cele statu-
towe. Do pierwszego z nich zalicza si´ budowa systemu ogólnopolskiej klasyfikacji i kategory-
zacji obiektów wiejskiej bazy noclegowej, który dostosowany jest do standardów europejskich.
Obecnie w Polsce 59 inspektorów posiada licencj´ uprawniajàcà do kategoryzowania gospo-
darstw zgodnie ze standardami europejskimi i ustawà o us∏ugach turystycznych. Ponadto po-
dejmowane sà dzia∏ania na rzecz rozwoju produktu turystycznego oraz kontroli jakoÊci i mar-
ketingu. Organizacja stanowi tak˝e oÊrodek informacyjny dla ogromnej rzeszy rolników, dla
których agroturystyka stanowi alternatywne êród∏o dochodu. 

W kwietniu 1997 roku Federacja zosta∏a przyj´ta do Europejskiej Federacji Stowarzyszeƒ
„EUROGITES”, która zrzesza us∏ugodawców wiejskich z 18 paƒstw Europy. Przynale˝noÊç
do organizacji „EUROGITES” pozwala na prowadzenie promocji poza granicami kraju (ka-
talog „EUROGITES”), wymian´ doÊwiadczeƒ organizacji krajowych i stowarzyszeƒ, jak rów-
nie˝ poprzez udzia∏ w pracach Zarzàdu „EUROGITES” kszta∏towanie rozwoju turystyki wiej-
skiej w Europie. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcinne” odgrywa po-
dobnà rol´ w Polsce. Federacja uczestniczy∏a w opiniowaniu „Ustawy o Êwiadczeniu us∏ug tu-
rystycznych”, wspó∏pracowa∏a z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej przy
powo∏aniu Rady ds. Turystyki Wiejskiej, reprezentant Federacji bra∏ udzia∏ w pracach Rady
Turystyki. Wszystkie te dzia∏ania stwarzajà mo˝liwoÊci wp∏ywania na kszta∏t prawa tworzàcego
warunki do rozwoju turystyki wiejskiej, które m. in. obejmujà zwolnienia podatkowe, kredyty
na rozwój agroturystyki itd. 

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcinne” aktywnie wspó∏pracuje z wie-
loma polskimi organizacjami i instytucjami przy rozwoju turystyki wiejskiej (m. in. FAPA, Fun-
dusz Wspó∏pracy – Program AGROLINIA, Fundacja Agroturystyka, Fundacja Kultury Wsi
Polskiej, OST Gromada, radio i telewizja, itd.), jak i szerokiej promocji. Wielokrotnie w pro-
gramach telewizyjnych i radiowych Federacja promowa∏a nie tylko gospodarstwa goÊcinne, ale
tak˝e poszczególne regiony i stowarzyszenia. Innym sposobem promocji jest udzia∏ w targach
turystycznych krajowych i zagranicznych, na których organizowane sà stoiska narodowe pod
has∏em „GoÊcinna Polska WieÊ zaprasza”. Przygotowywana jest specjalna Gazeta Targowa
z adresami wszystkich gospodarstw goÊcinnych i zrzeszajàcych je stowarzyszeƒ, wydany zosta∏
katalog w polskiej i angielskiej wersji j´zykowej, mapa agroturystyczna, jak równie˝ rozpocz´-
to wydawanie kwartalnika „GoÊcinna Polska WieÊ zaprasza”, skierowanego do du˝ych zak∏a-
dów pracy i ogólnej dystrybucji, promujàcego wszystkich cz∏onków stowarzyszeƒ, prowadzone
sà liczne szkolenia i spotkania, stanowiàce forum wymiany doÊwiadczeƒ, dzielenia si´ sukcesa-
mi, jak i wspólnego rozwiàzywania problemów.
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Biuro Zarzàdu
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcinne”
ul. Wspólna 30, pok. 544, 00-930 Warszawa
tel. kom.: 0-602 45 91 37, tel./fax: (0-52) 398 14 34
http://www.agritourism.pl

Stowarzyszenia regionalne zrzeszone w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa GoÊcinne”

Szczeciƒskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
ul. Rynek 1, 73-320 W´gorzyno ul. T. KoÊciuszki 45, 16-400 Suwa∏ki
tel. (0-91) 397 13 80 tel./fax (0-87) 566 54 94, 566 58 72
fax (0-91) 39758 09

Koszaliƒskie Stowarzyszenie Agroturystyczne KOSA Stowarzyszenie Agroturystyczne „S∏owiniec”
76-034 Sarbinowo 25 ul. KoÊciuszki 3, 76-214 Smo∏dzino
tel./fax (0-94) 316 55 60 tel. (0-59) 846 37 79

Gdaƒskie Stowarzyszenie Agroturyzmu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sejn
ul. Trakt Âw. Wojciecha 293, 80-001 Gdaƒsk Lipce i Sejneƒszczyzny „Ziemia Sejneƒska”
tel./fax (0-58) 762 96 85 ul. Wojska Polskiego 63B, 16-500 Sejny
tel. kom. 0-602 30 53 30 tel./fax (0-87) 516 34 00

Galicyjskie Gospodarstwa GoÊcinne Towarzystwo Rolnictwo i Turystyka
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków Strzelce Dolne 18, 86-022 Dorcz
tel./fax (0-12) 422 11 92 tel. (0-52) 381 70 54
tel. kom 0-601 49 57 34 fax (0-52) 381 70 88

Lubuskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Podkarpackie Stowarzyszenie 
Al. Wojska Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra Agroturystyzne „Gospodarstwa GoÊcinne”
tel. (0-68) 453 33 71 ul. T. Micha∏ka 37, 37-300 Le˝ajsk
fax (0-86) 453 33 70 tel. (0-17) 242 03 45

Warmiƒsko-Mazurskie Stowarzyszenie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Sworacy”
Agroturystyczne ul. Jeziorna 5, 89-602 Swornegacie
Gierzwa∏d 45, 14-107 Gierzwa∏d k. Ostródy tel./fax (0-52) 398 14 34
tel./fax (0-89) 647 20 82 

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Toruƒskie Stowarzyszenie Agroturystyki
Kolonia Kury∏y 3, 16-100 Sokó∏ka ul. Âwierczewskiego 1, 87-320 Górzno
tel./fax (0-85) 711 20 49 tel./fax (0-56) 498 92 50

Gorzowskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Poznaƒskie Towarzystwo Agroturystyczne
ul. Podzamcze 2, 66-300 Mi´dzyrzecz ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznaƒ
tel./fax (0-95) 741 18 58 tel./fax (0-61) 427 48 03
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Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Lubelskie Stowarzyszenie
Wiejskiej „Zdroje” Gospodarstw Agroturystycznych
Jarków 9, 57-343 Lewin K∏odzki Gminny OÊrodek Kultury, 
tel. (0-74) 869 89 69 24-204 Wojciechów

tel./fax (0-81) 517 72 10

Nadbu˝aƒskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska ul. Matejki 17, 58-500 Jelenia Góra
tel./fax (0-82) 591 52 30 tel. (0-75) 642 31 25

Âladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Wroc∏awskie Stowarzyszenie 
„Gospodarstwa GoÊcinne” Agroturystyczne
Âladków Ma∏y 25, 28-110 Chmielnik ul. Poniatowskiego 22, 
tel./fax (0-41) 354 27 78 55-035 Oborniki Âlàskie

tel./fax (0-71) 310 11 04
tel. kom. 0-606 14 88 01

Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Sudeckie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne Agroturystyczne „Masyw Ânie˝nika”
Zaburze 41, 08-221 Ho∏owczyce ul. Wiejska 35, 57-540 Làdek Zdrój
tel. (0-83) 359 88 29, (0-25) 757 51 73 tel. (0-74) 814 76 53

Galicyjskie Gospodarstwa GoÊcinne Stowarzyszenie Gospodarstw 
„Bieszczady” GoÊcinnych „POMEZANIA”
Pl. Pu∏askiego 1, 38-600 Lesko Pl. WolnoÊci 1, 82-440 Dzierzgoƒ
tel./fax (0-13) 469 80 10, 469 22 60 tel. (0-55) 276 25 01

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wis∏a – San” S∏upskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Gwizdów 12B, 23-310 Modliborzyce „Pomorzanie i Kaszubi”
tel./fax (0-15) 842 56 21 ul. Kopernika 6/2, 76-214 Smo∏dzino
tel. (0-15) 874 21 49 tel. (0-59) 811 74 55

Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne Biebrzaƒsko-Narwiaƒskie Towarzystwo
Ziemi Ropczycko-S´dziszowskiej Agroturystyki „¸oÊ”
Brzeziny 621, 39-111 Brzeziny ul. 1 Maja 12, 18-430 Wizna
tel. (0-17) 223 32 06 tel. (0-86) 217 60 83
tel. kom. 0-603 51 45 29

Nowosàdeckie Stowarzyszenie Agroturystyki Mazowieckie Stowarzyszenie 
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sàcz Agroturystyczne
tel./fax (0-18) 441 41 55, 441 69 28 Biskupice 29,05-840 Brwinów

tel. (0-22) 729 63 36

Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne „EKOROZWÓJ-MAZURY” 
„Dolina Strugu” Stowarzyszenie Gospodarstw 
Chmielnik 363, 36-016 Chmielnik Agroturystycznych
tel. (0-17) 229 68 04, 229 62 73 ul. 22 Lipca 23, 11-612 Kruklanki

tel./fax (0-87) 421 70 77
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