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Wprowadzenie
Uwagi wstępne

W świetle przeprowadzonych badań oraz powstałych opracowań stwierdzenie, iż
turystyka jest doskonałym narzędziem stymulowania rozwoju gospodarczego i
społecznego na obszarach wiejskich, nie budzi wątpliwości. Turystyka jest
postrzegana jako interdyscyplinarna gałąź gospodarki, posiadająca rozliczne
wielosektorowe powiązania dzięki czemu tak silnie może wpływać na różne
dziedziny życia gospodarczego i społecznego w szczególności na poziomie lokalnym
uruchamiając łańcuch korzyści dla różnych interesariuszy rynku.
Równie powszechna była i jest opinia, że znaczenie turystyki jako generatora
regionalnych wpływów i zatrudnienia, w szczególności na obszarach wiejskich, staje
się tym bardziej widoczne, im bardziej kurczą się możliwości zatrudnienia w
rolnictwie i dochodzi do zmian gospodarczych i społecznych na wsi. Wprowadzenie
zasad gospodarki wolnorynkowej przyczyniło się do spadku efektywności produkcji
rolnej, co spowodowało konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł
dochodów, szczególnie w gospodarstwach małych, które przestały być
samowystarczalne.
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, może stanowić jeden z wielu czynników
rozwoju obszarów wiejskich, w niektórych przypadkach nawet czynnik
dominujący1. W związku z tym powinno się ją traktować w niektórych przypadkach
jako uzupełniającą, a w niektórych jako alternatywną funkcję gospodarczą
przestrzeni turystycznej. Turystyka wiejska może natomiast odgrywać znaczącą rolę
w budowaniu kapitału społecznego, ludzkiego, a także w ochronie i ożywianiu
dziedzictwa kulturowego wsi, jako elementów wielofunkcyjnego i zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich2. Aby tak się stało musi być spełnionych szereg
warunków wśród których na pierwszym miejscu należy postawić produkt
turystyczny wraz z jego otoczeniem.
Kwestia kreowania i rozwoju produktu turystycznego w turystyce wiejskiej jest
powiązana z kilkoma ważnymi zagadnieniami takimi, jak:
1. Konieczność ścisłego powiązania produktu z obserwowanymi trendami
społecznymi i konsumenckimi, co przede wszystkim oznacza, iż produkt
musi być atrakcyjny dla odbiorcy i musi odpowiadać na jego potrzeby.
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich. Raport końcowy, Agrotec Polska Sp. z o.o. & Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN), Warszawa 2012, str. 5
2 ibidem, str. 6
1
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2. Konieczność zapewnienia wysokiej jakości produktu zarówno w jego sferze
materialnej, jak i niematerialnej. Dotykamy tutaj kluczowej kwestii dotyczącej
postrzegania produktu turystycznego. Przyjmując za literaturą przedmiotu
definicję produktu turystycznego jako „sumę wrażeń i doświadczeń, jakich
doznał turysta od momentu opuszczenia miejsca stałego zamieszkania do
momentu powrotu do niego”3 należy uznać, iż również produkt turystyki
wiejskiej składa się z wielu części, do których należy zaliczyć zarówno
elementy związane bezpośrednio z miejscem pobytu, jak i poziom
atrakcyjności turystycznej okolicznych walorów. Za M. Kachniewską można
wskazać wiele czynników wpływających na wrażenia turysty, pozostających
poza możliwościami oddziaływania usługodawcy turystycznego: począwszy
od poziomu atrakcyjności walorów turystycznych, poprzez usługi innych
przedsiębiorców, po ogólnie rozumianą jakość życia (w tym jakość i
dostępność infrastruktury społecznej i technicznej, poziom bezpieczeństwa,
życzliwość lokalnych mieszkańców względem przyjezdnych, liczebność i
sposób zachowania innych turystów). Znaczący udział w strukturze produktu
turystycznego sensu largo mają dobra wolne (pierwotne), dobra publiczne i
tzw. efekty zewnętrzne. Niektóre z nich nie poddają się kontroli żadnego
podmiotu (np. liczba dni słonecznych w danej miejscowości). Inne z kolei są
wynikiem współdziałania różnorodnych, nie zawsze łatwych do
zidentyfikowania podmiotów (np. czystość akwenów czy powietrza).4 Jak
pisze dalej M. Kachniewska na całkowite przeżycia turysty wpływają także
takie elementy, jak sposób świadczenia usług, warunki rozwoju
gospodarczego obszaru, atrybuty estetyczne, społeczne, organizacyjne i inne.
Złożoność produktu turystycznego (obejmującego wszystkie walory,
urządzenia i usługi, z których korzystają turyści) kształtuje skomplikowany
układ podmiotowy gospodarki turystycznej obejmujący przedsiębiorców (nie
tylko turystycznych), władze lokalne i centralne, organizacje turystyczne,
podmioty odpowiedzialne za marketing turystyczny i informację o regionie
itd. Jednak pojedynczy usługodawca ma obowiązek zadbać o wysoki poziom
jakości własnej oferty (noclegowej, żywieniowej i rekreacyjnej), gdyż z tego
tytułu czerpie korzyści finansowe, a zadowolenie turysty staje się szansą na
pozyskanie jego lojalności.5
Tym samym, w świetle przytoczonych rozważań, niezwykle istotne znaczenie
ma dla jakości produktu turystyki wiejskiej również standard oferowanych
usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług towarzyszących, które
3

A. Panasiuk, Ekonomika Turystyki. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, str. 108

M. Kachniewska, Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej w: Wiejski produkt turystyczny.
Doświadczenia i wyzwania pod redakcją Janusza Majewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012, str. 95-96
5 ibidem, str. 96
4
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zgodnie z tendencją stają się coraz bardziej rozbudowane. Ta gama usług jest
oferowana przez obiekty znane pod wspólną nazwą wiejskiej bazy
noclegowej, choć ich oferta jest dużo szersza niż wynikałoby to z nazwy.
Ważnym instrumentem standaryzacji usług oraz zapewnienia stałej jakości
produktu jest kategoryzacja obiektów wiejskiej bazy noclegowej. Wyniki
badań potwierdzają coraz silniejszą konkurencję na rynku usług
turystycznych, wyniki badań potrzeb i oczekiwań klientów wskazały na
potrzebę dokładniejszego dopasowywania oferowanych usług, podnoszenia
standardu wyposażenia technicznego i jakości obsługi.
Dlatego zostały podjęte w Polsce już w latach 90-tych ubiegłego stulecia prace
nad dobrowolnym systemem kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej,
stanowiącym uzupełnienie ustawowego systemu państwowego.6

Przedmiot Programu i obszar nim objęty

Przedmiotem niniejszego opracowania jest system kategoryzacji w obiektach
wiejskiej bazy noclegowej. W obszarze szczególnego zainteresowania w tym zakresie
znajdują się następujące zagadnienia:
Kategoryzacja jako instrument ujednolicenia standardów gwarantujących
turystom takie same warunki w obiektach wiejskiej bazy noclegowej na
terenie całego kraju;
Kategoryzacja jako instrument podnoszenia oraz utrzymania jakości
świadczonych usług w usługach świadczonych na obszarach wiejskich na
terenie całego kraju;
Efektywne funkcjonowanie kategoryzacji w warunkach rynkowych na terenie
całego kraju;
Promocja systemu kategoryzacji zarówno wśród turystów, jak i
kwaterodawców na terenie całego kraju.
Promocja systemu kategoryzacji
wśród podmiotów i instytucji
odpowiedzialnych za promocję Polski i regionów jako atrakcyjnych
turystycznie realizujących i finansujących działania i kampanie promocyjne
(POT, ROT-y i LOT-y, Marszałkowie Województw).

6

E. Wyrwicz, Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 1991-2011. Doświadczenia

XX lecia w: Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania pod redakcją Janusza
Majewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w
Kielcach, Kielce 2012, str. 11-33
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Opracowanie dotyczy obszaru całego kraju, ponieważ system kategoryzacji o którym
mowa jest systemem ogólnopolskim. Ponadto efektywnie funkcjonująca
kategoryzacja powinna być ujednolicona i te same standardy powinny dotyczyć
wszystkich gospodarstw w Polsce.

Geneza i cele opracowania

Geneza opracowania wiąże się bezpośrednio z problemami obserwowanymi w
turystyce wiejskiej, w szczególności w zakresie standaryzacji usług. Stworzony i
przekazany Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” system
kategoryzacji choć jest systemem ogólnopolskim nie został powszechnie wdrożony.
Zbyt mały procent kwaterodawców decyduje się na przystąpienie do systemu, który
jest dobrowolny. Jednocześnie na terenie kraju powstają różne systemy kategoryzacji
wprowadzane na szczeblu lokalnym przez różne podmioty np. Lokalne Grupy
Działania lub inne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju lokalnego m.in.
poprzez rozwój turystyki.
Tymczasem im więcej lokalnych systemów, tym większy chaos dla turystów, tym
mniej czytelne zasady i standardy. Klient korzystający z noclegów na wsi powinien
mieć świadomość i poczucie, że niezależnie od tego, dokąd pojedzie, będzie pewien,
jakiego standardu może się spodziewać. Tak funkcjonuje turystyka wiejska i
agroturystyka w krajach, gdzie osiągnęła ona bardzo wysoki poziom, stanowiąc
realną siłę napędową rozwoju gospodarczego i społecznego wsi. Tylko ujednolicenie
standardów będzie realnym instrumentem kształtowania jakości produktów
turystyki wiejskiej. Jest to tym ważniejsze, im bardziej, jak wspomniano powyżej,
postrzegamy produkt turystyczny jako całość składającą się z wielu części i im
bardziej dostrzegamy jego złożoność i wielość elementów składających się na ogólne
doświadczenie i wrażenie turysty.
W związku z powyższym do głównych celów opracowania należą:
Przeanalizowanie funkcjonujących i wdrożonych rozwiązań europejskich
(zgodnie z zasadą „nie wyważajmy otwartych drzwi”);
Syntetyczne zdiagnozowanie istniejącej sytuacji – określenie mocnych i
słabych stron oraz problemów kluczowych;
Opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu, przede wszystkim w
kontekście znalezienia sposobu na jego upowszechnienie i rozwój, w tym
zdefiniowanie koszyka korzyści dla kwaterodawców i turystów, a także dla
organizacji odpowiedzialnych za promocję turystyki;
Określenie miejsca systemu w ramach polskiego prawodawstwa dotyczącego
turystyki;
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Opracowanie operacyjnych zadań w zakresie wdrożenia systemu;
Opracowanie koncepcji promocji systemu zarówno wśród kwaterodawców,
jak i turystów oraz organizacji odpowiedzialnych za promocję turystyki.
Celem nadrzędnym powstania dokumentu jest wygenerowanie odpowiedzi na
następujące pytania:
W jaki sposób wdrożyć system kategoryzacji w Polsce, tak, aby funkcjonował
on efektywnie na szczeblu krajowym stanowiąc kluczowy element
zarządzania jakością w turystyce wiejskiej?
Jak wdrożyć system w sposób gwarantujący jego powszechność?
Jak zdefiniować koszyk korzyści zarówno dla klienta, jak i dla kwaterodawcy,
tak aby posiadanie rekomendacji w postaci słoneczek stało się powszechnym
pragnieniem i potrzebą gospodarstw prowadzących usługi turystyczne na
wsi?
Jak określić koszyk korzyści dla wzmiankowanych w dokumencie instytucji
odpowiedzialnych za promocję turystyki, w tym turystyki na obszarach
wiejskich.

Zakres Programu

Program składa się z dwóch zasadniczych części: diagnostycznej i koncepcyjnej.
Część diagnostyczna jest poprzedzona rozdziałami traktującymi o przykładach
europejskich rozwiązań w zakresie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej oraz o
ewolucji polskich rozwiązań, co jest również elementem diagnozy (pomimo, że nie
zostały ujęte w rozdziale pt. Diagnoza strategiczna).
Sama diagnoza sensu stricto jest już bardzo syntetyczna i dotyczy zdefiniowania oraz
oceny status quo w zakresie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce.
Obejmuje ona zagadnienia związane z:
Kryteriami przynależności do systemu w ramach poszczególnych kategorii;
Uwarunkowaniami prawno-instytucjonalnymi;
Uwarunkowaniami funkcjonalnymi.
Część koncepcyjna jest prezentacją wizji systemu kategoryzacji na poziomie
ogólnokrajowym, założeń systemu oraz przede wszystkim funkcjonowania systemu
8|Strona
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w warunkach rynkowych. Zawiera również konkretne zapisy dotyczące obszarów
koncentracji działań niezbędnych do wdrożenia systemu.
Kolejne rozdziały dotyczą promocji systemu oraz zapisów związanych z
operacyjnym wdrażaniem systemu kategoryzacji w założonym harmonogramie
czasowym w kontekście instytucjonalnym, finansowym oraz zarządczym.
Beneficjenci

Bezpośrednimi beneficjentami opracowania są gestorzy obiektów wiejskiej bazy
noclegowej, w szczególności objęci systemem kategoryzacji. Niewątpliwie
beneficjentami pośrednimi są następujące grupy:
goście (turyści) korzystający z obiektów wiejskiej bazy noclegowej podczas
pobytów na wsi, zyskujący pewność standardu obiektów,
społeczność lokalna czerpiąca korzyści z pobytu turystów,
dostawcy produktów i usług, współpracujący z właścicielami gospodarstw,
czerpiący korzyści finansowe z pobytów zadowolonych i powracających
klientów,
sprzedawcy produktów turystyki wiejskiej, notujący wzrost sprzedaży
własnej oferty,
organizacje pozarządowe działające w otoczeniu gospodarstw, czerpiące
korzyści promocyjne z funkcjonujących gospodarstw, utrzymujących jakość,
samorządy lokalne, poprzez wzrost dochodów podatkowych na skutek
wzrostu sprzedaży w usługach okołoturystycznych oraz utrzymanie
pozytywnego wizerunku miejscowości/gminy,
instytucje i organizacje realizujące promocję, uzyskają gwarancję
sprawdzonego produktu, a tym samym mniejsze zagrożenie rozczarowaniem
klientów i większą szansą na ich powrót, co jest niewątpliwie kluczowym
czynnikiem sukcesu przedsiębiorców turystycznych. W kontekście dzięki
rozwojowi systemu kategoryzacji oraz w efekcie podniesieniu jakości
osiągniemy pożądany wizerunek oferty na obszarach wiejskich i podniesienie
konkurencyjności produktu,
otoczenie w szerokim tego słowa znaczeniu rozumiane jako makroregion i
region usyskujące dzięki zadowoleniu gości bardzo pozytywne rekomendacje
i per saldo reklamę, której wagi i skuteczności nie sposób przecenić.
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1. Metodyka pracy nad Programem.
Ogólna metodyka prac

Program powstawał w metodzie uspołecznionej, co przekładało się na współpracę z
interesariuszami turystyki wiejskiej na wszystkich etapach prac. Inicjatorem
powstania Programu była Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”, a Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało dokument w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. W
związku z tematyką opracowania do najważniejszych grup interesariuszy zaliczono:
kwaterodawców i przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji,
instytucje centralne powiązane z rozwojem turystyki wiejskiej (Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska
Organizacja Turystyczna),
klientów i potencjalnych klientów korzystających lub zamierzających
korzystać z oferty gospodarstw,
organizacje pozarządowe,
pracowników ośrodków doradztwa rolniczego,
jednostki samorządu terytorialnego.
W celu osiągnięcia wysokiego poziomu partycypacji wyszczególnionych powyżej
grup interesariuszy w toku opracowywania Programu zastosowano następujące
narzędzia:
Badanie ankietowe przeprowadzone przez przedstawicieli Federacji podczas
targów AGROTRAVEL w Kielcach 12-13 kwietnia 2014 r. wśród prezesów
organizacji zrzeszonych w Federacji – strona podażowa (przeprowadzono 33
ankiety) oraz wśród potencjalnych klientów (przeprowadzono 49 ankiet) –
strona popytowa; 7
Badanie ankietowe przeprowadzone przez przedstawicieli Federacji wśród
mieszkańców Warszawy - potencjalnych klientów korzystających z oferty
gospodarstw w dniu 14 czerwca 2014 r. w Warszawie podczas Pikniku
"Poznaj dobrą żywność" organizowanego przez SGGW wspólnie z
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przeprowadzono 50 ankiet);8

W załącznikach nr 1 i 2 znajdują się wzory ankiet. Wyniki przeprowadzonych ankiet zostały
omówione w rozdziale 5
8 Wzór ankiety znajduje się w załączniku nr 3, a jej wyniki w rozdziale 5
7

10 | S t r o n a

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów
turystyki wiejskiej w Polsce

Badanie ankietowe przeprowadzone przez przedstawicieli Federacji podczas
targów TOUR SALON w Poznaniu w dniach 23-25 października 2014 r. wśród
potencjalnych klientów (przeprowadzono 107 ankiet);9
Warsztaty przeprowadzone podczas targów AGROTRAVEL w dniu 13
kwietnia 2014 r. w Kielcach z przedstawicielami samorządów lokalnych,
kwaterodawcami,
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych
zainteresowanych rozwojem turystyki wiejskiej, przedstawicielami instytucji
centralnych oraz przedstawicielami stowarzyszeń agroturystycznych. Celem
warsztatów było przedstawienie założeń Programu, omówienie wzorów
europejskich oraz dyskusja na temat kierunków rozwoju a przede wszystkim
uwarunkowań formalnych i prawnych polskiej kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej;
Warsztaty diagnostyczne przeprowadzone w dniach 25-26 września w
Wojciechowie z: Zarządem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”, przedstawicielami ODR-ów, przedstawicielami
stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji oraz kwaterodawcami. Podczas
warsztatów omówiono i uzupełniono oraz zweryfikowano zapisy diagnozy
strategicznej oraz wypracowano zapisy dotyczące wizji systemu, koszyka
korzyści dla kwaterodawców, działań na rzecz upowszechnienia systemu
wśród turystów, działań na rzecz upowszechnienia kategoryzacji wśród
kwaterodawców;
Warsztaty strategiczne przeprowadzone w celu prezentacji wypracowanych
założeń funkcjonowania systemu oraz narzędzi jego promocji.
Etapy prac

Jak w każdym opracowaniu strategicznym w realizacji Programu wydzielić można
generalne dwa etapy prac.
Pierwszy etap obejmował prace badawczo-diagnostyczne. Jego celem było
zdefiniowanie status quo oraz pokazanie obecnego systemu kategoryzacji wiejskiej
bazy noclegowej w kontekście dokonanych zmian oraz na tle europejskich
rozwiązań. W etapie tym dokonano analizy wyników przeprowadzonych ankiet,
przeprowadzono warsztaty diagnostyczno-strategiczne, przeprowadzono prace
studialne w zakresie analizy innych systemów funkcjonujących na świecie ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień formalno-prawnych. Zdiagnozowanie
sytuacji oraz określenie mocnych i słabych stron systemu oraz zdefiniowanie szans i
zagrożeń pozwoliło na podsumowanie w postaci problemów kluczowych i
rekomendacji strategicznych oraz przejście do etapu drugiego koncepcyjnostrategicznego.
9

Wzór ankiety znajduje się w załączniku nr 2, a jej wyniki w rozdziale 5
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Etap ten w całości dotyczył opracowania koncepcji funkcjonowania systemu oraz
określenia sposobów jego wdrożenia. Nie chodziło w nim o tworzenie nowych
kryteriów, a raczej o odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby system stał się
powszechny i atrakcyjny zarówno dla turystów, jak i kwaterodawców. W części tej
dużo miejsca poświęcono promocji systemu kategoryzacji. Etap ten obejmował
głównie koncepcyjną pracę ekspertów pracujących wspólnie z przedstawicielami
Federacji oraz zdefiniowanymi interesariuszami Programu w formule konsultacji
proponowanych rozwiązań.

Rodzaje wykorzystywanych źródeł

Dane, które posłużyły do opracowania diagnozy można podzielić na dane pierwotne
i wtórne przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1 Rodzaje wykorzystanych źródeł

Rodzaje źródeł

Źródło danych

Zakres pozyskiwanych informacji

Wtórne

Dokumenty
europejskie
–
prognozy,
trendy
rozwojowe,
dokumenty statystyczne, analizy

trendy
konsumenckie
i
społeczne,
trendy rozwojowe w zakresie
turystyki,
dane ilościowe i jakościowe
dotyczące ruchu turystycznego
w Polsce i Europie

Dokumenty szczebla krajowego –
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – dokumenty strategiczne i
programowe

projektowane obszary wsparcia
w zakresie obszarów wiejskich,
w tym rozwoju pozarolniczych
form działalności

Dokumenty programowe związane
z okresem programowania 20142020 – Programy Operacyjne,
Regionalne Programy Operacyjne

kierunki interwencji UE w
odniesieniu
do
rozwoju
obszarów wiejskich

Artykuły naukowe,
monografie

sposób
funkcjonowania
systemów
kategoryzacji w
odniesieniu do wiejskiej bazy
noclegowej w Europie,

publikacje,
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uwarunkowania
formalnoprawne
systemów
kategoryzacji,
podmioty
organizujące
kategoryzację,
kryteria kategoryzacyjne

Pierwotne

Wewnętrzne dokumenty Federacji

oczekiwania kwaterodawców
wobec perspektywy finansowej
2014-2020,
ewolucja
rozwiązań
kategoryzacyjnych od lat 90tych,
kategoryzacja w innych krajach
UE,
kryteria kategoryzacji,
podmioty uczestniczące
w
kategoryzacji

Strony i portale internetowe
(polskie i zagraniczne) dotyczące
turystyki wiejskiej, kategoryzacji

sposób
funkcjonowania
systemów
kategoryzacji w
odniesieniu do wiejskiej bazy
noclegowej w Europie,
uwarunkowania
formalnoprawne
systemów
kategoryzacji,
podmioty
organizujące
kategoryzację,
kryteria kategoryzacyjne

Ankiety przeprowadzone wśród
osób działających w ramach
różnych stowarzyszeń i organizacji
zrzeszających
właścicieli
gospodarstw oraz kwaterodawców
prowadzących
działalność
agroturystyczną i turystyczną na
obszarach
wiejskich
(prezesi,
członkowie zarządu, członkowie),
a także przedstawicieli ośrodków
doradztwa rolniczego

opinie na temat kategoryzacji
wiejskiej bazy noclegowej,
informacje na temat barier w
upowszechnianiu
wiejskiej
bazy noclegowej,
opinie
w
zakresie
proponowanych
zmian
w
obecnie
funkcjonującym
systemie,
opinie
na
temat
najefektywniejszych
form
promocji systemu kategoryzacji
oraz
sposobów
jego
upowszechnienia
wśród
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kwaterodawców
Ankiety przeprowadzone wśród
osób
korzystających
z ofert
agroturystycznych oraz z pobytów
na wsi

opinie klientów na temat
kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej,
opinie klientów na temat
znaczenia
standaryzacji
wiejskiej bazy noclegowej,
informacje na temat kryteriów
wyboru miejsca pobytu na wsi
opinie
na
temat
najefektywniejszych
form
promocji systemu kategoryzacji
oraz
sposobów
jego
upowszechnienia
wśród
klientów turystyki wiejskiej

Źródło: opracowanie własne

Bardzo cenne dla opracowania niniejszego raportu okazały się odbyte spotkania, w
toku których pozyskano istotne materiały oraz dzięki otwartości i życzliwości
rozmówców zdobyto niezbędną wiedzę. Należą do nich spotkania z:
członkami Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Rolnictwa i Rozwoju
Wsi,
przedstawicielami Lokalnych Organizacji Turystycznych,
przedstawicielami organizacji pozarządowych,
przedstawicielami biur podróży i tour operatorów zajmujących się turystyką
przyjazdową,
przedstawicielami ośrodków doradztwa rolniczego,
kwaterodawcami,
usługodawcami turystycznymi i okołoturystycznymi na obszarach wiejskich,
dziennikarzami zajmującymi się tematyką turystyczną.
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2. Uwarunkowania europejskie - przegląd i analiza
systemów kategoryzacji na obszarach wiejskich.
2.1 Uwagi wstępne.
Turystyka na obszarach wiejskich w różnych formach, podobnie jak inne usługi
turystycznych rozwija się w wielu regionach świata. Ma to miejsce zwłaszcza w
państwach europejskich, w których rolnictwo odgrywa znaczącą rolę w gospodarce
kraju.
Ważnym czynnikiem tego rozwoju jest jakość i rodzaj świadczonych usług, co z kolei
jest powiązane w sposób bezpośredni z kategoryzacją, która jest najbardziej
rozpowszechniona w odniesieniu do bazy noclegowej. Istnieją określone warunki
świadczenia usług noclegowych oraz kryteria oceny ich zakresu. Nie istnieje jednak
jednolita kategoryzacja gospodarstw przyjmujących turystów, obowiązująca w całej
Unii. Poszczególne państwa stworzyły własne, różniące się od siebie uregulowania
prawne. W procesie ich tworzenia istotną rolę odgrywały organy rządowe,
samorządowe,
branżowe
i
stowarzyszenia
agroturystyczne/zrzeszające
kwaterodawców10.
Najwięcej obiektów przyjmujących turystów na wsi znajduje się w: Austrii,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. W Niemczech, Francji i Austrii
agroturystyką zajmuje się co dziesiąty farmer11. Stąd warto przeanalizować systemy
utrzymywania jakości wypracowane i wdrożone w tych krajach, a przynajmniej ich
poszczególne części.
Analizując funkcjonujące systemy kategoryzacji należy podkreślić, co następuje:
Systemy jakości poza kontrolą standardu technicznego obiektów kładą nacisk
na elementy podkreślające wiejski, rolniczy charakter oferty (np. położenie i
architektura obiektu, obecność zwierząt gospodarskich, zagospodarowanie
otoczenia, czynne rolnictwo etc.)
Systemy oceny i nadzoru kwater wiejskich są w Europie zróżnicowane
Istnieją dwa zasadnicze modele funkcjonowania kategoryzacji:

B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
2007, str. 189
11 ibidem
10
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Model I – kategoryzacja jest obowiązkowa – wszystkie obiekty
prowadzące działalność turystyczną muszą spełnić urzędowo
określone kryteria w zakresie zakwaterowania i obsługi
Model II – kategoryzacja jest dobrowolna – standard kwater jest
określany przez ogólnokrajowe organizacje kwaterodawców wiejskich i
dotyczy wyłącznie członków tych organizacji. Zarówno przynależność
do organizacji jak i poddanie się kategoryzacji są dobrowolne. System
oceny służy w tym przypadku utrzymaniu odpowiedniego wizerunku
usług świadczonych przez członków i w rezultacie odgrywa bardzo
ważną rolę w marketingu.
Model II zakładający dobrowolność jest bardziej rozpowszechniony. Do
rzadkości należą modele według których kategoryzacja jest obowiązkowa i
regulowana ustawowo.

2.1

Model obowiązkowy.

Obowiązkowa kategoryzacja funkcjonuje na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii.
System jest zunifikowany dla wszystkich obiektów noclegowych w podziale na kilka
grup:
Hotele;
Hotele na wodzie;
„Guest accomodation” – gospody, B&B, agroturystyka;
„Budget hotels” – obiekty przydrożne etc.;
„Self catering” – obiekty wyposażone w kuchnie, umożliwiające samodzielne
przygotowywanie posiłków;
Apartamenty zlokalizowane głównie w dużych miastach, wraz z ofertą
usługową;
Campingi oraz inne miejsca zlokalizowane w parkach;
Wioski wakacyjne;
Hostele;
Campusy uniwersyteckie;
Caravaning indywidualny;
Wille, domy wakacyjne;
Inne obiekty zakwaterowania – unikatowe obiekty zakwaterowania np.
wigwamy, wagony kolejowe, karawany etc.
Kryteria zostały urzędowo ustalone przez Krajową Organizację Turystyki
(VisitEngland) w zakresie zakwaterowania i obsługi. Natomiast oceny mogą
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dokonywać różne organizacje wg określonych kryteriów. Instytucją bezpośrednio
powiązaną z VisitEngland jest Jakość w Turystyce (Quality in Tourism - QiT)
oficjalny dostawca usług w zakresie oceny obiektów. Posiada ona ponad 60-ciu
doświadczonych asesorów, dokonujących oceny oraz prowadzących usługi
administracyjne w zakresie narodowego systemu oceny jakości w imieniu
VisitEngland. Każdego roku QIT przeprowadza ponad 18 000 kategoryzacji i jest tym
samym największą tego typu instytucją certyfikującą w kraju.
Co ważne systemy oceny są jednolite zarówno dla obiektów położonych na wsi, jak i
w mieście, choć kryteria wykazują pewne różnice w zależności od kategorii.
Wszystkie obiekty, prowadzące działalność turystyczną muszą spełnić urzędowo
określone wymogi w zakresie zakwaterowania i obsługi. System jest w tym sensie
obligatoryjny.
Od 2006 roku Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna przyjęły jednolite
standardy w zakresie oceny jakości obiektów noclegowych i hotelowych. Standardy
te zostały wypracowane we współpracy z branżą. Oceniane są zarówno usługi oraz
udogodnienia dla gości, jak również powitanie, jakość obsługi, gościnność personelu,
jedzenie oraz czystość.
Przyjęty system wprowadza od 1 do 5 gwiazdek, a wyjątkowe obiekty otrzymują
dodatkowe wyróżnienia (Złote i Srebrne Odznaki).
Każdy uczestnik Narodowego Programu Oceny Jakości (National Quality
Assessment Scheme - NQAS) jest wizytowany przez jednego profesjonalnego
asesora, który ocenia obiekt w następujący sposób:
1) Minimalne wymagania wejścia do systemu (Minimum Entry Requirements MER)
– każdy obiekt w zależności od kategorii do której przynależy musi spełniać
minimalne kryteria.
2) Urządzenia i usługi - asesor oceniając obiekt ocenia nie tylko urządzenia, ale
sprawdza różne obszary funkcjonowania, do których należą: czystość, poziom
świadczonych usług i gościnność, sypialnie, łazienki, wyżywienie/śniadania,
przestrzenie publiczne. Każdy z tych obszarów jest oceniany w skali: wystarczający,
niezły, dobry, bardzo dobry, wspaniały/rewelacyjny. Poziom świadczonych usług i
gościnność są bardzo ważnymi aspektami pobytu gościa w obiektach
zakwaterowania. Dotyczy to drobnych elementów uprzyjemniających pobyt i
czyniących go wyjątkowym. Sypiania i łazienka mogą być skromne, ale jeżeli
gościnność i śniadanie będą wyjątkowe podniosą ogólną ocenę obiektu. Należy
podkreślić, iż dla każdej z grup obiektów świadczących usługi noclegowe
opracowano osobny manual z kryteriami oceny bardzo szczegółowo opisanymi w
każdej z podanych skal.
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3) Punkty – liczba gwiazdek zależy od liczby punktów otrzymanych w każdym
obszarze.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zarówno kryteria są zdywersyfikowane w
zależności od kategorii do której należy obiekt, jak i korzyści wynikające z
uczestnictwa w systemie są również przedstawione odrębnie dla każdej z grup.
Koszyk korzyści z uczestnictwa w systemie przedstawia się następująco:
Możliwość używania znaku VisitEngland’s oraz przyznanego ratingu
(prowadzone są badania świadczące o tym, że obiekty skategoryzowane osiągają
większy wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych);
Doroczna ocena przez profesjonalnego asesora połączona z doradztwem, jak
zmaksymalizować rentowność i wykorzystać istniejący potencjał;
Certyfikat oraz raport ewaluacyjny, wskazujący największe potencjały oraz
słabości wraz z elementami planu ich wyeliminowania;
Możliwość brania udziału w różnych konkursach skutkujących dodatkowymi
korzyściami;
Dostęp do portali rezerwacyjnych w celu zwiększenia sprzedaży;
Możliwość współpracy z partnerami VisitEngland w celach marketingowych;
Dostęp do wydzielonej części portalu – danych statystycznych, narzędzi
marketingowych, informacji, benchmarkingu etc.;
Dostęp do newslettera – informacje na temat światowych rozwiązań, działań
podejmowanych przez konkurencję, zmian w systemie, trendów konsumenckich
etc.;
Dostęp do narzędzi internetowych badających stopień satysfakcji turystów z
pobytów w obiekcie;
Bezpłatne doradztwo ekspertów;
Bezpłatny dostęp do publikacji ukazujących się dwa razy do roku, zawierających
podpowiedzi nowych technik marketingowych, przykładów dobrych praktyk;
Bezpłatny bieżący dostęp do ważnych i obowiązujących aktów prawnych.

2.2

Model dobrowolny.

Francja
Prawodawstwo francuskie w żaden sposób nie reguluje kwestii dotyczących
powstawania gospodarstw agroturystycznych. Mogą być one zarówno własnością
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rolników, jak i mieszkańców wsi, którzy nie trudnią się działalnością rolniczą, ale też
gmin i innych organizacji. 12
Regulacjom prawnym nie podlegają standardy obiektów, gdyż są one określane
przez lokalne stowarzyszenia. Kategoryzacja jest dobrowolna. Każde gospodarstwo
może, ale nie musi, poddać się kategoryzacji. Dlatego tak istotne okazało się
stworzenie jasnego systemu kategorii określającego poziom usług oferowanych
turystom.13
Określeniem kryteriów dotyczących wiejskiej bazy noclegowej oraz stworzeniem
systemu zajęło się stowarzyszenie Gites de France, najstarsza organizacji zrzeszająca
kwaterodawców w Europie, działająca od 1955 r., posiadająca oddziały we
wszystkich prowincjach. Stworzony przez nią system kategoryzacji miał istotny
wpływ na jakość świadczonych usług i odegrał istotną rolę w marketingu.
Działania Gites de France:
stworzenie systemu kategoryzacji kwater,
promocja ofert,
pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych,
udzielanie kredytów oraz subwencji na rozszerzenie lub modernizację
działalności członkom.
Główne zasady kategoryzacji we Francji:
Kategoryzacji podlegają: samodzielne jednostki mieszkalne, B&B, kwatera
grupowa na krótki pobyt, kwatera grupowa wakacyjna, kemping na farmie14.
Obecnie w ramach kwater agroturystycznych we Francji wyróżnia się dwa
typy obiektów: meublés oraz chambres d’hôtes. Nie są to określenia
stosowane jedynie w przypadku agroturystyki, ale odnoszą się generalnie do
francuskiej prywatnej bazy noclegowej. Meublés du tourisme to
wynajmowane turystom na czas określony wille, apartamenty lub
wyposażone studia. Są to więc wolnostojące budynki przeznaczone na
wynajem dla agroturystów. Z kolei chambres d’hôtes to francuski
odpowiednik bed&breakfast. Są to więc pokoje w domu rolnika
wynajmowane turystom. Przy czym dom ten oznaczać może zarówno
12

I. Marzejon-Frycz, Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, w:

Ekonomia. Rynek-Gospodarstwo-Społeczeństwo, nr 29, Warszawa 2012
13

ibidem

Na podstawie: E. Kmita-Dziasek, Systemy kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Europie,
maszynopis
14
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niewielki budynek, jak i willę czy też zamek (chateau). Prócz noclegu
gospodarz oferuje swoim gościom także wyżywienie.15
Kryteria kategoryzacji powstały w oparciu o następujące cechy: położenie
gospodarstwa i jego otoczenie (cisza, perspektywa widokowa, ogród do
użytku gości, urządzenia dla dzieci), warunki zakwaterowania (rozkład
pokojów, oświetlenie, jakość ścian, podłóg, sufitów, urządzeń sanitarnych,
ogrzewania) oraz wyposażenie obiektów (umeblowanie, jakość posłań,
naczyń, mebli, dekoracji etc.).
W zależności od ściśle określonych cech gospodarstwa poddanego
kategoryzacji przyznaje się kłosy od 1 do 5. Należy zwrócić uwagę, iż liczba
ta zmieniała się wraz z upływem czasu (w 1995 w literaturze wymieniano trzy
kłosy, w 2000 cztery, obecnie jest ich pięć). Świadczy to jednoznacznie o
rosnącym poziomie oferowanych usług agroturystycznych oraz pozytywnym
wpływie kategoryzacji na ofertę gospodarstw we Francji16.
Wszystkie skategoryzowane kwatery wiejskie wyszczególnione są w
przewodniku, który jest dokumentem oficjalnym i równocześnie doskonałym
nośnikiem reklamowym.
Kategoryzacja jest przeprowadzana przez inspektorów Gites de France,
Kontrola przeprowadzana jest raz na 5 lat lub doraźnie w przypadku skarg
turystów.

Austria

W Austrii tradycja przyjmowania turystów w gospodarstwach wiejskich liczy sobie
już ponad sto lat, co piąte miejsce wypoczynku znajduje się na terenach wiejskich, a
turyści pozostawiają w wiejskich gościńcach i na farmach prawie l miliard euro
rocznie.
W Austrii struktura organizacji zajmujących się wspieraniem agroturystyki jest
bardziej skomplikowana niż we Francji, gdzie wszystkie regionalne oddziały Gites
de France mają takie same zadania, natomiast zarząd organizacji zajmuje się przede

15

A. Krakowiak, Standardy agroturystyczne krajów Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec i

Austrii, Inżynieria Rolnicza 3/2002
Przykład standaryzacji kwatery: B&B: 1 kłos – pokoje z podstawowym wyposażeniem, 2 kłosy –
wygodne pokoje, każdy co najmniej z niezależnym prysznicem przy pokoju, 3 kłosy: bardzo dobrze
wyposażone pokoje, każdy z prywatną, kompletnie wyposażoną łazienką (prysznic, wanna,
umywalka, WC), 4 kłosy: luksusowo wyposażone pokoje, każdy z prywatną kompletnie wyposażoną
łazienką, obiekt o wybitnym charakterze i otoczeniu, dostępne usługi dodatkowe, na podstawie
Elżbieta Kmita-Dziasek, Systemy kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Europie, maszynopis
16
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wszystkim koordynacją ich pracy. W hierarchii austriackich stowarzyszeń wyróżnia
się cztery stopnie, przy czym na każdym z nich realizuje się inne zadania:
I stopień tworzą sami rolnicy, właściciele kwater.
II stopień tworzą Koła Gościnnych (Farm Urlaub am Bauernhof), których
członkami są właściciele kwater. Są to lokalne oddziały Austriackiego
Stowarzyszenia Agroturystycznego. W Austrii wszyscy gospodarze, którzy
chcą prowadzić działalność turystyczną, muszą zostać zarejestrowani w
Austriackim Stowarzyszeniu Agroturystycznym poprzez uczestnictwo w
Urlaub am Bauernhof. Urlaub am Bauernhof dbają bezpośrednio o jakość
świadczonych usług. Obszary działalności: marketing, promocja i szkolenia,
tworzenie bazy danych i rezerwacji miejsc.
III stopień - koła regionalne, odpowiedzialne za współpracę z izbami
rolniczymi, władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami.
IV stopień – władze UaB – koordynacja działań na wszystkich niższych
szczeblach, współpraca z władzami krajowymi, promocja austriackich
gospodarstw na arenie międzynarodowej.
Główne zasady kategoryzacji w Austrii:
Obowiązkowa rejestracja w Urlaub am Bauernhof;
Koła
„Gościnnych
Farm"
dokonują
kategoryzacji
gospodarstw
agroturystycznych. Ich właściciele uczestniczą w seminariach i spotkaniach
dokształcających.
Kategorie przyznawane są na cztery lata, a przedłużenie wymaga ponownej
oceny. W każdej chwili, w trosce o jakość bazy noclegowej możliwa jest
niespodziewana kontrola w gospodarstwach już skategoryzowanych.
Korzyści z kategoryzacji są uzależnione od kategorii, np. uzyskanie 2 kategorii
umożliwia umieszczenie oferty w katalogu;
Standard jest definiowany poprzez stokrotki, możliwe jest uzyskanie od
dwóch do czterech stokrotek. Dodatkowo wydzielono grupę pensjonatów,
gospodarstw oznaczonych symbolem budynku oferujących ponad 30, ale nie
więcej niż 50 miejsc noclegowych, przyznając im również 3 kategorie.
Kategoryzowane są tylko gospodarstwa rolne, a aktywność agroturystyczna
musi być ściśle powiązana z działalnością gospodarstwa.
Kryteria oceny podzielono na trzy grupy:
o Jakość gospodarstwa rolnego – wyraźny charakter rolniczy
gospodarstwa, położenie w spokojnej okolicy, dostępność – w
odległości do 2 km możliwość skorzystania ze środków komunikacji
oraz infrastruktury (gospody, sklepy), stan techniczny budynków
mieszkalnych i gospodarskich, zachowanie regionalnego stylu
architektonicznego, odpowiednie urządzenie przestrzeni wokół domu,
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kierunek zagospodarowania – np. gospodarstwo ekologiczne, obecność
zwierząt gatunkowo odpowiadających lokalnemu kierunkowi hodowli,
regionalny charakter produkcji roślinnej, segregacja odpadów, wysokie
oceny podczas kontroli bezpieczeństwa
o Jakość wyposażenia – wyposażenie wnętrza (urządzenie pokojów,
umeblowanie – regionalne, drewniane, naturalne materiały dywanów,
obrusów, zasłon, oświetlenie, fax, Internet, balkon, taras, telewizor,
radio), wyposażenie sanitariatów (pomieszczenia ogrzewane,
całodobowy dostęp do ciepłej wody, wentylacja, kabina prysznicowa,
w gospodarstwach wynajmujących pokoje bez łazienek obowiązuje
zasada, że na 10 miejsc noclegowych musi przypadać co najmniej 1
sanitariat, dostępny wyłącznie dla gości, oddzielna łazienka i WC),
świadoma ochrona środowiska (ekonomiczne gospodarowanie wodą,
energooszczędne żarówki, czasowy wyłącznik światła)
o Jakość świadczonych usług – wyżywienie (regionalne posiłki
przygotowywane z produktów gospodarstwa, oferowanie gościom
przynajmniej trzech wyrobów domowych, jadłospis dla wegetarian,
jadalnia, oddzielna wyposażona kuchnia dla gości), wyczerpujące
informacje dla gości (dotyczące gospodarstwa, usług, form
wypoczynku, z uwzględnieniem złej pogody, atrakcji w okolicy,
korespondencja z turystami, własne materiały promocyjne, transport z
dworca do gospodarstwa, przestrzeganie poziomu cen dostosowanych
do kategorii), wrażenia, doznania związane z wypoczynkiem na wsi
(oprowadzanie po gospodarstwie, możliwość uczestniczenia w pracach
gospodarskich, różnorodność zwierząt, wyjątkowe cechy gospodarstwa
np. mały skansen, wystawa rzemiosła, piec chlebowy, kapela ludowa),
możliwość rekreacji w gospodarstwie (plac zabaw dla dzieci z
przynajmniej trzema urządzeniami, miejsce na ognisko, grilla,
organizowane
imprezy,
urozmaicone
formy
wypoczynku,
uwzględniające złą pogodę, nietypowe oferty np. kursy rzeźbienia,
haftowania, garncarstwa, tkania, wypożyczanie sprzętu sportowego,
jazda konna, boisko sportowe), postawa gospodarzy (udział w
szkoleniach,
seminariach,
współudział
w
przedsięwzięciach
17
kwaterodawców, znajomość języków)
Jury ocenia spełnienie ponad 150 specjalistycznych kryteriów, które są
powszechnie znane. Sposób przyznawania punktów jest ściśle określony.
Austriackie farmy przygotowane są na sprostanie różnym oczekiwaniom
klientów. Kolejnym etapem uatrakcyjniania i różnicowania oferty było
wprowadzenie specjalizacji skategoryzowanych gospodarstw. Wprowadzono
A. Krakowiak, Standardy agroturystyczne krajów Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec i
Austrii, Inżynieria Rolnicza 3/2002
17
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7 grup wyspecjalizowanych ofert np. wczasy w biogospodarstwie, zdrowy
wypoczynek w gospodarstwie rolnym, wczasy w gospodarstwie przyjaznym
dla dzieci, wczasy dla niepełnosprawnych. Niewątpliwie ciekawym
pomysłem są „rancza" specjalizujące się w turystyce konnej. Farmerzy
zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie i przejażdżki konne po specjalnie
wytyczonych szlakach. Na trasie znajdują się stanice, obsługiwane przez
miejscowych rolników, gdzie można się zatrzymać na wypoczynek,
pozostawić konia i część wędrówki odbyć pieszo. Ciekawą ofertą są także
wakacje rowerowe w gospodarstwach agroturystycznych lub pobyty w
gospodarstwach prowadzących winnice.18
Niemcy

W Niemczech organizacje zrzeszające kwaterodawców mają ścisły związek z
organizacjami rolniczymi. W obrębie Niemieckiego Związku Rolników (DLG) od 30
lat funkcjonuje stowarzyszenie „Urlop w zagrodzie wiejskiej” (Urlaub auf dem
Bauernhof) stworzone przez kwaterodawców niemieckich, składające się ze
stowarzyszeń założonych przez kwaterodawców w poszczególnych landach.
Każde stowarzyszenie działa niezależnie i wypracowuje najbardziej właściwe w
swoich warunkach sposoby marketingu. Zadaniem stowarzyszeń jest szkolenie i
doskonalenie kwaterodawców oraz przygotowywanie atrakcyjnych ofert
upowszechniania ich na rynku turystyki. Federacja powołana została w 1991 roku
dla koordynacji działań poszczególnych stowarzyszeń.
Inicjatorem
kategoryzacji
i przyznawania znaków jakości było Niemieckie
Stowarzyszenie Rolnicze w 1971 r. W porozumieniu z Ministerstwem Gospodarski
Żywnościowej Rolnictwa i Leśnictwa opracowało zasady nadawania znaku jakości
gospodarstwom wiejskim przyjmującym turystów.
Znaki jakości przyznaje się w ramach następujących grup bazy noclegowej:
pokój dla gości w gospodarstwie rodzinnym do wykorzystania przez cały rok,
mieszkanie wynajmowane okresowo lub domy wynajmowane na urlop (w
połączeniu z prowadzeniem gospodarstwa rolnego),
kemping w gospodarstwie,
przyjmowanie w gospodarstwie dzieci bez towarzystwa rodziców.
Zasady kategoryzacji w Niemczech:

18

ibidem
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Stowarzyszenie „Urlop w zagrodzie wiejskiej” przyznaje znak jakości po
spełnieniu kryteriów w kategoriach: Urlop w zagrodzie wiejskiej (w czynnym
gospodarstwie), Urlop na wsi (kwatery wiejskie, które zaprzestały produkcji
rolniczej, ale prowadzą nadal działalność turystyczną w obiekcie o
charakterze wiejskiej zagrody), Urlop w winnicy (dla gospodarstw
winiarskich).
Ocenie podlegają kolejno następujące kryteria:
o ogólne wrażenie gospodarstwa (lokalizacja gospodarstwa, charakter
otoczenia – właściwe oznakowanie, ogrodzenie, harmonizowanie z
otoczeniem, stan techniczny budynku mieszkalnego oraz dróg
dojazdowych – oświetlenie, ogrzewanie, utwardzony dojazd,
bezpieczeństwo ruchu, możliwość skorzystania z komunikacji
publicznej, stan techniczny budynków gospodarstwa rolnego,
urządzenie podwórza, ogrodu),
o wyposażenie – części sypialnej (odpowiednie oświetlenie, stan mebli,
maksymalnie 6 łóżek w jednym pokoju), części sanitarnej (wentylacja,
ogrzewanie, dostęp do ciepłej i zimnej wody całodobowo, stan
armatury oraz konkretne kryteria dla różnych grup obiektów), części
jadalnej/dziennej (odpowiednia ilość miejsca i urządzeń kuchennych,
pomieszczenie wyłącznie dla gości)
o bezpieczeństwo w domu i gospodarstwie (ubezpieczenie OC gości,
odpowiednie
oświetlenie
podwórza,
oznaczenie
miejsc
niebezpiecznych, apteczka domowa itp.),
o przygotowanie gospodarza i całej rodziny, a zwłaszcza gospodyni do
przyjmowania gości, zaangażowanie, znajomość regionu, znajomość
języków obcych,
o ochrona środowiska,
o usługi i rekreacja – możliwość suszenia prania, dostęp do telefonu,
przechowalnia bagażu, informacja o walorach regionu (mapa),
rozrywka w domu, wypoczynek na powietrzu (własne urządzenia
rekreacyjne gospodarstwa, wydzielenie miejsc do wypoczynku w
ogrodzie, ogólne urządzenia turystyczne, możliwość uprawiania
różnych sportów i czynnej rekreacji19).
Nadanie znaku jakości następuje po weryfikacji kryteriów przez działającą
społecznie komisję, składającą się z maksymalnie 9 osób spośród instytucji
oraz organizacji społecznych (sposób funkcjonowania komisji jest bardzo
szczegółowo opisany). Ocena jest dokonywana przez każdego z członków
komisji osobno w skali od 1 do 5 wg ściśle określonych kryteriów. Otrzymanie
znaku wymaga uzyskania średniej co najmniej 4,0 ze wszystkich ocen.
19

A. Krakowiak, Standardy…, op. cit., str. 68
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Znak jest przyznawany na trzy lata.
Standard kwater firmowanych przez DGL jest bardzo wysoki, a znaki jakości
otrzymują wyłącznie kwatery, które wynajmują pokoje z niezależnymi
łazienkami lub mieszkania i domy wakacyjne.
Stowarzyszenie wydaje katalogi ofert swoich członków w poszczególnych
lanadach oraz katalog ogólnokrajowy.
Brak podziału na kategorie, gospodarstwa otrzymują znak po spełnieniu tzw.
kryteriów minimalnych.
Włochy

We Włoszech z kolei oficjalnie za początek rozwoju działalności agroturystycznej
uważa się rok 1965, kiedy z inicjatywy Generalnej Konfederacji ds. Rolnictwa we
Włoszech (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana) powstało pierwsze
stowarzyszenie zajmujące się kwestiami agroturystyki - l’Associazione Nazionale per
l’Agriturismo, l’Ambiente e il Territorio, w skrócie zwane Agriturist. Do głównych
zadań organizacji należy, prócz promocji i wspierania rozwoju agroturystyki, także
ochrona i promowanie lokalnych produktów żywnościowych oraz kultury wiejskiej,
a także ochrona przyrody i krajobrazu.
W 1973 r. władze autonomicznej Prowincji Trydent uchwaliły pierwszą ustawę
dotyczącą wspierania rozwoju działalności agroturystycznej. W tym samym roku
dokument ten zaczął funkcjonować w całym regionie Trydent - Górna Adyga.
Zaledwie dwa lata później podobne ustawy podpisano w Wenecji Euganejskiej i
Kampanii. W tym samym roku również Agritourist wydało swój pierwszy
przewodnik zawierający opis 80 gospodarstw agroturystycznych.
Przełomowy dla włoskiej agroturystyki okazał się jednak rok 1985, kiedy jednolity
dokument ustanawiający ramy prawne działalności agroturystycznej podpisały
władze wszystkich regionów. To właśnie tę datę uznaje się za początek agroturystyki
we Włoszech w jej obecnym kształcie. Jak oszacowało Agriturist, w omawianym
okresie istniało we Włoszech około 6000 kwater zapewniających turystom około 55
000 miejsc noclegowych, a ich łączne obroty sięgać mogły 108 milionów euro.
Dlatego też tak istotnym okazało się unormowanie wielu kwestii prawnych
dotyczących działalności agroturystycznej. Według ustawy z 1985 r. gospodarstwo
agroturystyczne ma za zadanie nie tylko udostępniać noclegi turystom, ale także
oferować wyżywienie w postaci posiłków przygotowywanych z lokalnych
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produktów. Istotną kwestią jest także zapoznanie gości z miejscową tradycją i
historią, a także ze stylem życia włoskiej wsi.20

2.3

Podsumowanie.

Jak wynika z powyższych rozważań w kontekście uregulowań prawnych do wyboru
pozostają dwie formy funkcjonowania systemu jakości wiejskiej bazy noclegowej:
Tam, gdzie system jest obowiązkowy i kategoryzacja jest narzucona
ustawowo mamy do czynienia ze wspólnymi kryteriami dla obiektów
zlokalizowanych w mieści i na wsi. Unifikacja ta uniemożliwia
odzwierciedlenie specyfiki obiektów noclegowych zlokalizowanych na wsi w
kryteriach oceny i procesie ewaluacji, choć częściowo ma to miejsce z uwagi
na sam charakter i rodzaj certyfikowanych obiektów.
Tam, gdzie system jest dobrowolny dużą rolę odgrywają stowarzyszenia
kwaterodawców, które zazwyczaj wypracowały go i są jego właścicielami. W
tej formule system jest w większym stopniu narzędzie marketingowym niż w
pierwszym przypadku. System oceny i kontroli jakości służy uzyskaniu i
utrzymaniu odpowiedniego wizerunku oferowanych produktów i usług oraz
odgrywa znaczącą rolę w marketingu usług. Tutaj też większą wagę
przykłada się do koszyka korzyści dla kwaterodawców, którzy przystępując
do systemu muszą uiścić opłatę jako członkowie stowarzyszeń bądź ponoszą
koszty certyfikacji jako takiej.
W obu natomiast formach nie sposób przecenić znaczenia kategoryzacji obiektów
wiejskiej bazy noclegowej dla podnoszenia jakości usług świadczonych na wsi,
unifikacji standardów oraz generalnie poprawy jakości i dywersyfikacji produktów
turystyki wiejskiej.
Podsumowując przykłady rozwiązań europejskich należy również wspomnieć o
próbach standaryzacji ogólnoeuropejskiej. Dążąc do ujednolicenia standardów
Zgromadzenie Ogólne EuroGites (Europejska Federacja Turystyki Wiejskiej) w 2005
r. zatwierdziło normy oceny jakości zakwaterowania na terenach wiejskich w
podziale na wyposażenie, okolicę, usługi w miejscu zakwaterowania i okolicy, opieki
nad gośćmi prywatności i atmosferę oraz bezpieczeństwa.
Tabela 2 Blok 1Wyposażenie

20

I. Marzejon-Frycz, Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, w: Ekonomia.

Rynek-Gospodarstwo-Społeczeństwo, nr 29, Warszawa 2012
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Nr

Opis
1.1

Lokalny styl budownictwa

1.2

Dekoracje w miejscowym
stylu

1.3

Stan zachowania

1.4

Tradycyjne / autentyczne
wyposażenie

1.5

Ogólna czystość

rynek międzynarodowy

z elementami typowymi dla
regionu (2)21

architektura w stylu
miejscowych budynków (3)

zgodne z miejscowym stylem zgodne z miejscowym stylem
(2)
(2)
wysoki poziom (3)

bardzo wysoki poziom (4)

podstawowe (1)

średnie (2)

bardzo wysoki poziom (4)

bardzo wysoki poziom (4)

1.6

Wielkość sypialni
jednoosobowej

zgodnie z wymaganiami
prawa miejscowego

10m2 (pokoje / B&B [nocleg
ze śniadaniem])
8m2 (wyżywienie we
własnym zakresie)

1.7

„ podwójnej / z dwoma
łóżkami

zgodnie z wymaganiami
prawa miejscowego

15m2 (pokoje / [nocleg ze
śniadaniem])
12m2 (wyżywienie we
własnym zakresie)

1.8

+ na każde dodatkowe
łóżko

zgodnie z wymaganiami
prawa miejscowego

+3 m2

1.9

Wyposażenie sypialni

funkcjonalne

funkcjonalne, własna
przestrzeń do
przechowywania rzeczy

Poj. 90 / 180
Podw. 135 / 180

Poj. 90 / 190
Podw. 150 / 190

Wysoka (3) - materace
sprężynowe lub
równoważne, żadnej lekkiej
pianki

jak obok

odpowiednia (2) do liczby
klientów

jak obok

1.10

21

minimum krajowe

Wielkość łóżek22

1.11

Jakość łóżek

1.12

Wielkość pomieszczeń
wspólnych

1.13

Oświetlenie / okna w
pokojach

Tak / wymagane

Tak / wymagane

1.14

Łazienka - minimalne
wyposażenie

zamknięte pomieszczenie z
zagwarantowaną
prywatnością, prysznic z

prysznic, WC, umywalka,
przestrzeń składowa, lustro.
Zaleca się umieszczenie WC

Dla kilku pozycji na liście stosuje się punktację od 1 do 4. Wartości te oznaczają:

1
2
3
4

podstawowe, wystarczające minimum;
poziom normalny lub średni, odpowiedni;
dobry, wysoki poziom, wyraźnie ponad normę;
bardzo dobry, bardzo wysoki, doskonały poziom.

22

Zasada odchylenia procentowego nie ma zastosowania dla tego kryterium, jest zastępowana przez najwyższe
dopuszczalne odchylenie wynoszące 10 cm.
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Nr

Opis

1.15

1 Łazienka dla X klientów

1.16

Zaopatrzenie w bieżącą
wodę

1.17

Zaopatrzenie w ciepłą
wodę

1.18

Ogrzewanie pokoju

1.19

Klimatyzacja

minimum krajowe

rynek międzynarodowy

zasłonami, wentylacja,
ogrzewanie

w oddzielnym
pomieszczeniu

1 na kwaterę (dom),
obsługująca maks. 8 klientów

1 na 2 pokoje / 4 klientów,
dla B&B zalecana
przylegająca łazienka

wymagane

wymagane

wymagane, w ilościach
wystarczających dla
wszystkich klientów

jak obok, zalecana jest ciągła
dostępność

T (tam, gdzie to ma
zastosowanie)

T (tam, gdzie to ma
zastosowanie)

nie

T (tam, gdzie to ma
zastosowanie)

Źródło: EuroGites

Tabela 3 Blok 2 Okolica
Nr

Opis

2.1

Otaczające kwaterę tereny
wiejskie

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

minimum krajowe

rynek międzynarodowy

wymagane na wysokim
poziomie (patrz: specyfikacja
produktu)

wymagane na wysokim
poziomie

Oddziaływania lub
zgodnie z regulacjami prawa
dokuczliwość (zapach, hałas,
miejscowego
widoki, …)
Zasoby 1: natura, krajobraz,
średnie (2)
sceneria, …
Zasoby 2: etnografia,
kultura, tradycja,
średnie (2)
architektura, …

nieliczne (3)
(zalecane: brak)
wysoki poziom (3)
wysoki poziom (3)

Stan ochrony środowiska

średni (2)

dobry (3)

Wkład w miejscowy
rozwój / produkcję
Społeczna i kulturowa
odpowiedzialność
Konsultacje z lokalnymi
podmiotami
Odpowiedzialność za stan
środowiska

na poziomie podstawowym
(1)

na poziomie średnim (2)

bardzo wysoka (4)

bardzo wysoka (4)

zgodnie z miejscowymi
prawami i przepisami

jak obok

zgodnie z prawem

wysoka (3)

Źródło: EuroGites
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Tabela 4 Blok 3 Usługi w miejscu zakwaterowania i w okolicy (<15 km)
Nr

Opis

3.1

Usługi sprzątania

3.2
3.3
3.4
3.5

Posiłki podawane w
miejscu zakwaterowania
Lokalna gastronomia/
jadłodajnie
Wybór form wypoczynku
w miejscu zakwaterowania
Wybór form wypoczynku
w okolicy

minimum krajowe
Niewymagane

Niewymagane

rynek międzynarodowy
Niewymagane.
Zalecana dostępność
(niekoniecznie wykonywane
przez właściciela)
Niewymagane
Zalecane dla pokojów B&B

Tak

Tak

Niewymagane

Niewymagane

Tak

Tak

Podstawowy dostęp z
pewnymi problemami / tak

Dogodny dostęp
samochodem osobowym / tak
Tak (pokoje / B&B)
Kuchnia (wyżywienie we
własnym zakresie)
Tak + język rynku
docelowego, zalecany język
angielski
Tak + język rynku
docelowego, zalecany język
angielski

3.6

Dostęp / oznakowanie

3.7

Zapewnione stołówki
(miejsce do spożywania
śniadań)

Niewymagane

3.8

Zapewniona informacja
turystyczna

Tak

3.9

Informacje / instrukcje na
temat wynajmowanego
budynku

Tak, w miejscowym języku

Źródło: EuroGites

Tabela 5 Blok 4 Opieka nad gośćmi, prywatność i atmosfera
Nr

Opis

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

minimum krajowe

rynek międzynarodowy

Kwalifikacje profesjonalne
/ zawodowe

BHP

jak obok + szkolenie w
zakresie przyjmowania gości

Klient jest witany osobiście

Tak

Tak

zalecane

Tak

Tak

Tak

Nie

Język rynku docelowego,
zalecany język angielski.
Właściciel, członek rodziny
lub bliskie osoby

Osobiste przekazywanie
informacji i wprowadzenie
dot. oferowanych lokali
W razie potrzeby możliwy
jest osobisty kontakt
Znajomość języków obcych
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4.6

Spersonalizowane
informacje o
zakwaterowaniu i okolicy /
księga gości

4.7

Prywatność pomieszczeń
używanych przez klientów

Nie / zalecane

Tak / Tak

Tylko sypialnie; zalecane jest Sypialnie, łazienki, niektóre
zapewnienie wyłącznego
pomieszczenia wspólne do
dostępu do łazienek dla gości wyłącznego użytku dla gości

Źródło: EuroGites

Tabela 6 Blok 5 Bezpieczeństwo
Nr

Opis

5.1

Ubezpieczenie OC

5.2

Ochrona ppoż.

5.3

5.4

Zgodność z Ustawowymi
Wymaganiami
Turystycznymi i Rejestracją
tam, gdzie to wymagane
Kontrola odpowiedniego
stanu technicznego
wyposażenia itp.

5.5

Zdrowie (higiena dostępność usług
zdrowotnych - itp.)

5.6

Gwarancja poprawności
informacji przed
rezerwacją

5.7

5.8

5.9

Ochrona klienta (zażalenia,
określone procedury, …)
Dokumenty rezerwacji
(potwierdzenie, standardowe
warunki, potwierdzenie
odbioru, itp.)
Widoczny cennik

minimum krajowe

rynek międzynarodowy

Tak

Tak

Zgodnie z ustawą w danym
kraju

Tak

Tak

Tak

Dla każdej nowej rezerwacji

idem

Wyczerpujące informacje o
usługach zdrowotnych
Apteczka, higiena budynku i
dostępnych w ciągu 15 minut,
pomieszczeń dla gości.
dostępne na żądanie przed
Ulotka informacyjna na temat
rezerwacją; zawsze dostępne
usług zdrowotnych.
w miejscu zakwaterowania w
trakcie pobytu
Gwarancja udzielana przez
Aktualizowane zgodnie z
podmioty trzecie
prawdą (odpowiedzialność
(stowarzyszenie, organ
właściciela)
certyfikacyjny, …)
Spełnione wymagania
+ Karta Zadowolenia Klienta
ustawowe
+ pisemne potwierdzenie
Warunki rezerwacji muszą
rezerwacji, warunków i
być określone i dostępne
specyfikacja
zakontraktowanych usług
Tak

Tak

Źródło: EuroGites
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Zasady stosowania norm opracowane przez EuroGites

Powyższe normy są „zdecydowanie zalecane” dla członków, ale nie są
obowiązkowe. Niemniej jednak powinny być przestrzegane w przypadku
oferowania konkretnych obiektów noclegowych pod marką EuroGites.
Normy stanowią uzupełnienie już istniejących klasyfikacji, przepisów ustawowych
lub systemów jakości. Zachęca się – tam, gdzie jest to możliwe - do ich formalnego
włączenia do istniejących norm indywidualnych, regionalnych lub krajowych, gdyż
umożliwi to międzynarodowe ujednolicenie rynku i uczynienie go bardziej
przejrzystym.
Każdy członek organizacji odpowiada za określenie zakresu i sposobu stosowania
powyższych norm w ramach swoich zadań. Obowiązek sprawdzania i
kontrolowania zgodności spoczywa na poszczególnych członkach organizacji, ale
EuroGites zastrzega sobie prawo do przeprowadzania własnych kontroli.
Aby zniwelować różnice regionalne i krajowe należy zapewnić równowagę między
elastycznym stosowaniem konkretnych kryteriów a ogólnym zagwarantowaniem
minimalnych standardów dla klientów międzynarodowych. Można to osiągnąć w
następujący sposób:
Odchylenie od minimalnych standardów może osiągnąć 25% jeśli może być
wyrównane przez większą niż wymagana zgodność w zakresie innych pozycji
z tej samej grupy kryteriów.
Jeżeli nie da się zapewnić podstawowego minimum, nie można go
zrekompensować inną pozycją, a sytuacja taka jest dyskwalifikująca.
Po zastosowaniu kompensacji - jeśli jest taka konieczność - muszą być
spełnione wszystkie kryteria w każdej z 5 grup. Nie jest możliwe stosowanie
kompensacji między różnymi grupami kryteriów w celu poprawienia
końcowego wyniku.
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3. Analiza polskich systemów kategoryzacji na obszarach
wiejskich w latach 1995-2013 (ewolucja rozwiązań).
3.1

Geneza i tworzenie systemu

W polskim systemie prawnym funkcjonuje Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (tekst jednolity, Dz.U. 72004 Nr 223 poz. 2268). W ustawie tej nie ma
odwołania do systemu kategoryzacji i klasyfikacji w odniesieniu do gospodarstwa
agroturystycznych oraz innych obiektów wiejskiej bazy noclegowej. Kategoryzacja
obiektów wiejskiej bazy noclegowej nie jest obowiązkowa.
Akt wykonawczy tej ustawy – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004 r. Nr 188, poz. 19450 – Załącznik nr
7) określa jedynie minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, w
których świadczone są usługi hotelarskie (do których zaliczają się również obiekty
wiejskiej bazy noclegowej).
Brak uregulowań prawnych, istnienie jedynie minimalnych kryteriów oraz
dynamiczny rozwój turystyki na obszarach wiejskich po roku 1989 spowodował
konieczność podjęcia działań na rzecz uporządkowania sytuacji w zakresie jakości
wiejskiej bazy noclegowej.
W latach 90-tych23, kiedy rozpoczęto realizację programów PHARE TOURIN
(mających na celu wsparcie rozwoju polskiej turystyki), kwestię podnoszenia i
utrzymywania jakości wiejskiej bazy noclegowej uznano za jeden z priorytetów w
rozwoju turystyki wiejskiej. Turystyka wiejska została w szczególności objęta
programem PHARE TOURIN II, zrealizowanym w latach 1995-1996. W ramach
komponentu II pt. Rozwój turystyki wiejskiej zrealizowano 3 duże projekty, wśród
których znalazł się również projekt pt. Rozwój wiejskiej bazy noclegowej. Jego
głównym celem było rozwijanie i promocja systemu zakwaterowania w ramach
turystyki wiejskiej.24
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
23

Wtedy też dzięki wsparciu pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego zaczęły powstawać

lokalne stowarzyszenia i to właśnie ludzie w nich zrzeszeni pragnęli, aby ich oferta wyróżniała się
jakością dorównującą innym krajom europejskim.
Dorobek Programu rozwoju turystyki PHARE–TOURIN, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej, 2003, str. 12-14
24
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opracowano system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej stanowiący
uzupełnienie systemu kategoryzacji bazy noclegowej przewidzianego w
ustawie,
przeprowadzono pilotażową kategoryzację obiektów celem zebrania
doświadczeń,
opracowano podręcznik dla inspektorów, kwestionariusze dla rejestracji i
kategoryzacji obiektów,
opracowano wskazówki dla kwaterodawców oraz we wrześniu 1997 roku
opracowano podręcznik inspekcji pt. „Wskazówki dla inspektorów dla celów
inspekcji kategoryzacyjnych wiejskiej bazy noclegowej”,
opracowano Raport o stanie wiejskiej bazy noclegowej w Polsce, zawierający
wyniki inwentaryzacji obiektów turystyki wiejskiej,
Powołano i wykształcono kadrę inspektorów, którzy mieli dokonywać
kategoryzacji.25
Ponadto przy wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych powołano organizację ds.
rejestracji, inspekcji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej - Polską Federację
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Federacja została zarejestrowana w
1996 r. Dzięki uzyskanemu wsparciu Federacja rozpoczęła działalność w 1997 r. W
ramach Federacji wdrożono system rejestracji wiejskiej bazy noclegowej tj.
wyposażono ją w sprzęt i oprogramowanie (bazy danych). Przeprowadzono ok. 800
rejestracji i kategoryzację ok. 500 obiektów.
Powstały system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej był wzorowany na
europejskich systemach, w ramach zadania bowiem zebrano informacje o
funkcjonujących w Europie systemach kategoryzacji oraz istniejących trendach w
tym zakresie.
W zamyśle jej twórców kategoryzacja miała za zadanie utrzymywanie
odpowiedniego poziomu usług i pozytywnego wizerunku. W tym kontekście
kategoryzacja była i jest gwarancją odpowiedniej jakości usług w zależności od
przyznanej kategorii. Polegała bowiem na nadaniu poszczególnym obiektom
noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych
usług, pozwalając na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystości ofert. W latach 90tych wprowadzona kategoryzacja była praktycznie jedynym instrumentem kontroli
jakości wiejskiej bazy noclegowej.
Wypracowany w latach 1995-1997 system kategoryzacji był dosyć skomplikowany i
charakteryzowała go duża ilość kryteriów oceny. W celu rozróżnienia standardu
posługiwał się słoneczkami. System wprowadził podział na 4 kategorie: standard,

25

ibidem, str. 14
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jedno słoneczko, dwa słoneczka i trzy słoneczka. System funkcjonował w odniesieniu
do:
pokojów gościnnych (możliwe kategorie: standard, jedno słoneczko, dwa
słoneczka i trzy słoneczka),
samodzielnych jednostek mieszkalnych (możliwe kategorie: standard, jedno
słoneczko, dwa słoneczka i trzy słoneczka),
kwater grupowych (możliwa jedna kategoria standard),
przyzagrodowych pól kempingowych (możliwa jedna kategoria standard).
Podstawowym warunkiem przystąpienia do dobrowolnego systemu kategoryzacji
wiejskiej bazy noclegowej było i jest spełnienie wymagań przewidzianych
wzmiankowanym już powyżej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.
Pokój gościnny to pomieszczenie urządzone i wyposażone w taki sposób by
mogło pełnić rolę sypialni dla maksimum 4 osób z dostępem do łazienki, WC
oraz pomieszczeń wspólnych. Wyróżnia się w ramach tej formy
zakwaterowania, pokoje 1-osobowe, 2-osobowe, 3- i 4-osobowe.
Pokoje grupowe to pomieszczenia sypialne przeznaczone dla więcej niż 4
osób, z dostępem do łazienki, WC i pomieszczeń wspólnych.
Samodzielna jednostka mieszkalna to obiekt wynajmowany w całości jednej
rodzinie lub znanej sobie grupie osób. Jednostka taka obejmuje: mieszkania
wakacyjne oraz domy wolno stojące. Mieszkanie wakacyjne obejmuje nie
więcej niż 3 sypialnie, kuchnię, kącik wypoczynkowy oraz łazienkę.
Przyzagrodowe pole namiotowe to miejsce do rozbicia namiotu lub
ustawienia przyczepy kempingowej.
Pokoje gościnne i samodzielne jednostki mieszkalne musiały najpierw spełniać
minimalne wymagania, aby móc uzyskać kolejne kategorie od najniższej do
najwyższej wzmiankowane powyżej. Pokoje grupowe i przyzagrodowe pola
namiotowe mogły uzyskać tylko jedną kategorię - standard.
Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów (obowiązujący
wszystkie obiekty już na etapie rozpoczynania działalności), w których są
świadczone usługi hotelarskie zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 (Dz.U. z 2004 r. nr 188, poz. 1945)
przedstawiają się następująco:
Dla wynajmowania samodzielnych pokoi
1. Ogrzewanie - w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18 °C.
2. Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody.
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3. Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. – 15.
Wyposażenie podstawowe w.h.s. ( pełny węzeł sanitarno-higieniczny) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

natrysk lub wanna
umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik
WC
lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)
dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe

4. Powierzchnia mieszkalna w m2:
1) pokój 1- i 2-osobowy - 6 m2
2) pokój większy niż 2-osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą kolejną osobę,
5. Zestaw wyposażenia meblowego:
1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm
2) lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm
3) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku
4) stół lub stolik
5) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława
6) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste
6. Pościel dla jednej osoby:
1) kołdra lub dwa koce
2) poduszka
3) poszwa
4) poszewka na poduszkę
5) prześcieradło
7. Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W
8. Zasłony okienne zaciemniające
9. Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny
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Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że dobrowolny system oceny wiejskiej
bazy noclegowej jest systemem uzupełniającym w stosunku do zasad świadczenia
usług hotelarskich, wprowadzonych ustawą o usługach turystycznych.
System kategoryzacji obejmuje więc wymogi dodatkowe, które podkreślają specyfikę
oferty turystycznej na obszarach wiejskich oraz uwzględniają oczekiwania klientów
w tym zakresie.

3.2

Kryteria kategoryzacji obowiązujące do 2013 r.

Szczegółowe tabelaryczne zestawienie kryteriów znajduje się w załączniku nr 1. W
tym miejscu dla utrzymania ciągu logicznego oraz spójności opracowania dokonano
jedynie syntetycznego podsumowania.
Pokoje gościnne oraz samodzielne jednostki mieszkalne (SJM)
Kategoria standard – obejmuje spełnienie kryteriów minimalnych (powyżej
wyspecyfikowanych) w odniesieniu do obszaru pokoju, łazienki oraz
wymagań ogólnych plus dodatkowych wymagań dotyczących metrażu pokojów,
wyposażenia łazienki (podstawowe sprzęty) oraz wyposażenia SJM szczególnie w
części kuchennej. Dodatkowe wymagania ogólne dotyczą oznakowania, urządzeń
rekreacyjnych, zasad bezpieczeństwa, IT oraz 1 dodatkowej usługi w postaci budzenia
na życzenie. Są to kryteria dosyć podstawowe w prowadzeniu jakiejkolwiek
działalności noclegowej. Bez tego trudno wyobrazić sobie wynajem kwater
noclegowych.
Kategoria Jedno Słoneczko (*) – obejmuje spełnienie kryteriów takich
samych, jak dla kategorii standard plus dodatkowych wymagań dotyczących
większej powierzchni przypadającej na osobę, bogatszego wyposażenia pokojów (ale
wciąż dosyć podstawowego), ograniczenia ilości osób przypadających na 1 w.h.s. W
odniesieniu do SJM wymagania dodatkowe obejmują większą liczbę pomieszczeń oraz
nieznaczne zmiany w stosunku do wyposażenia. Dodatkowe wymagania ogólne
dotyczą estetyki przestrzeni zewnętrznej, oferty atrakcji dodatkowych (grill) oraz
dostępu do telefonu. Reasumując należy podkreślić, iż generalnie niewielka jest
różnica pomiędzy kategorią Standard a Jedno Słoneczko.
Kategoria Dwa Słoneczka (**) – obejmuje spełnienie kryteriów takich samych,
jak dla kategorii Jedno Słoneczko plus dodatkowych wymagań dotyczących
zwiększenia metrażu pokoju w przeliczeniu na jedną osobę oraz istnienia elementów
dekoracyjnych, nieznacznych zmian w odniesieniu do łazienki, wyposażenia SJM
sprzęty dodatkowe lub dostępu do nich (TV, pralka, żelazko, telefon, gry planszowe).
Mało wyszukane są również kryteria dotyczącej wymagań ogólnych (choć należy
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zaznaczyć fakt, iż pojawia się tutaj po raz pierwszy parking dla gości). Reasumując
po raz pierwszy w tej kategorii znajdujemy odwołanie do spełnienia
wymagań
ponadpodstawowych
(wkraczamy
powoli
w
obszar
uprzyjemnienia pobytu, a nie tylko spełnienia wymagań niezbędnych do
przenocowania w cywilizowanych warunkach). Kryteria te są jednak wciąż
bardzo ograniczone w tym zakresie.
Kategoria Trzy Słoneczka (***) obejmuje spełnienie kryteriów takich samych,
jak dla kategorii Dwa Słoneczka plus dodatkowych wymagań dotyczących metrażu
pokojów oraz ich wyposażenia w sprzęty bardziej „luksusowe” (przy zachowaniu
odpowiednich proporcji), łazienki w pokoju (tylko w tej kategorii), wyposażenia SJM w
sprzętu wyszukane typu mikser oraz ekspres do kawy. Wymagania ogólne kładą nacisk
głównie na estetykę zewnętrznego otoczenia gospodarstwa (estetyzacja przestrzeni).
Pokoje grupowe oraz przyzagrodowe pola namiotowe
Kategoria standard obejmuje bardzo podstawowe kryteria w zakresie
prowadzenia działalności świadczenia usług noclegowych
Podsumowując należy stwierdzić, iż:
nacisk w kryteriach położony został przede wszystkim na spełnienie
kryteriów podstawowych związanych ze świadczeniem działalności
noclegowej, bardzo mało kryteriów odnosi się do sfery kreowania oferty
pozanoclegowej (m.in. kształtowanie możliwości spędzania czasu w
gospodarstwie);
nie wprowadzono specjalizacji gospodarstw w zależności od rodzaju
proponowanych ofert dodatkowych lub prowadzonej przez gospodarstwo
działalności rolniczej;
kryteria nie dotyczą elementów związanych z regionalizacją oferty oraz
odnoszących się do utrzymania wiejskiego charakteru miejsc noclegowych w
zakresie architektury obiektów, wyposażenia, oferowanych usług lub
spędzania czasu w gospodarstwie.

3.3

Nowy system kategoryzacji.

W 2012 r. system kategoryzacji uległ daleko posuniętym zmianom. W ramach
otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowano
następujące działania dotyczące kompleksowej modyfikacji systemu:
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przygotowanie projektu modyfikacji przez grupę ekspertów i praktyków - w
oparciu między innymi o analizę podobnych systemów w innych krajach oraz
o prace prowadzone na rzecz podnoszenia jakości oferty turystyki wiejskiej
przez Europejską Federację Turystyki Wiejskiej EUROGITES, której członkiem
jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
testowanie projektu poprzez przeprowadzenie kategoryzacji w określonych
obiektach a także poprzez przeprowadzenie ankiety wśród potencjalnych
turystów na temat ich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie,
modyfikację systemu informatycznego,
przygotowanie inspektorów wiejskiej bazy noclegowej do przeprowadzania
oceny według zmodyfikowanego systemu,
upowszechnianie systemu oceny wiejskiej bazy noclegowej wśród
potencjalnych turystów oraz wśród usługodawców.
Nowy system obowiązuje od 1.01.2013 r.
Wprowadzone zmiany:
uproszczenie systemu,
mniej kryteriów,
krótsza skala ocen,
ocena dokonywana przez jednego inspektora,
wycofanie z kategoryzacji pól namiotowych oraz pokojów grupowych,
zwiększenie maksymalnej pojemności pokoju gościnnego do 6 osób,
wprowadzenie dwóch głównych kategorii obiektów kwatera na wsi i kwatera
u rolnika.
Dzięki tej ostatniej zmianie klienci, którzy zwykle ze względu na dzieci, chcą trafić
do miejsca, gdzie jest produkcja rolnicza i zwierzęta z którymi dzieci mogą mieć
kontakt oraz dostęp do gospodarskich produktów żywnościowych, łatwiej trafią do
odpowiedniego, zaspokajającego takie potrzeby miejsca.
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Tablica kategoryzacyjna „Wypoczynek na wsi”

Tablica kategoryzacyjna „Wypoczynek u rolnika”
Obowiązujące obecnie kryteria
Zestawienie kryteriów w układzie tabelarycznym znajduje się w załączniku nr 2.
Poniżej znajduje się jedynie syntetyczne podsumowanie najważniejszych zagadnień.
Lista kryteriów została określona wg następującego podziału:
cechy kwatery,
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infrastruktura techniczna (zewnętrzne oznakowanie kwatery, jej wygląd oraz
udogodnienia poprawiające komfort pobytu),
usługi mające wpływ na komfort pobytu gości,
infrastruktura mająca wpływ na komfort pobytu gości,
baza noclegowa pokoje gościnne,
węzły higieczniczno-sanitarne.
Zastosowano kilka różnych rodzajów oceny:
część kryteriów dotyczy poszczególnych kategorii (ocena 0-1 – jest/nie ma w
danej kategorii),
część kryteriów różni się w zależności od kategorii wymaganą liczbą urządzeń
np. liczba elementów dekoracyjnych w pokoju – 0-3 w zależności od kategorii,
część kryteriów ocenia się w skali 0-3 i dotyczą one ogólnie rzecz ujmując
stanu i wyglądu kwatery np. stan pokrycia podłóg, poziom czystości i estetyki
w pokoju.
Osobne kryteria dotyczą:
Gospodarstw skategoryzowanych jako „wypoczynek u rolnika” – odnoszą się
m.in. do wiejskiego, sielskiego charakteru obiektu i jego otoczenia,
konieczności prowadzenia działalności rolnej, liczby zwierząt w
gospodarstwie, posiłków przygotowywanych na bazie produktów wiejskich
(m.in. potrawy regionalne), elementów dekoracyjnych o charakterze
etnograficznym,
Samodzielnych jednostek mieszkaniowych – odnoszą się głównie do
wyposażenia pokojów, aneksów kuchennych i wypoczynkowych oraz w.h.s,
a także czystości w pomieszczeniach.
Reasumując warte podkreślenia są następujące konstatacje:
W ramach systemu przyjęto minimalne kryteria wyszczególnione w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy dla innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie
Ważne jest to, że pokuszono się o rozdzielenie pobytów na wsi w nieczynnych
gospodarstwach i pobytów w funkcjonujących gospodarstwach, bowiem z
trendów wynika, że jest to coraz istotniejsze dla turystów i mają oni prawo
wiedzieć, czy jadą na wieś czy do kwatery położonej poza miastem
Pokreślić należy, że znacznie rozszerzono listę możliwych atrakcji dostępnych
dla gości, umożliwiających różnorodne spędzanie czasu wolnego i jego
aranżację
Uwzględniono wyzwania cywilizacyjne typu: WiFi, Internet , ekologia etc.
Uproszczono kryteria dotyczące wyposażenia pokojów oraz w.h.s
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Część kryteriów to kryteria rekomendowane przez EuroGites

3.4

Funkcjonowanie systemu w latach 1997-2014

I etap funkcjonowania systemu 1997-2006
Od 1997 do 2006 roku Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne” skategoryzowała łącznie 1432 kwatery. Najwięcej skategoryzowanych
obiektów znajdowało się w województwie małopolskim, gdzie obserwowano
tendencję wzrostową rozwoju turystyki wiejskiej, a co za tym idzie wzrost
konkurencji, który przekładał się również na zwiększającą się liczbę kwater, które
poddawały się kategoryzacji. Liczba ta wzrosła z 11,1% (w stosunku do całej Polski)
do 17,7% w roku 2006.
Pozostałe województwa, w których liczba skategoryzowanych obiektów była duża
to: pomorskie – 11,4%, warmińsko - mazurskie – 10,6%. Najmniej
skategoryzowanych obiektów znajdowało się w województwie opolskim – 0,8 i
województwie łódzkim – 1,1% w skali całej Polski.
Jakość świadczonych usług w kwaterach ogółem nie ulegała większym zmianom.
Przeważały gospodarstwa o kategorii standard i jedno słoneczko. Liczba obiektów
rekomendowanych w kategorii standard wyniosła w 2006 40,5%, zaś w latach
poprzedzających wynosiła 40%. W kategorii jedno słoneczko liczba kwater wzrosła
zaledwie o 0,1% (z 35% na 35,1%). Liczba kwater o najwyższym poziomie usług, trzy
słoneczka wzrosła o 2,2% w 2006 r. Spadła zaś liczba kwater o kategorii dwa
słoneczka z 22% do 19,3% w roku 2006.
Większe zmiany zaobserwowano w rozbiciu na województwa. Najwięcej kwater w
kategorii standard przybyło w 2006 r. w województwie małopolskim – o 19%.
Wzrósł też udział tej kategorii w województwie kujawsko-pomorskim (18,4%). W
przypadku Małopolski wiąże się to z faktem, iż region ten przyciąga coraz więcej
turystów. Kwaterodawcy tworzyli więc nowe miejsca noclegowe, nie gwarantując
wysokiej jakości usług, gdyż wykorzystanie bazy i tak jest tu największe w Polsce.
Najwięcej obiektów ocenionych na jedno słoneczko przybyło w województwie
podkarpackim (18% więcej niż w latach ubiegłych) i świętokrzyskim (12,3% więcej
niż w latach ubiegłych). W kategorii dwa słoneczka najwięcej kwater przybyło, w
stosunku do lat ubiegłych, w województwie pomorskim (14,5%). W województwie
dolnośląskim i lubuskim wzrósł udział obiektów w kategorii trzy słoneczka
(odpowiednio 11,8% i 11,6%). Województwa te graniczą z państwami zachodniej
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Europy, co wpływa na wzmożony ruch turystów zagranicznych. Aby sprostać
oczekiwaniom klientów kwaterodawcy podnosili poziom swoich kwater, aby
dorównać jakości usług świadczonych zagranicą.
Statystycznie najwięcej kwater o kategorii standard znajdowało się w województwie
warmińsko-mazurskim (68 kwater), w województwie małopolskim (67) i w
województwie wielkopolskim (66). Największy procentowy udział obiektów
standard zaistniał w 2006 r. w województwie: wielkopolskim 71,7%, opolskim 64,7%
i podlaskim 60,7%.
Największa ilość kwater o kategorii jedno słoneczko znajdowała się w województwie
warmińsko-mazurskim (70 kwater), małopolskim (53) i pomorskim (46). Największy
procentowy udział tej kategorii zanotowano w województwie śląskim 47,1% i
małopolskim 40,2%. W województwie łódzkim nie było w badanym okresie żadnej
kwatery spełniającej wymagania kategorii jedno słoneczko.
Kwatery w kategorii dwa słoneczka najliczniej występowały w województwie
warmińsko-mazurskim (48), pomorskim (41) i dolnośląskim (24). Największy
procentowy udział tej kategorii na tle województwa było w: łódzkim 60%,
mazowieckim 31% i lubuskim 30,2 %. W województwie opolskim w ogóle nie
występowały kwatery o kategorii dwóch słoneczek.
Najwięcej obiektów sklasyfikowanych na trzy słoneczka było w województwie
pomorskim (8) i województwie dolnośląskim (7). W województwie lubelskim,
łódzkim opolskim i śląskim nie było kwater spełniających wymagania tej kategorii.
Największy procentowy udział obiektów z trzema słoneczkami w stosunku do
województwa było w zachodniopomorskim 12,2%, lubuskim 9,4% oraz dolnośląskim
8,2%.
Syntetyczny obraz sytuacji prezentuje poniższa tabela.
Tabela 7 Kategoryzacja w podziale na regiony
województwo

dolnośląskie

kategoria

ilość

udział w
woj.

standard

29

34,1%

25

29,4%

24

28,2%





kujawsko - pomorskie

województwo

podkarpackie

kategoria

ilość

udział w
woj.

standard

57

60,0%



26

27,4%



10

10,5%



2

2,1%

56

60,7%

23

26,2%

8

9,5%

3

3,7%

7

8,2%

standard

15

44,1%

standard



11

32,4%





7

20,6%





1

2,9%



podlaskie
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lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

standard

20

44,4%

standard

57

37,5%



15

33,3%



46

30,3%



10

22,2%



41

27,0%



0

0,0%



8

5,3%

standard

16

30,2%

standard

7

47,0%



16

30,2%



8

47,1%



16

30,2%



1

5,9%



5

9,4%



0

0,0%

standard

2

40,0%

standard

27

57,4%



śląskie



0

0,0%

13

27,7%



3

60,0%



6

12,8%

1

2,1%

świętokrzyskie



0

0,0%



standard

67

50,8%

standard

68

35,8%



53

40,2%



11
1

0,8%

standard

9

31,0%




standard

11
9

warmińsko - mazurskie

8,3%





opolskie

pomorskie

37,9%

wielkopolskie

31,0%



70

36,8%



48

25,3%



4

2,1%

standard

66

71,7%



13

14,1%



11

12,0%



2

2,2%

0

0,0%

11

64,7%

standard

13

31,7%



14

34,1%



6

35,3%



0

0,0%



9

22,0%



0

0,0%



5

12,2%

zachodniopomorskie

Źródło: PFTW „GG”, Warszawa 2006 r.

Od września 2003 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęła współpracę z PFTW ,,GG’’.
Współpraca ta dotyczyła działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
“Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich” działanie 2.4. “Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do
rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł
dochodów” - realizowanych w zakresie agroturystyki oraz usług związanych z
turystyką i wypoczynkiem, obejmujących tworzenie i doskonalenie bazy noclegowej
dla turystyki wiejskiej (za wyjątkiem obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (dz. u. nr 133, poz.
884).
W ramach tej współpracy po wypełnieniu a przed złożeniem wniosku ubiegający się
występował o opinię do inspektora, który zwracał uwagę na najistotniejsze sprawy
dotyczące agroturystyki i turystyki wiejskiej. Opinia taka, czyli promesa była
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wydawana bezpłatnie przez inspektora zarówno dla osób stowarzyszonych w
Federacji, jak i nie zrzeszonych.
W ramach działania 2.4 SPO skategoryzowanych zostało 209 obiektów. Blisko 47% z
nich otrzymało kategorię standard. Kategorię jedno słoneczko otrzymało 33%
spośród skategoryzowanych kwater, kategorię dwa słoneczka 17,2% a kategorię trzy
słoneczka zaledwie 2,9%.
W ramach działania 2.4 SPO najwięcej kwater poddało się kategoryzacji z
województwa małopolskiego (37 kwater) i stanowiły one 17,7% wszystkich kwater
skategoryzowanych w ramach tegoż działania. W dalszej kolejności znalazły się:
województwo podkarpackie z 25 obiektami i województwo pomorskie z 21
obiektami, co stanowiło odpowiednio 12% i 10% w skali kraju. W województwie
lubuskim przeprowadzono tylko 1 kategoryzację, co dało 0,5% w stosunku do
Polski, a w województwie łódzkim 3 (1,3%).
Skategoryzowanych obiektów w ramach SPO, nie należących do stowarzyszeń
zrzeszonych w Federacji, jest w chwili obecnie 116. Ponad 54% kwater uzyskało
najniższą kategorię – standard. Kategorię jedno słoneczko przyznano 29% obiektów,
kategorię dwa słoneczka - 16%, zaś kategorię najwyższą – trzy słoneczka otrzymała
tylko jedna kwatera (0,9% wszystkich skategoryzowanych, nie zrzeszonych, w
ramach działania 2.4 SPO) .
Obiektów skategoryzowanych w ramach SPO, zrzeszonych przez Polską Federację
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, było w 93. Przyznano kategorię
standard 36 obiektom, zaś kategorię jedno słoneczko 35, co stanowiło odpowiednio
39% i 38%. Dwa słoneczka uzyskało ponad 18,3% kwater, a najwyższą ocenę – trzy
słoneczka przyznano 5 obiektom, co stanowi 5,4%.
Z powyższych danych wynika, iż w I etapie funkcjonowania systemu wyższe
kategorie uzyskiwały kwatery, które były zrzeszone w lokalnych stowarzyszeniach.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 2.4 kwatery już istniejące,
w większości zrzeszone w lokalnych stowarzyszeniach, dążyły do podnoszenia
jakości świadczonych usług. W nowopowstałych kwaterach przeważały oceny
standard i jedno słoneczko. W regionach bardzo atrakcyjnych turystycznie, gdzie
wykorzystanie bazy noclegowej jest największe, można było zauważyć tendencję do
powstawania nowych obiektów, lecz o niższej jakości usług. W regionach mniej
atrakcyjnych sporo kwater zaprzestało prowadzenia działalności turystycznej, zaś te,
które utrzymały swoją pozycję dążyły do podnoszenia atrakcyjności poprzez wysoką
jakość świadczonych usług w samym obiekcie.
II etap funkcjonowania systemu 2007-2014
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Wg dostępnych danych (statystyki Federacji) w latach 2007-2012 zaobserwowano
fluktuacje w zakresie ilości skategoryzowanych gospodarstw. Liczby te
przedstawiono na poniższym wykresie. Wykres obrazuje ilość gospodarstw
posiadających kategoryzację (wszystkie kategorie).
Rysunek 1 Liczba skategoryzowanych obiektów 2007-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PFTW „GG”
Ciekawe jest również porównanie dotyczące ilości gospodarstw w poszczególnych
kategoriach wśród gospodarstw poddających się kategoryzacji w danym roku, co
obrazuje poniższa tabela.
Tabela 8 Fluktuacje w latach 2007-2013 wśród gospodarstw poddających się kategoryzacji

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Jedno
słoneczko
98 (34,7%)
122 (30,5%)
36 (30,5%)
27 (32,5%)
5 (27,8%)
18 (34,6%)
48 (47,5%)

Dwa
słoneczka
52 (18,4%)
77 (19,3%)
26 (22%)
22 (26,5%)
7 (38,9%)
13 (25%)
43 (42,6%)

Trzy
słoneczka
11 (3,9%)
5 (1,2%)
7 (6,0%)
8 (9,7%)
2 (11,1%)
5 (9,6%)
9 (9,9%)

Standard

Ogółem

121 (43%)
195 (49%)
49 (41,5%)
26 (31,3%)
4 (22,2%)
16 (30,8%)
-

282
399
118
83
18
52
101

Źródło: Opracowanie na podstawie danych PFTW

Przedstawione na wykresie i w tabeli dane uprawniają do wyciągnięcia
następujących wniosków:
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w latach 2007-2012 można zaobserwować tendencję zdecydowanie zniżkową
choć rok 2012 jest zdecydowanie lepszy niż drastycznie niskie liczby w 2011
(spadek wynika wg opinii PFTW z modernizacji systemu kategoryzacyjnego,
zmian w regulaminie kategoryzacji),
pewną poprawę przyniósł rok 2013, choć za wcześnie by mówić o
zdecydowanie zwyżkującej tendencji,
skategoryzowane gospodarstwa raczej plasują się w kategoriach niższej
jakości: najwięcej jest ich w kategorii standard i jedno słoneczko, najmniej jest
obiektów w najwyższej kategorii,
ostrożnym optymizmem może napawać fakt, iż wg wartości bezwzględnych
rośnie liczba gospodarstw lokujących się w kategorii dwóch słoneczek,
niemniej jednak nie powinno to przesłaniać faktu bardzo małej liczby
obiektów w najwyższej kategorii,
można również zaobserwować powolne „przechodzenie obiektów” z
kategorii standard do kategorii jedno słoneczko,
dla oceny systemu bardzo duże znaczenie mają dane dotyczące liczby
gospodarstw przedłużających swoją obecność w systemie po upływie terminu
ważności i niestety nie są to dane optymistyczne. W 2012 r. z 399
skategoryzowanych w 2008 r. jedynie 13% wystąpiło o ponowną ocenę, a w
2013 r. dokonało tego 11% obiektów. Podobną tendencję obserwujemy w 2014
r. Na chwilę obecną z wnioskiem zwróciło się 9,6% gospodarstw
skategoryzowanych w 2010 r. Świadczy to o tym, że gospodarstwa te nie
dostrzegały w przeważającej części korzyści wynikających z kategoryzacji dla
prowadzonej działalności.
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4. Diagnoza strategiczna.
Niniejszy rozdział jest poświęcony diagnozie stanu systemu kategoryzacji wiejskiej
bazy noclegowej w Polsce w kontekście uwarunkowań formalno-prawnych oraz jego
funkcjonowania na rynku turystycznym. Diagnoza jest syntetycznym
podsumowaniem wcześniejszych analiz systemu i jego funkcjonowania.
Celem diagnozy jest określenie mocnych i słabych stron systemu, a przede
wszystkim zdefiniowanie problemów kluczowych. Pozwoli to na sformułowanie
rekomendacji strategicznych stanowiących punkt wyjścia do opracowania koncepcji
rozwoju i promocji systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce w
kolejnych rozdziałach.

4.1

Uwarunkowania formalno-prawne.

W chwili obecnej zgodnie z Regulaminem „kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej
jest dobrowolną oceną obiektów turystyki wiejskiej w/g systemu zarządzanego przez Polską
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.26
Kategoryzacja obiektów przeprowadzana jest przez licencjonowanego inspektora
delegowanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”, a jej celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług w obiektach
turystyki wiejskiej oraz rekomendacja i promocja obiektów poddanych ocenie
kategoryzacyjnej.
Kategoryzacji mogą zostać poddane obiekty, w których świadczone są usługi
noclegowe wraz z usługami towarzyszącymi w zakresie turystyki wiejskiej, będące
własnością osób zarówno zrzeszonych poprzez stowarzyszenia w Polskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, jak i niezrzeszonych w PFTW.
Jak opisano powyżej punktem wyjścia do oceny obiektów są kryteria tzw.
wymagania kategoryzacyjne. Na tej podstawie ocenia się poszczególne pokoje,
łazienki, samodzielne jednostki mieszkalne oraz usługi towarzyszące w skali od
jednego do trzech słoneczek. Ogólna ocena obiektu odpowiada najniższej ocenie
przyznanej jednemu z w/w składników oferty.

26

Regulamin Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej na www.pftw.pl
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Priorytetem podczas tworzenia systemu Wiejskiej Bazy Noclegowej był zawsze
komfort pobytu turystów w gospodarstwie agroturystycznym czy obiekcie turystyki
wiejskiej. Dlatego ocenie kategoryzacyjnej poddawane są takie kryteria jak: otoczenie
kwatery, infrastruktura techniczna, ilość urządzeń rekreacyjnych oraz usługi mające
wpływ na komfort pobytu gości.
W wymaganiach dotyczących warunków noclegowych podczas inspekcji szczególny
nacisk jest kładziony na: dostosowanie wielkości pokoju do ilości przyjmowanych w
nim gości, dostęp do węzłów higieniczno-sanitarnych, wielkość łóżek, jakość
materacy, oświetlenie dostosowane do wielkości pomieszczeń, jakość wyposażenia,
elementy dekoracyjne i wiele innych elementów, które pozwalają komfortowo
korzystać z wypoczynku w kwaterze wiejskiej.
Jak również wspomniano klasyfikuje się obiekty w dwóch kategoriach: wypoczynek
na wsi i wypoczynek u rolnika, co wymaga spełnienia kryteriów specyficznych dla
gospodarstwa wiejskiego.
Kategoryzacja jest płatna przy czym kwoty są zróżnicowane, niższe dla
kwaterodawców zrzeszonych w stowarzyszeniach należących do PFTW „GG” i
wyższe dla niezrzeszonych. Są to kwoty odpowiednio 350,00 i 700,00 zł.
Warunkiem rozpoczęcia procedury kategoryzacji jest złożenie przez kwaterodawcę
wniosku w formie elektronicznej o przeprowadzenie kategoryzacji oraz uiszczenie
przez kwaterodawcę opłaty kategoryzacyjnej. Kategoryzację przeprowadza
inspektor przy czym istnieją formy odwoławcze w przypadku wątpliwości co do
przyznanej/proponowanej kategorii lub rozbieżności w ocenie obiektu.
Kategoryzacja jest przyznawana raz na cztery lata. W celu sprawdzenia zachowania
wymagań odpowiadających przyznanej kategorii przewiduje się możliwość
dokonania inspekcji kontrolnych. Inspekcje kontrolne przeprowadzane są przez
inspektora w następujących przypadkach:
wpłynięcia do biura Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” skargi
związanej z niezgodnością stanu faktycznego kwatery ze standardem
wynikającym z przyznanej kategorii obiektu,
posługiwania się przez kwaterodawcę rekomendacją Polskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej „GG” pomimo upływu jej ważności,
wyrywkowych kontroli kwater skategoryzowanych.
Regulamin przewiduje
przypadkach:

możliwość

cofnięcia

rekomendacji

w

następujących
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stwierdzenia podczas inspekcji kontrolnych rażących zaniedbań w sferze
jakości świadczonych usług, a zwłaszcza rozbieżności pomiędzy faktycznym
stanem kwatery a standardem wynikającym z przyznanej kategorii obiektu,
wykluczenia przez Zarząd rodzimego stowarzyszenia kwaterodawcy z grona
jego członków, zwłaszcza w przypadku, gdy powodem były skargi gości na
jakość oferowanych usług.

4.2

Funkcjonowanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej.

W chwili obecnej można stwierdzić, iż system kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej będący własnością Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne” funkcjonuje, natomiast nie jest systemem powszechnie rozpoznawalnym.
Bardzo mała liczba gospodarstw posługuje się rekomendacją PFTW, co więcej,
bardzo mały odsetek występuje o ponowną kategoryzację. W tym sensie nie jest
systemem powszechnym, co nie zmienia faktu, iż jest systemem ogólnopolskim.
W ostatnich latach Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
podjęła i zrealizowała wiele działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia systemu.
Do najważniejszych należą:
Od 2002 r. system funkcjonuje w wersji elektronicznej;
Doprowadzono do tego, że w latach 2004 – 2006 uczestnictwo w systemie było
obowiązkowe przy dotacjach w ramach PROW;
Funkcjonuje portal www.agroturystyka.pl, który na pierwszych miejscach
promuje kwatery skategoryzowane;
Wprowadzenie angielskiej wersji językowej www.agrotourism.pl, który
promuje wyłącznie kwatery skategoryzowane;
Powstanie nowego serwisu informacyjno-doradczego www.pftw.pl głównie
poświęconego kategoryzacji;
Cyklicznie publikowane są katalogi promocyjne w polskiej i angielskiej wersji
językowej;
Zidentyfikowano oferty do sprzedaży na rynki zagraniczne;
Przeprowadzono szkolenia dla kadry inspektorów.
W istniejącym systemie koszyk korzyści dla skategoryzowanych kwaterodawców
obejmuje:
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prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej „GG” we wszelkich materiałach promocyjnych,
prawo do informowania na wszelkich materiałach promocyjnych o
posiadaniu przyznanej kategorii, obiekt, któremu nadano kategorię ma prawo
używać znaku PFTW „GG", który jest dla gościa gwarancją przynależności
kwatery do znanej i wiarygodnej organizacji,
umieszczenie oferty w katalogach i innych materiałach promocyjnych
publikowanych w języku polskim oraz angielskim przez PFTW „GG”,
współfinansowanych z budżetu państwa i ze środków Federacji,
możliwość wyróżnienia się na portalu jako gospodarstwa skategoryzowane,
prezentacja oferty na targach oraz innych imprezach promocyjnych,
wizyta inspektora jest dla kwaterodawcy doskonałą formą szkolenia, gdyż
dowiaduje się na jakie elementy musi zwrócić uwagę, aby sprostać
oczekiwaniom gości,
turysta wie, czego może oczekiwać w obiekcie o danej kategorii, w przypadku
wyższej kategorii,
wyższa cena nie odstrasza klienta, gdyż ma on świadomość, że płaci za lepszą
jakość.
Przeprowadzone podczas AGROTRAVEL, podczas pikniku Poznaj Polską Żywność
oraz targów TOUR SALON w Poznaniu badania ankietowe27 pozwalają na
wyciągnięcie następujących wniosków dotyczących funkcjonowania istniejącego
systemu na rynku:
1. Z perspektywy klienta:
Wniosek nr 1: Większość (prawie 70%) przebadanych klientów jest świadoma,
że istnieje i funkcjonuje system kategoryzacji w Polsce.
Wniosek nr 2: Ponad 60% ankietowanych zadeklarowało, że kategoryzacja jest
ważna i stanowi istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o wyborze
kwatery. Wskazali oni, że posiadanie przez obiekt kategorii jest gwarancją
jakości oraz dobrych warunków pobytu. Wskazali oni również, że jadąc do
skategoryzowanej kwatery wiedzą, czego się spodziewać i czego wymagać w
obiekcie. Generalnie pozwala to, zdaniem ankietowanych, na bardziej
świadomy wybór. Z drugiej strony dla oceny sytuacji ważne jest to, że ponad
30% ankietowanych deklaruje, że kategoryzacja nie ma dla nich najmniejszego
znaczenia i że liczy się głównie rekomendacja znajomych i przyjaciół.
Twierdzą oni (zresztą zgodnie z prawdą), że oferta może być ciekawa bez
kategoryzacji.

27

Badania zostały opisane w rozdziale Metodologia.
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Wniosek nr 3: Jakość produktów turystyki wiejskiej jest oceniana przez
ankietowanych przez pryzmat przede wszystkim28:
atrakcyjności turystycznej okolicy oraz jej zagospodarowania
turystycznego (dostępność szlaków, urządzeń sportowych i
rekreacyjnych),
standardu infrastrukturalnego obiektu oraz urządzeń i innych
umożliwiających organizację czasu wolnego w gospodarstwie,
łatwo dostępnej informacji o gospodarstwie i jego ofercie,
bezpieczeństwa w gospodarstwie i w okolicy.
Wniosek nr 4: Za najmniej ważne dla jakości produktów turystyki wiejskiej
ankietowani uznali:
możliwość „życia życiem gospodarzy” i „życiem wsi” – uczestniczenie
w codziennych pracach,
lokalizację gospodarstwa i dojazd (szybkość, łatwość, dobra droga).
Wniosek nr 5: Za najważniejsze korzyści z punktu widzenia klienta w
kategoryzacji ankietowani uznali gwarancję jakości oraz świadomość
czekającego na miejscu standardu.
Wniosek nr 6: Klienci nie znają kryteriów kategoryzacji. Najprawdopodobniej
klienci nie wiedzą, jakie dokładnie kryteria powinna spełniać kwatera, ale
intuicyjnie czują, że powinna ona trzymać „jakiś standard”, ponieważ musiała
spełnić konkretne wymagania, żeby otrzymać kategorię.
Wniosek nr 7: Ankietowani w odpowiedzi na pytanie dotyczące
upowszechnienia wśród klientów wiedzy o systemie kategoryzacji
zdecydowanie wskazali na media ogólnopolskie, media społecznościowe oraz
portal promocyjno-informacyjno-rezerwacyjny jako najlepsze narzędzia.
2. Z perspektywy członków Federacji/prezesów stowarzyszeń lokalnych:
Wniosek nr 1: Większość ankietowanych wskazała, że klienci oceniając kwatery
na wsi biorą pod uwagę następujące kryteria:
wyżywienie składające się z produktów wytwarzanych w
gospodarstwie lub innych produktów wytwarzanych lokalnie (ponad
60%),

28

Spośród 10 czynników wybrano kilka pierwszych, które uzyskały najwięcej wskazań wśród
ankietowanych klientów (ostatnie dwa uzyskały tę samą liczbę wskazań).
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gościnność gospodarzy, ich dbałość o gościa, serdeczność, miła
atmosfera w gospodarstwie (55%),
standard infrastrukturalny obiektu oraz urządzenia rekreacyjne oraz
inne umożliwiające organizację czasu wolnego w gospodarstwie (55%),
łatwo dostępna informacja o gospodarstwie i jego ofercie (55%)
Wniosek nr 2: Ankietowani wskazali, że powodem nie uczestniczenia
gospodarzy w systemie jest brak zainteresowania kategoryzacją. Natomiast
jako powód przystępowania do systemu podali uzyskanie dodatkowej
promocji oraz związany z tym wzrost sprzedaży miejsc i zyskanie zaufania
turystów
Wniosek nr 3: W przeważającej większości ankietowani uznali, że kryteria są
możliwe do spełnienia.
Wniosek nr 4: Jako powód tak małej liczby skategoryzowanych gospodarstw
ankietowani podali podejście turystów – klientów gospodarstw, którzy nie
kierują się tym kryterium przy wyborze miejsca. Jednocześnie wskazali, że w
koszyku korzyści z kategoryzacji powinny się znaleźć: bardziej intensywny
marketing oraz łatwiejszy dostęp do funduszy UE 2014-2020 (np. dodatkowe
punkty za kategoryzację) – łącznie to ponad 75% wskazań.
Wniosek nr 5: Jako główne bariery we wprowadzaniu kategoryzacji wiejskiej
bazy noclegowej wskazano brak świadomości znaczenia jakości w turystyce
oraz cenę.
Wniosek nr 6: Jako główne narzędzia upowszechniania systemu wskazano:
wśród kwaterodawców - szkolenia, spotkania, reklama, foldery
wśród klientów – reklama, promocja, wydawnictwa, media, Internet
Wniosek nr 7: W kwestii wprowadzenia dobrowolnego lub obowiązkowego
systemu ankietowani podzielili się dokładnie pół na pół.

4.3

Analiza SWOT

Mocne strony
Doświadczenie Federacji w
budowaniu i wdrażaniu systemu

Słabe strony
Mała ilość skategoryzowanych
gospodarstw, kłopoty z pełnym
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(prace nad nowelizacją systemu
oraz jego dostosowywaniem do
warunków rynkowych)
Posiadanie przez Federację
narzędzi do prowadzenia
kategoryzacji – model,
wypracowane kryteria,
przygotowana merytorycznie
kadra inspektorów, strony
www.agroturystyka.pl,
www.agrotourism.pl, nowa
strona Federacji, cyfrowa wersja
systemu, wypracowane
procedury
Publikowane materiały
promocyjne w wersjach
językowych
Uproszczenie systemu
Wypracowane logotypy i
opracowane tablice
kategoryzacyjne, zastrzeżone
znaki
Uczestnictwo Federacji w targach
i imprezach promocyjnych
(promocja systemu i
skategoryzowanych gospodarstw)
System jest uznawany za
narodowy przez organy
administracji państwowej
Trzystopniowa struktura Federacji
w całej Polsce
Marka Federacji
Promowanie Federacji przez
organy administracji państwowej
Spójność z rozwiązaniami
EuroGites - kryteria oceny
rekomendowane przez
EUROGITES29 są uwzględnione w

29

wdrożeniem systemu
Odpływ gospodarstw z systemu,
zmniejszająca się liczba wniosków
Mały odsetek gospodarstw
występujących z ponownym
wnioskiem
Niewystarczająca promocja
systemu
Słaba rozpoznawalność systemu
wśród turystów, brak znajomości
kryteriów
Duże rozproszenie środowisk
wiejskich
Słabość instytucjonalna, kadrowa i
finansowa Federacji
Mała liczba turystów
zainteresowanych wypoczynkiem
w tradycyjnym środowisku
wiejskim (mały odsetek gości dla
których ważne przy
podejmowaniu decyzji są
możliwość „życia życiem
gospodarzy” i „życiem wsi” oraz
wyżywienie składające się z
produktów wytwarzanych w
gospodarstwie lub innych
produktów wytwarzanych
lokalnie)
Niska świadomość na wsi w
zakresie znaczenia jakości usług
Brak interakcji gospodarz – klient
dzięki systemowi kategoryzacji
Mała ilość korzyści z kategoryzacji
dla kwaterodawców
Brak dodatkowych korzyści z
przechodzenia do wyższej
kategorii
Mała świadomość marki Federacji

EUROGITES - Europejska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej
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wypracowanych polskich
kryteriach
Federacja jest jedyną
ogólnopolską tego typu
organizacją
Współpraca z Centrami
Doradztwa Rolniczego

Szanse
Wdrożenie jednego centralnego
systemu kategoryzacji z
przejrzystymi dla turysty
kryteriami
Możliwość wykorzystania
środków UE w kolejnej
perspektywie do efektywnego
wdrożenia systemu i jego
promocji
Coraz większe wymagania
turystów w odniesieniu do jakości

Niekorzystne postrzeganie
agroturystyki przez turystów, złe
skojarzenia ze słowem
agroturystyka
Brak promocji najlepszych
gospodarstw, które mogłyby
zlikwidować niekorzystne
stereotypy
Brak uwzględnienia kategoryzacji
w regionalnych konkursach
Niewystarczająca promocja
kategoryzacji ze strony
regionalnych ODR-ów
Brak środków finansowych na
wdrożenie systemu i jego
promocję
Brak możliwości ubiegania się o
środki finansowe na rozwój
kategoryzacji (niekorzystne
zapisy w ramach programów
operacyjnych horyzontalnych i
regionalnych)
Brak powiązania z PROW-em
Niestabilny i zbyt skomplikowany
system aktów prawnych w
turystyce wiejskiej
Zbyt niskie wymagania
minimalne (wg Rozporządzenia)
Zagrożenia
Mała dynamika przyrostu
skategoryzowanych gospodarstw
Odpływ gospodarstw z systemu
Wprowadzanie różnych
systemów lokalnych zamiast
przystępowania do jednego
krajowego
Małe zainteresowanie turystów
kategorią obiektu
Brak skutecznej promocji
Spadek zainteresowania turystyką
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oferty turystycznej na wsi
wymuszające przystępowanie
gospodarstw do systemu
Rosnąca popularność turystyki 3E
(emocje, edukacja, rozrywka) oraz
turystyki opartej na
doświadczeniu
Rosnąca popularność turystyki
zrównoważonej i ekoturystyki
Rosnąca popularność turystyki
kulinarnej
Zapotrzebowanie na
skategoryzowane gospodarstwa
wyrażane przez instytucje
rządowe
Dystrybucja informacji na rynkach
zagranicznych przez Ośrodki POT
Współpraca ze skansenami
Zainteresowanie turystyką o
charakterze folk i etnodesign
Profesjonalizacja gospodarstw i
profesjonalizacja usług na wsi

4.4

wiejską wśród mediów
Spadek zainteresowania turystyką
wiejską wśród decydentów
Spadek zainteresowania
spędzaniem czasu w
gospodarstwach
agroturystycznych oraz na wsi
Zniszczenie krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego
Utrata charakteru wiejskiego
przez obiekty – usunięcie
elementów podkreślających
wiejski, rolniczy charakter oferty
Wykorzystywanie sformułowania
agroturystyka przez różne
podmioty nie mające z nią nic
wspólnego
Spadająca kondycja Federacji,
malejąca liczba członków
Starzejąca się kadra i inspektorzy
w Federacji
Rozpadające się stowarzyszenia
agroturystyczne

Wnioski/konkluzje i rekomendacje strategiczne.

Powyżej przedstawione rozważania prowadzą do sformułowania problemów
kluczowych w zakresie funkcjonowania systemu kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej w Polsce w postaci mini drzewa problemów:

PROBLEM GŁÓWNY
Wdrażany przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej nie jest powszechnie stosowanym
systemem.
Jest systemem o zbyt małym prestiżu, zbyt niskiej randze, słabo rozpoznawalnym
przez turystów i niedocenianym przez kwaterodawców.
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Problemy cząstkowe:
Brak działań na linii klient – system/brak powiązania klient - system
Mała liczba uczestników systemu, topniejąca liczba kategoryzowanych
obiektów.
Niewystarczająco atrakcyjny koszyk korzyści dla uczestników systemu
(kwaterodawców). Koszyk korzyści nie jest aktualnie zbudowany w
oparciu o dokładną analizę potrzeb, uwarunkowań i tendencji na
rynku. Szczególnie w zakresie komunikacji oraz strefy działań
internetowych. Korzyści, zalety, możliwości nie są przedstawione w
sposób zachęcający, nowoczesny, odpowiadający aktualnej sytuacji.
Koszyk korzyści w atrakcyjny i przystępny sposób powinien
zabezpieczać oczekiwania kwaterodawców i klientów. Należy
odwrócić
postrzeganie, wzbudzić
zainteresowanie tym co
kategoryzacja ma do zaoferowania jako naturalną potrzebę, zysk,
inwestycję w przyszłość.
Kategoryzacja nie jest podstawowym lub ważnym kryterium wyboru
dla turystów, co skutkuje tym, że uczestnictwo w systemie nie
przekłada się na zwiększenie sprzedaży (brak koszyka korzyści dla
turystów/korzystających z WBN).
Powstawanie systemów alternatywnych (lokalnych) kategoryzujących lub
certyfikujących produkty i usługi świadczone na terenach wiejskich, często w
powiązaniu z kreowaniem marki obszaru lub obszarowych markowych
produktów turystycznych
Brak dostrzegania i uznania systemu krajowego jako tego, do którego
należy się przyłączyć zamiast tworzyć własne lokalne
Brak dostatecznego wsparcia dla systemu krajowego ze strony organów
centralnych
Brak włączenia systemu do systemu organizacji turystyki na poziomie
krajowym (chociażby jako pożądanej rekomendacji) – z wyjątkiem SPO
i PROW 2007-2013
Niska świadomość znaczenia jakości usług zarówno wśród kwaterodawców
jak i klientów
Brak w świadomości klientów zakorzenionego powiązania
standaryzacji (kategorii PFTW) i jakości (brak znajomości kryteriów)
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Brak wykreowanej silnej marki systemu
Niewystarczająca promocja systemu zarówno po stronie podaży, jak i
popytu
Niewystarczające wsparcie i promocja systemu w działaniach instytucji i
podmiotów odpowiedzialnych za promocję turystyki
Niski poziom wiedzy i informacji na temat systemu kategoryzacji
Brak działań wspierających system, m.in. poprzez promocję
skategoryzowanych gospodarstw w działaniach na szczeblu krajowym
Brak spójnej komunikacji merytorycznej i wizualnej
Brak wizerunku systemu w kontekście widoczności w Internecie.
Szczątkowa ilość artykułów, odniesień, informacji o tym, że system
żyje, jest wykorzystywany. Brak odpowiedniej merytoryki, opisanych
zdjęć, historii odbiorców, kontekstu ludzkiego.
Archaiczna komunikacja w zakresie koszyka korzyści.
Niespójne komunikaty, informacje, struktura w odniesieniu do potrzeb
rynku
Niewystarczający poziom wiedzy nt. korzyści wynikających z wyboru
kategoryzowanego usługodawcy wśród klientów/turystów
Brak systemu lojalnościowego, pozwalającego na uzyskanie
wymiernych
zniżek
finansowych
wśród
usługodawców
skategoryzowanych lub należących do Federacji
Brak zróżnicowania ceny skategoryzowanych obiektów i świadomości
idącego za tym poziomu usług
W świetle powyżej zdefiniowanych problemów kluczowych główne rekomendacje
strategiczne dotyczą (boldem zaznaczono rekomendacje kluczowe):
Zaprojektowania i wdrożenia działań na rzecz dotarcia do klienta, tak, aby
to klient wymuszał przystąpienie do kategoryzacji poprzez swoje decyzje
zakupowe;
Zastosowania nowych interaktywnych form nawiązywania i utrzymywania
relacji na linii system – klient, kwaterodawca – system, wreszcie klient –
kwaterodawca (social media etc.);
Doprowadzenia do zaaprobowania systemu przez środowiska działające na
rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce jako narodowego systemu
powszechnego;
Stworzenia nowego koszyka korzyści dla uczestników systemu zarówno po
stronie podaży, jak i popytu;
Zastosowania kategoryzacji przy wdrażaniu sieciowych produktów turystyki
wiejskiej jako podstawy standardu;
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Przywrócenia obowiązku kategoryzacji przy sięganiu po pomoc UE na
działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich w ramach
nowego okresu finansowania;
Rekomendacja dla LGD obowiązku kategoryzacji obiektów sięgających po
środki na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich (Małe
projekty) – bardzo ważne, ponieważ to głównie w ramach działań
podejmowanych przez LGD powstają systemy lokalne; (konieczność
przynależności małych systemów lokalnych do narodowego/polskiego
systemu kategoryzacji)
Promocja produktu turystyki wiejskiej „Wypoczynek u rolnika”, który
powinien być produktem flagowym; promocja poprzez stworzenie bardziej
nośnych haseł reklamowych/promocyjnych niż tylko „Wypoczynek u rolnika”
i tworzenie akcji czasowych np. w social mediach
Połączenie standaryzacji w zakresie infrastruktury z ciekawą ofertą
produktową gospodarstw; w portalu katalogu kategoryzowanych obiektów
na stronie każdego obiektu widoczna fiszka EXTRA podkreślająca główny,
wyjątkowy, niepowtarzalny atut (według kwaterodawcy i zaakceptowany
przez komisję)
Zbudowanie nowoczesnego, elastycznego systemu komunikacji w oparciu o
konkurencyjny koszyk korzyści (komunikaty, merytoryka, grafika, video);
Zbudowanie wizerunku i historii produktu/systemu w Internecie
o przygotowanie bazy zdarzeń i opinii o systemie, jego korzyściach i
realnym funkcjonowaniu, zaletach (storytelling w zakresie
kategoryzacji)
o case study skategoryzowanych obiektów
o materiały wg. ustalonego szablonu będące wywiadami/wspomnieniami
klientów z pobytu z podkreśleniem pozytywnych emocji, doświadczeń
i niepowtarzalności wypoczynku na wsi (do publikacji własnych i do
wykorzystania w kampanii Public Relations)
o przygotowanie komunikacji na serwisy www, optymalizacja pod
wyszukiwarki, pozycjonowanie na najpopularniejsze frazy (to da dużą
przewagę konkurencyjną i korzyść dla obiektów)
o stworzenie i podłączenie systemu rezerwacji do ogólnopolskich i
ponadnarodowych systemów wyszukiwania i rezerwacji miejsc
noclegowych
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5. Koncepcja
wiejskich.

5.1

systemu

kategoryzacji

na

obszarach

Wizja oraz cel strategiczny.

Przedstawiona poniżej wizja jest zapisem stanu pożądanego, który chcemy osiągnąć
dzięki wdrożeniu działań zapisanych w niniejszym Programie. Jest opisem
przyszłości w jej optymalnym scenariuszu rozwojowym. Taki model ma sprzyjać
właściwemu funkcjonowaniu systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w
Polsce.
Wizja systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce brzmi następująco:

SYSTEM KATEGORYZACJI W OBIEKTACH WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ JEST
POWSZECHNIE ROZPOZNAWALNYM NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
POZWALAJĄCYM NA REZYGNACJĘ Z KONKUROWANIA WYŁĄCZNIE CENĄ.
SYSTEM JEST KONGLOMERATEM STANDARYZACJI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURALNYM ORAZ WALORYZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
KWATERODAWCÓW.

SYSTEM PROMUJE POWIĄZANIA OBIEKTÓW Z LOKALNĄ TRADYCJĄ I
KULTURĄ, LOKALNYMI ATRAKCJAMI ORAZ WSPIERA ZACHOWANIE
WIEJSKIEGO CHARAKTERU OFERTY.
KATEGORYZACJA JEST PIERWSZYM CZYNNIKIEM WYBORU OFERTY PRZEZ
KLIENTÓW.

Z wizji wynika bezpośrednio cel strategiczny, któremu podporządkowane są cele
operacyjne w obszarach koncentracji działań oraz działania, służące osiągnięciu celu
strategicznego.
Cel strategiczny został sformułowany następująco:
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Główny cel strategiczny
Wykreowanie silnej marki systemu kategoryzacji
wiejskiej bazy noclegowej skutkującej powszechną
rozpoznawalnością oraz powszechnym
przystępowaniem obiektów do systemu

5.2

Założenia systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej.

ZAŁOŻENIE NR 1
System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej jest:
systemem dobrowolnym, przystąpienie do systemu jest odpłatne;
systemem ogólnopolskim zarządzanym przez Polską Federację Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”;
powszechnie rozpoznawalnym wśród klientów spędzających czas na wsi oraz
wśród kwaterodawców – gestorów wiejskiej bazy noclegowej;
ważnym czynnikiem podnoszenia jakości usług dla instytucji i podmiotów
promujących turystykę oraz turystykę na obszarach wiejskich w kraju i
zagranicą;
czynnikiem kształtowania popytu na usługi świadczone na wsi, narzędziem
stymulowania sprzedaży;
ważnym instrumentem w walce z niekorzystnymi stereotypami dotyczącymi
turystyki na obszarach wiejskich (głównie dotyczącymi niskiej jakości kwater i
usług świadczonych przez kwaterodawców).

ZAŁOŻENIE NR 2

Kluczowym czynnikiem generującym rozwój systemu jest koszyk korzyści jego
użytkowników zarówno od strony popytu, jak i podaży tj. klientów oraz
kwaterodawców oraz instytucji promujących ofertę turystyczną.
ZAŁOŻENIE NR 3

Kategoryzacja jest:
kluczowym czynnikiem (kryterium) wyboru przez klientów obiektów na
obszarach wiejskich;
czynnikiem prorozwojowym gospodarstw funkcjonujących w ramach
systemu.
ZAŁOŻENIE NR 4
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System zakłada stopniowanie standardu. System opiera się na symbolu słoneczka,
gospodarstwa mogą posługiwać się jednym, dwoma lub trzema słoneczkami.
ZAŁOŻENIE NR 5
System premiuje jakość, im wyższa kategoria tym więcej benefitów z przynależności
do systemu.
ZAŁOŻENIE NR 6
System charakteryzuje się jasnymi i zobiektywizowanymi
zaakceptowanymi przez kwaterodawców i znanymi wśród turystów.

kryteriami,

ZAŁOŻENIE NR 7

System dysponuje kadrą przeszkolonych inspektorów. Inspektorzy są nie tylko
osobami oceniającym zgodność gospodarstwa z ustalonymi kryteriami, ale przede
wszystkim spełniają funkcję doradców w zakresie rozwoju gospodarstwa i jego
oferty (np. pożądanych inwestycji, usług dodatkowych). Inspektorzy powinni być
wysoko wyspecjalizowanymi profesjonalistami w zakresie turystyki wiejskiej oraz
funkcjonowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich.

ZAŁOŻENIE NR 8
Rekomendacji udziela się raz na 4 lata. Rekomendacja może zostać cofnięta w
przypadku skarg turystów oraz niespełnienia kryteriów. Przedłużenie rekomendacji
wymaga ponownej oceny inspektora.
Reasumując system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej:

Służy podnoszeniu jakości świadczonych usług.
Służy ujednoliceniu oznakowania obiektów – upowszechnieniu marki.
Udziela rekomendacji uprawniającej do umieszczania oferty w materiałach
reklamowych Federacji i innych podmiotów promujących odpowiedzialnie
turystykę wiejską także poza granicami Polski.
Utrzymuje odpowiedni poziom usług w turystyce wiejskiej,
Kształtuje pozytywny wizerunek obiektów,
Wpływa na podniesienie konkurencyjności obiektów.

5.3

Funkcjonowanie
rynkowych.

systemu

kategoryzacji

w

warunkach
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System kategoryzacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju oferty turystycznej na
obszarach wiejskich w kontekście zarządzania jakością produktu. Punktem wyjścia
do opracowania koncepcji funkcjonowania systemowego rozwiązania w zakresie
kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej jest konstatacja, że rynek usług noclegowych
jest rynkiem nabywcy – turysty, który kupuje usługę noclegową wraz - co dzisiaj
nabiera ogromnego znaczenia - z ofertą usług dodatkowych.
W tym kontekście należy odnotować duży wpływ globalizacji oraz wzrostu
możliwości doznawania oraz kupowania nowych, atrakcyjnych produktów, co wiąże
się bezpośrednio z konkurencją w ramach sektora. Dotyczy to również agroturystyki
i turystyki na obszarach wiejskich.
Każde gospodarstwo sprzedające ofertę produktową (nocleg + dodatkowe usługi)
powinno dążyć do wzmocnienia swojej pozycji i wygrania walki o klienta. Jednym z
wyrazów tego jest przyjęcie orientacji na klienta poprzez dostarczenie mu satysfakcji
i jak najlepsze zaspokojenie jego potrzeb. W tym celu gospodarstwa powinny skupić
uwagę na rozwoju działań projakościowych, których efektem byłby wzrost poziomu
(jakości) świadczonych usług. Osiągnięcie wysokiego poziomu usług wymaga z
kolei prawidłowego zarządzania. Dynamiczny rozwój sektora usług wymusił
bowiem konieczność wypracowania sposobów zarządzania jakością30. Jednocześnie
należy pamiętać o tym, że podstawą kształtowania jakości usługi są oczekiwania
nabywców.
Funkcjonowanie rynkowe systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej musi
wychodzić od zorientowania na klienta i jego potrzeby oraz oczekiwania względem
spędzania czasu wolnego na wsi. Drugim czynnikiem, który musi być wzięty pod
uwagę przy kreowaniu koncepcji funkcjonowania systemu jest fakt powstawania
systemów certyfikacji na poziomie lokalnym31. Trzeci czynnik to konieczność
A. Soboń, Jakość usług czynnikiem determinującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa
hotelowego, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 2/2011 Wydział Zarządzania i
Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
31
Przykładem jest certyfikacja na obszarze funkcjonowania LGD Ślężanie, która obejmuje: produkty
spożywcze i gastro, agroturystykę i noclegi, kulturę i historię, rękodzieło i rzemiosło. Jest to system
wsparcia Ślężańskiego Produktu Lokalnego, który obejmuje: korzystanie ze znaku graficznego
(oznakowanie wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw, itp., na etykietach, w opisach oraz
materiałach reklamowych), informację o wyróżnionych produktach bądź usługach we wszystkich
materiałach promocyjnych LGD, korzystanie z wszystkich kampanii reklamowych prowadzonych
przez LGD poprzez wskazanie na wyróżnione produkty, usługi, itp., korzystanie z wszystkich form
promocji prowadzonych LGD: marketing wystawienniczy, strona internetowa, itp. Na podstawie
prezentacji W. Fedyk, Certyfikacja produktów turystycznych na terenach wiejskich z wykorzystaniem
funduszy unijnych - na przykładzie działań LGD Ślężanie, Kielce 2014
30
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powiązania kategoryzacji z produktem turystycznym funkcjonującym na poziomie
lokalnym lub z marką obszaru. W chwili obecnej wydaje się, iż problemem jest
odejście od ścisłego powiązania noclegu z ofertą pozanoclegową gospodarstwa.
W związku z powyższym można wyodrębnić
funkcjonowania rynkowego systemu kategoryzacji:

dwa

kluczowe

składniki

1. Kategoryzacja – bazowy certyfikat jakości kwatery.
Aby doprowadzić do integracji systemu kategoryzacji ogólnopolskiego z
systemami kategoryzacji i certyfikacji funkcjonującymi na poziomie lokalnym lub
subregionalnym należy przyjąć następujące rozwiązanie: system ogólnopolski
powinien funkcjonować jako parasol precyzujący podstawowe kryteria
(przyjmując kryteria obecnie stosowane). Będzie to swego rodzaju certyfikat
bazowej jakości. Ten system zostałby zaabsorbowany przez inne systemy
certyfikacji (lokalne lub specjalistyczne/tematyczne, które dołożyłyby do tych
kryteriów bazowych (podstawowych) specyficzne kryteria wynikające ze
charakteru obszarów na których funkcjonują lub kryteria specjalistyczne. W tym
kontekście tymi dodatkowymi kryteriami mogłyby kryteria uwzględniające
potencjał naturalny i antropogeniczny obszaru oraz elementy kreacji marki
obszaru.
Wdrożeniowo możliwe są dwa rozwiązania:
nawiązanie współpracy z podmiotem/instytucją/organizacją odpowiedzialną
za certyfikację lokalnych produktów i usług (najczęściej są to LGD-y),
współpraca z pojedynczymi parterami/gospodarstwami.
Z punktu widzenia efektywności niewątpliwie rozwiązanie pierwsze ma więcej
atutów, dotyczących przede wszystkim ograniczenia liczby partnerów, z którymi
prowadzone są rozmowy oraz włączenia do systemu kategoryzacji całego
obszaru produktowego.
Jednym z przykładów integracji lub rozszerzenia/uzupełnienia jest powiązanie
systemu kategoryzacji będącego przedmiotem niniejszego opracowania z
istniejącą koncepcją wdrożenia w Polsce nowego, kompleksowego systemu
certyfikacji turystyki zrównoważonej. Wg „Rozpoznanie uwarunkowań
tworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku
wiejskim”, przygotowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na zlecenie
Ministerstwa Sportu i Turystyki „kategoryzacja „GG” może z powodzeniem
stanowić podstawę do zbudowania zupełnie nowego systemu jakościowego,
poprzez rozbudowanie kryteriów związanych z jakością techniczną i dodanie
zupełnie nowych kryteriów związanych z jakością funkcjonalną. Potencjał
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rozwojowy „GG” uznać należy za obiecujący jeszcze z dwóch powodów. Po
pierwsze jest on systemem oficjalnie uznawanym i wspieranym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Po drugie – PFTW „GG” jest od 1997 roku
członkiem Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites, która pracuje nad
ujednoliconymi kryteriami oceny jakości obiektów turystyki wiejskiej w Europie
w celu zapewnienia jednoznacznego wizerunku turystyki wiejskiej, przejrzystości
ofert i współpracy w zakresie marketingu.32
Wg Autorek opracowania należy rozważyć uzupełnienie systemu kategoryzacji o
moduł oceny jakości ekologicznej kompleksowej oferty usług gospodarstw
agroturystycznych.33 Wg przeprowadzonych dla potrzeb projektu pt.
„Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – cykl szkoleń” (którego elementem było
również wzmiankowane powyżej opracowanie eksperckie) badań ankietowych
system certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim jest
potrzebny. Takiego zdania jest 53% uczestników badania, a kolejne 17% uważa,
że jest bardzo potrzebny. Odsetek osób będących zdania, że system jest
niepotrzebny jest marginalny34.
Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wskazują duże zainteresowanie
wdrożeniem systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku
wiejskim i jednoznacznie identyfikują taką potrzebę. Największe obawy
wzbudzają ewentualne koszty oraz procedury.

2. Specjalizacje.
Elementem omówionego powyżej rozwiązania są również specjalizacje. Obecnie
funkcjonuje następujące specjalizacje: kwatery dla rodzin z dziećmi, wypoczynek
w siodle, kwatery dla grzybiarzy, kwatery dla wędkarzy. Specjalizacje
funkcjonują w ramach dwóch równorzędnych marek: Wypoczynek na Wsi i
Wypoczynek u Rolnika. W ramach każdej z nich możliwe jest sprofilowanie
gospodarstwa na konkretne grupy odbiorców powiązane z wymienionymi
specjalizacjami.
W omawianym modelu funkcjonowania rynkowego oprócz tych specjalizacji
można przyjąć również inne w zależności od specyfiki obszaru lub gospodarstwa

Kamieniecka J., Ragus M., Manthey P., Opracowanie eksperckie „Rozpoznanie uwarunkowań
tworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim”, Warszawa
listopad 2014, str. 15
33 ibidem, str. 29
34 ibidem, str. 35
32

64 | S t r o n a

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów
turystyki wiejskiej w Polsce

np. kwatery dla rowerzystów, wzmiankowany powyżej certyfikat turystyki
zrównoważonej w środowisku wiejskim, kwatery w krainach produktowych (np.
Kraina Żubra etc.). W tych przypadkach rekomenduje się przyjęcie istniejących
kryteriów kategoryzacji jako bazowych (podstawowych) i rozszerzenie ich o
kryteria dodatkowe/specyficzne.
Przy przyjęciu takiego modelu koniecznym jest opracowanie przy współpracy z
partnerami rynkowymi zawiadującymi konkretnym obszarem produktowym lub
innymi podmiotami działającymi na rynku lokalnym dodatkowych kryteriów
specyficznych uwzględniających oczekiwania i potrzeby konkretnego segmentu
odbiorców lub kryteriów uwzględniających charakterystyczne cechy obszaru
związane z jego potencjałem turystycznym, stanowiącym podstawę budowania
rdzenia oferty turystycznej i marki. Są to elementy odróżniające kwaterę i
jednoznacznie odnoszące ją do konkretnego terenu.

3. Oferta produktowa gospodarstwa.
W wariancie idealnym powinno się dążyć się do sytuacji łączenia oferty
gospodarstwa z ofertą turystyczną okolicy. Obserwowane trendy wskazują, że
turyści odbywając podróże zaspokajają rozmaite potrzeby, zarówno materialne i
pozamaterialne. Niektóre z tych potrzeb tworzą tzw. pierwotne przyczyny
wyjazdu (czyli zasadniczy motyw podjęcia decyzji o podróży), inne zaś mają
charakter wtórny (związane są z organizacją podróży, przemieszczaniem się,
zakwaterowaniem i wyżywieniem).
Agroturystyczna oferta turystyczna nie może się koncentrować głównie na
aspektach wtórnych (oferta noclegowa, gastronomiczna – tzw. podaż wtórna).
Musi im towarzyszyć to „coś” co stanowiłoby nadrzędny, unikatowy powód
przyjazdu do tego właśnie gospodarstwa (tzw. podaż pierwotna).
Dotykamy w tym momencie ważnego aspektu dotyczącego tworzenia unikatowej
oferty kwatery bazującej zarówno na jej potencjałach, jak i na atrakcyjności
otoczenia (które zostało uznane przez ankietowanych turystów jako główny
czynnik wyboru oferty). Chodzi o tworzenie produktu turystycznego
obejmującego nie tylko nocleg i wyżywienie, ale również usługi dodatkowe np.
warsztaty (kulinarne, garncarskie, malarskie etc.), oferta winiarska, ornitologia,
ginące zawody, lawendowe atrakcje, wiejskie SPA, plenery fotograficzne
powiązane z warsztatami, udział w lokalnych wydarzeniach związanych z
tradycją etc. Kluczowym kryterium są oferty odpowiadające na trendy
konsumenckie 4E (edukacja, emocje, rozrywka, zaangażowanie). Dobrym
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przykładem oferty produktowej są zagrody edukacyjne, których minusem z kolei
jest brak oferty noclegowej w gospodarstwach.
Problem połączenia kategoryzacji z produktem turystycznym nie jest jednak
prosty do rozwiązania. Nie ulega wątpliwości, że należy promować i stymulować
rozwój produktów turystycznych powstałych i docelowo należy iść w tym
kierunku. Natomiast nie jest możliwe opracowanie jasnych kryteriów (0-1/jest –
nie ma), wg których inspektorzy ocenialiby kwaterę w kontekście istnienia
produktu turystycznego bazującego na walorach okolicy lub jego braku. Więc nie
można uzależniać przyznania kategorii od istnienia produktu turystycznego.
Na tym etapie rekomendacją jest realizowanie działań na rzecz inspirowania,
stymulowania i promowania powstawania produktów turystycznych bazujących
zarówno na potencjale gospodarstwa i walorach naturalnych oraz
antropogenicznych okolicy.
Wszystkie 3 opisane powyżej elementy są ze sobą ściśle powiązane i przenikają się
wzajemnie stanowiąc komplementarny model rynkowego funkcjonowania systemu
kategoryzacji.
O istocie i atrakcyjności systemu świadczy świadome połączenie kryteriów
infrastrukturalnych oraz usługowych/produktowych, odpowiadających wspólnie na
wzmiankowane dwa rodzaje potrzeb odbiorców.
4. Sprzedaż.

Niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju systemu kategoryzacji jest system
sprzedaży miejsc w gospodarstwach skategoryzowanych rozumiany w następujący
sposób:
Organizator sprzedaży;
Kanały dystrybucji.
Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest doprowadzenie do wzrostu sprzedaży
oferty gospodarstw objętych kategoryzacją. Doświadczenia międzynarodowe
wskazują, iż organizacje będące właścicielami systemów prowadzą również
sprzedaż.
W polskich warunkach rekomenduje się przyjęcie następującego schematu
sprzedażowego:
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Sprzedaż może prowadzić Federacja (może prowadzić działalność
gospodarczą) czerpiąc z tego zyski przeznaczane na obsługę i rozwój
systemu. Najlepszym kanałem tego typu sprzedaży jest internet. Warto te
działania Federacji oprzeć na wdrożeniu własnego modułu rezerwacyjnosprzedażowego dla www.agroturystyka.pl oraz wykorzystywać istniejące
portale rezerwacyjno-sprzedażowe ( tu na podstawie analizy ich
efektywności ). W tym zakresie ważne jest także uruchomienie systemu
płatności online oraz wersji mobilnej serwisu www.agroturystyka.pl.
Jako rozszerzenie sprzedaży internetowej można wprowadzić system
afiliacyjny umożliwiający pośredniczenie w sprzedaży ofert umieszczonych
na www.agroturystyka.pl , tu można w prosty sposób wykorzystać serwisy i
kanały komunikacji instytucji i podmiotów wspierających, współpracujących
(na podobnej zasadzie działa blooking.com oraz serwisy oferujące tanie
przeloty).
Sprzedaż może być również prowadzona przez organizatorów turystyki przy
czym w tym kontekście kluczowe znaczenie będzie miała oferta produktowa
gospodarstwa powiązana z ofertą okolicy. Większe szanse będą miały
produkty sieciowe.
Sprzedaż będzie prowadzona również przez samych kwaterodawców, którzy
posiadają własne kanały dystrybucji (np. własne strony internetowe).

5.4

Obszary koncentracji działań niezbędne do wdrożenia systemu
kategoryzacji.

W kontekście diagnozy strategicznej oraz sformułowanych konkluzji, a także przede
wszystkim
wizji i celu strategicznego określono 5 głównych obszarów
strategicznych niezbędnych do wdrożenia systemu:
1. Wdrożenie koszyka korzyści dla kwaterodawców
2. Wdrożenie koszyka korzyści dla klientów
3. Zarządzanie systemem kategoryzacji
4. Promocja systemu i komunikacja marketingowa.
Część dotycząca obszarów strategicznych musi być poprzedzona ważnym
wyjaśnieniem. Działania zdefiniowane i opisane w ramach poszczególnych
obszarów zostały określone przy wykorzystaniu efektu synergii oraz zachowaniu
spójności. Z tego powodu działania przenikają się i uzupełniają, wzmacniając tym
samym swoje oddziaływanie na rozwój systemu kategoryzacji. Dlatego w niektórych
przypadkach podobne działania zostały zdefiniowane w różnych obszarach
strategicznych, będąc zróżnicowane poprzez określone instrumenty realizacyjne.
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OBSZAR 1 – WDROŻENIE KOSZYKA KORZYŚCI DLA KWATERODAWCÓW

Ten obszar strategiczny odpowiada na następujący problem cząstkowy:
Niewystarczająco atrakcyjny koszyk korzyści obecnie oferowany kwaterodawcom
poddającym się kategoryzacji skutkujący ich odpływem z systemu (mała liczba
wniosków o ponowną kategoryzację) oraz małą liczbą kwaterodawców
przystępujących do systemu (mała liczba wniosków o pierwszą kategoryzację).
Brak oparcia koszyka korzyści w dokładnej analizie potrzeb, uwarunkowań i
tendencji na rynku.

CEL: Wypracowanie i wdrożenie atrakcyjnego, odpowiadającego oczekiwaniom
koszyka korzyści dla kwaterodawców oraz szerokie upowszechnienie informacji o
korzyściach wśród kwaterodawców obecnie funkcjonujących w systemie i tych
pozostających poza kategoryzacją (w szczególności tych, którzy deklarują, iż
kategoryzacja nie jest im do niczego potrzebna).

DZIAŁANIA:
W poniższej tabeli przedstawiono działania konieczne do wdrożenia koszyka
korzyści odpowiadającego na potrzeby kwaterodawców, uwzględniające zarazem
uwarunkowania i trendy rynkowe oraz specyfikę branży.
Tabela składa się z czterech kolumn oprócz kolumny z liczbą porządkową:
W pierwszej kolumnie umieszczono konkretne korzyści dla kwaterodawców
wynikające z przystąpienia do systemu
W drugiej kolumnie każdej korzyści przyporządkowano działanie, które ma
służyć jej odniesieniu przez kwaterodawców
W trzeciej kolumnie zawarto syntetyczny opis działania (czego dotyczy) wraz
z konkretnymi narzędziami, które będą wykorzystane w ramach działania
(jak konkretnie działanie będzie realizowane, poprzez jakie instrumenty)
W czwartej kolumnie ujęto realizatorów działania.
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Korzyści
z Działanie
Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji
przynależności
do
systemu
KORZYŚCI TWARDE POWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z EFEKTAMI FINANSOWYMI DZIAŁALNOŚCI

Realizatorzy

1.

PFTW
„GG”
we
współpracy
z
branżowymi
ekspertami
zewnętrznymi
oraz
przedstawicielami
kwaterodawców

Wzrost sprzedaży oferty Koordynacja
wspólnego Sprzedaż on-line jest cały czas na fali wznoszącej.
kwaterodawców
dostępu
do
portali Według danych serwisu turystykawinternecie.pl
rezerwacyjnych
i ponad połowa użytkowników szuka informacji o
sprzedażowych
ofertach turystycznych w Internecie. Mało kto jednak
decyduje się od razu na zakup danego produktu.
Statystyczny gość przegląda co najmniej 11 witryn
przed dokonaniem wyboru. To z kolei sprawia, że
zapomina on szybko, o tym co przeglądał. Tu z
pomocą przychodzą nam narzędzia re-marketingowe,
które oprócz wspomagania sprzedaży służą też
zwiększeniu rozpoznawalności marki obiektu oraz
jego poszczególnych ofert.
Obserwujemy
wzrost
znaczenia
tzw.
metawyszukiwarek. TripAdvisor, Kayak czy Trivago stają
się realną konkurencją dla HRS czy Booking.com.
Według badań agencji marketingowej WIHP, 57%
Gości przechodzi z meta-wyszukiwarek na strony
domowe. Liczy się lokalizacja, komfort, cena oraz
kontent, który w 2015 r. będzie pełnił ważną rolę w
wynikach wyszukiwania Google.
Rezerwacje dokonywane z urządzeń mobilnych rosną
w bardzo dużym tempie. Specjaliści szacują, że do
2017 r. już 50% rezerwacji dokonywanych będzie
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Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

właśnie w tym kanale. Dodatkowo według badań
przeprowadzonych przez Google i Nielsen w marcu
2013 r. informacje związane z turystyką wyszukuje na
razie tylko 2% użytkowników. Jest z tego jednak spora
konwersja, bo 12% wyszukiwań kończy się zakupem.
Działanie dotyczy:
Analizy i wyboru najbardziej efektywnych portali
(na podstawie informacji pozyskanych od
kwaterodawców oraz analizy desk research
Negocjowania umów z portalami (m.in. warunków
finansowych)
Prowadzenia
własnej
analizy
rozwoju
internetowych
narzędzi
sprzedażowych,
pozyskiwanie informacji oraz badań i analiz
Przygotowania
atrakcyjnych,
profesjonalnych
szablonów prezentacji ofert, hasła, komunikaty,
treści, zdjęcia.
Opracowanie e-booka jako kompendium wiedzy w
zakresie budowania wizerunku w sieci oraz
możliwości
wykorzystania
narzędzi
emarketingowych
Pozycjonowania
obiektu
w
kontekście
przynależności do systemu, jego wiarygodności i
powiązania z instytucjami, wydarzeniami
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2.

Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Pozycjonowania obiektu w wyszukiwarce Google
poprzez portal www.agroturystyka.pl
Promocji obiektu/ów poprzez wykorzystanie siły
Instytucji wspierających, reklamy kontekstowe,
banerowe, ciekawą merytorykę
Prowadzenie rezerwacyjno- Działanie dotyczy:
sprzedażowej części portalu
Wdrożenia
maksymalnie
efektywnego,
www.agroturystyka.pl
nowoczesnego szablonu prezentacji obiektu
Powiązania oferty/opisy z kryteriami systemu
Optymalizacji serwisu pod wyszukiwarki z
naciskiem na Google
Wdrożenia elastycznego systemu rezerwacji dla
kwatero dawców, system umożliwiający obsługę
własnych rezerwacji z różnych źródeł, powiązany z
portalem i ofertami na www.agroturystyka.pl
Opracowania systemu pakietowania ofert, promocji
Uruchomienia narzędzi analitycznych i przejrzyste
raportowanie
ruchu,
zainteresowania
kwaterodawcom
Preferencyjne warunki Koordynacja dostępu do Dla kwaterodawców prowadzących działalność
usług zewnętrznych
usług zewnętrznych
niezwykle istotne jest maksymalne obniżenie kosztów
przy optymalizacji efektywności funkcjonowania.
Dotyczy
to:
usług
ubezpieczeniowych,
marketingowych,
podatkowych,
księgowych,

Realizatorzy

PFTW „GG” przy
współpracy
z
firmą/konsultantem
zewnętrznym

PFTW „GG”
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3.

Korzyści
przynależności
systemu

Profesjonalne
doradztwo

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

prawnych etc.
Działanie dotyczy:
Negocjowania
preferencyjnych
warunków
współpracy z Federacją oraz kwaterodawcami
objętymi kategoryzacją
Wymiany informacji na temat dostępnych na rynku
usług
Prowadzenie doradztwa dla Działanie dotyczy profesjonalnego doradztwa dla
kwaterodawców
kwaterodawców świadczonego w następujących
formach i zakresach:
Doradztwo inspektorów w zakresie prowadzenia
działalności,
koniecznych
inwestycji,
realizowanych projektów (w ramach PROW –
środki na doradztwo w ramach projektu)
Kwestie formalno-prawne mają bardzo duże
znaczenie dla prowadzenia działalności w obszarze
sprzedaży ofert turystycznych na obszarach
wiejskich. Jest to szczególnie ważne dla osób, które
rozpoczynają
działalność.
W
związku
z
powyższym jedną z korzyści sygnalizowanych
przez kwaterodawców powinno być doradztwo
dotyczące kwestii formalnych i prawnych
związanych
z
prowadzeniem
działalności
dotyczącej świadczenia usług turystycznych na

Realizatorzy

PFTW „GG”
we
współpracy
ekspertami
zewnętrznymi
Inspektorzy
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4.

Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Promocja gospodarstwa
i jego oferty (możliwość
uczestniczenia
we
wszystkich działaniach
prowadzonych
przez
35
Federację)

35

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

obszarach wiejskich (akty prawne, funkcjonowanie,
wymagania etc.). Działanie dotyczy świadczenia na
rzecz kwaterodawców objętych kategoryzacją
doradztwa prawnego w formie pytań i odpowiedzi
(drogą elektroniczną). Kwaterodawcy powinni
wiedzieć, że istnieje taka organizacja, która może
udzielić informacji, odpowiedzi na nurtujące
pytania i wątpliwości. W części kodowanej portalu
dostępnej dla kwaterodawców skategoryzowanych
powinny być dostępne wszystkie najważniejsze
akty prawne oraz lista pytań i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.
Prowadzenie
działań Działanie dotyczy:
promocyjnych dotyczących
Stałej współpracy z instytucjami centralnymi i
oferty
kwaterodawców
regionalnymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
objętych kategoryzacją
Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska
Organizacja
Turystyczna
oraz
promocji
skategoryzowanych gospodarstw w ramach
działalności instytucji państwowych (m.in. poprzez
patronaty
tylko
dla
skategoryzowanych

Realizatorzy

PFTW „GG”
Ministerstwo Sportu i
Turystyki
Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
Polska
Organizacja
Turystyczna

W ramach koniecznych do realizacji działań należy dokonać ważnego rozróżnienia w ramach działań promocyjnych na: promocję gospodarstw i ich oferty

(co znajduje się w koszyku korzyści dla kwaterodawców oraz na promocję systemu kategoryzacji jako takiego (co jest opisane w obszarze koncentracji
działań dotyczącym promocji systemu kategoryzacji).
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5.

Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

gospodarstw)
Promocji w ramach działalności poszczególnych
Regionalnych
i
Lokalnych
Organizacji
Turystycznych, a także Ośrodków Doradztwa
Rolniczego
Promocji gospodarstw w ramach działań
realizowanych przez Federację: publikacje, targi,
imprezy
plenerowe,
prezentacje,
katalogi
skategoryzowanych
gospodarstw,
mapy,
dystrybucja wydawnictw w miejscach koncentracji
ruchu turystycznego (w korelacji ze specyfiką
produktów np. w skansenach), wizyty studyjne
dziennikarzy i organizatorów turystyki konkursy z
wiedzy klientów nt korzyści i gwarancji jakości
jakie dają im skategoryzowane obiekty
Możliwość
używania Kompleksowe oznakowanie Kluczowe działanie
w zakresie wyróżnienia
logo Wypoczynek na skategoryzowanych
skategoryzowanych
gospodarstw.
Znaczenie
Wsi lub Wypoczynek u gospodarstw
możliwości
używania
logo
będzie
wprost
Rolnika
proporcjonalne do rozpoznawalności systemu oraz
jego wpływu na decyzje zakupowe klientów. Tym
samym tym większa waga używania znaku, im
większe znaczenie systemu na rynku. Wtedy
możliwość posługiwania się logo Wypoczynek na
Wsi/Wypoczynek u rolnika będzie istotnym benefitem

Realizatorzy

Regionalne
Organizacje
Turystyczne
Lokalne Organizacje
Turystyczne
Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego

PFTW „GG”
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Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

w koszyku korzyści.
Działanie dotyczy:
Oznakowania skategoryzowanych obiektów za
pomocą tablic informacyjnych na obiektach,
Oznakowania obiektów na bramach (bardzo ważne
sygnalizowane jako istotna potrzeba przez
kwaterodawców)
Wyprodukowania małych przenośnych tabliczek
(certyfikatów) poświadczających przynależność do
systemu
do
wykorzystywania
przez
kwaterodawców podczas imprez promocyjnych i
targowych
Dokonywania stałego przeglądu gospodarstw i ich
prawa do używania logo (należy bardzo dbać o to,
aby
nieskategoryzowane
gospodarstwa
nie
posiadały tablic, dotyczy to w szczególności
dopilnowania usuwania tablic w przypadku nie
przedłużenia rekomendacji). W systemie nie mają
prawa istnieć w wizualnej przestrzeni nie
skategoryzowane gospodarstwa
KORZYŚCI MIĘKKIE POŚREDNIO POWIĄZANE Z EFEKTAMI FINANSOWYMI
1.

Dostęp
do Prowadzenie
branżowej Skategoryzowani kwaterodawcy powinni mieć dostęp PFTW „GG”
specjalistycznej wiedzy części
portalu
dla do kodowanej części serwisu. Ta część powinna współpracy
na temat sektora
kwaterodawców zawierającej zawierać dane statystyczne, narzędzia marketingowe instytucjami
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Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do
informacje branżowe

2.

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

wykorzystywane w agroturystyce, akty prawne,
informacje dotyczące prowadzenia działalności
turystycznej na wsi, informacje dotyczące produktów
turystycznych, informacje dotyczące przykładów
dobrych praktyk również zagranicznych. Ta część
portalu powinna również gwarantować dostęp do
narzędzi internetowych badających stopień satysfakcji
turystów z pobytów w obiekcie oraz wzorów ankiet i
innych przydatnych dokumentów.
Działanie dotyczy:
Zbadania potrzeb kwaterodawców dotyczących
dostarczania wiedzy
Opracowanie koncepcji tej części portalu (koncepcja
merytoryczna oraz funkcjonalna)
Pozyskania z różnych źródeł informacji (treści) do
portalu (dokumenty, dane statystyczne, analizy,
ekspertyzy, publikacje etc.)
Bieżącej analizy problemów środowiska i stałej
aktualizacji portalu
Stały
dostęp
do Cykliczna
wysyłka Newsletter powinien spełniać dwie funkcje: powinien
najświeższych
newslettera
do być źródłem aktualnych informacji istotnych dla
informacji dotyczących skategoryzowanych
kwaterodawców
(opisujących
uwarunkowania
turystyki na obszarach kwaterodawców
zewnętrzne) oraz stanowić system wymiany informacji
wiejskich
na temat tego, co dzieje się wśród samych

Realizatorzy

centralnymi,
ośrodkami doradztwa
rolniczego
oraz
ekspertami
zewnętrznymi

PFTW „GG”
(usługa zlecona)
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Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

kwaterodawców (np. informacje o nowych kwaterach,
nowych ofertach, innowacjach etc,)
Działanie dotyczy:
Stałej wysyłki newslettera do kwaterodawców
Pozyskiwania informacji od instytucji centralnych
oraz branżowych, naukowych i akademickich
dotyczących: światowych rozwiązań, działań
podejmowanych przez konkurencję, zmian w
systemie, trendów konsumenckich, innowacyjnych
narzędzi
marketingowych,
działań
podejmowanych przez kwaterodawców etc.
Tłumaczenia
i
dystrybucji
materiałów
obcojęzycznych np. z EUROGITES
Bezpłatny dostęp do Publikacja
i
dystrybucja Publikacje powinny docierać do kwaterodawców dwa PFTW „GG”
publikacji branżowych i danych i informacji do razy w roku, stanowiąc przegląd zagadnień
marketingowych
kwaterodawców
związanych z rozwojem turystyki na obszarach
wiejskich oraz prowadzeniem działalności turystycznej
Działanie dotyczy:
Przeprowadzania badania ankietowego wśród
kwaterodawców co roku (co chcieliby otrzymywać
w publikacjach w danym roku)
Opracowania,
wydruku
i
dystrybucji
publikacji/wydawnictw
dotyczących:
nowych
technik marketingowych, produktów w turystyce
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4.

5.

Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

wiejskiej, ekspertyz etc.
Stworzenie informatora-poradnika typu „Jak
osiągnąć sukces w komunikacji z klientem, utrwalić
jego satysfakcję oraz zwiększyć swoje zyski”.
Uczestnictwo
w Cykl
szkoleń
dla Analiza status quo wskazała, że istnieje cały czas
szkoleniach
kwaterodawców
potrzeba szkoleń wśród kwaterodawców. Muszą to
być jednak szkolenia dedykowane temu segmentowi,
niemalże „szyte na miarę”
Działanie dotyczy:
Stałego monitorowania potrzeb szkoleniowych
wśród kwaterodawców oraz badania skuteczności,
przydatności i efektywności odbywających się
szkoleń z punktu widzenia kwaterodawców
Zbierania i dystrybucji wśród kwaterodawców
informacji o odbywających się szkoleniach
Zakres tematyczny szkoleń m.in.:
Marketing i promocja
Internet i urządzenia mobilne
Kreowanie produktu turystycznego
Sieciowanie usług i atrakcji (klastry turystyczne)
Źródła finansowania
Obsługa klienta i znaczenie jakości usług, trendy i
tendencje konsumenckie
Bycie reprezentowanym Prowadzenie działań na rzecz Działanie dotyczy kontynuowania realizowanej

Realizatorzy

PFTW
„GG”
–
organizacja własnych
szkoleń oraz zbieranie
i
dystrybucja
informacji
o
realizowanych przez
inne
podmioty
szkoleniach

PFTW

„GG”
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Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

przez
Federację
w rozwoju turystyki wiejskiej
ważnych
sprawach
dotyczących turystyki
wiejskiej
na
forum
ogólnopolskim

wsparciu
ekspertów
zewnętrznych

6.

Możliwość współpracy
z partnerami Federacji
w
celach
marketingowych
i
promocyjnych

PFTW „GG”

7.

Wejście
w
kwaterodawców

sieć

obecnie polityki i aktywnego reprezentowania
kwaterodawców przez Federację w kontaktach
zewnętrznych przede wszystkim z instytucjami
centralnymi tj. Ministerstwem Sportu i Turystyki,
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opiniowanie
projektów
aktów
prawnych,
dokumentów
strategicznych
oraz
innych
dokumentów mających wpływ na działalność
turystyczną na obszarach wiejskich
Zabezpieczanie interesów kwaterodawców w
polityce państwa
Zabezpieczenie
wprowadzenia
przychylnych
uwarunkowań prawnych
Prowadzenie bazy danych Działanie dotyczy:
partnerów Federacji
Stworzenia oraz stałej aktualizacji bazy danych
kwaterodawców udostępnianej kwaterodawcom
funkcjonującym w ramach systemu kategoryzacji
Stworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy
danych partnerów i współpracowników Federacji
Działanie istotne szczególnie podczas realizacji
projektów partnerskich międzynarodowych.
Stworzenie
platformy Działanie ściśle powiązane z działaniem poprzednim
współpracy
między dotyczy stworzenia systemu wymiany informacji oraz
kwaterodawcami
współpracy pomiędzy kwaterodawcami poprzez:

Realizatorzy

PFTW „GG”
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8.

Korzyści
przynależności
systemu

Korzystanie
innowacyjnych
rozwiązań

z Działanie
do

z Organizacja
wyjazdów
studyjnych
dla
kwaterodawców i udział w
prezentacjach dziennikarzy i
touroperatorów,
przedstawicieli
portali
sprzedażowych,
reprezentantów
lokalnych
informacji turystycznych

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Forum Kwaterodawców
Cykliczne spotkania, seminaria oraz warsztaty
poświęcone możliwościom współpracy
Powstanie banku projektów zgłaszanych przez
kwaterodawców
Realizowanie wspólnych projektów w zakresie:
rozwoju produktów turystyki wiejskiej, projektów
promocyjnych
Działanie dotyczy prezentacji dobrych praktyk i
innowacyjnych, ciekawych rozwiązań w zakresie
organizacji i promocji wypoczynku na wsi poprzez:
Organizację wizyt studyjnych krajowych i
zagranicznych do wyselekcjonowanych regionów,
miejscowości, gospodarstw
Udział wyselekcjonowanych gospodarstw jako
prezentowanych przykładów dobrych praktyk i
wysokiego poziomu usług oraz komplementarności
oferty wypoczynku na wsi w trakcie study tour dla
dziennikarzy z kraju i zagranicy, przedstawicieli
portali sprzedażowych, reprezentantów lokalnych
informacji turystycznych
Udział wyselekcjonowanych gospodarstw jako
prezentowanych przykładów dobrych praktyk i
wysokiego poziomu usług oraz komplementarności

Realizatorzy

PFTW „GG”
Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
Ministerstwo Sportu i
Turystyki
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Korzyści
przynależności
systemu

z Działanie
do

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

oferty
wypoczynku
na
wsi
w
czasie
przygotowywania
kontentu
dla
kampanii
informacyjnej Public Relations

82 | S t r o n a

Reasumując
następujący:

komunikowany

koszyk

korzyści

dla

kwaterodawców

jest

Korzyści podstawowe
Ilościowy wzrost sprzedaży oferty oraz wyższa cena
Włączenie do prestiżowego ogólnopolskiego systemu, powszechnie
rozpoznawalnego przez kwaterodawców, turystów oraz instytucji państwowych

Korzyści uzupełniające
1. Możliwość używania logo Wypoczynek na Wsi lub Wypoczynek u Rolnika
(tablice informacyjne na obiektach, na bramach oraz dodatkowo małe tabliczki
przenośne do wykorzystywania podczas imprez),
2. Promocja skategoryzowanych gospodarstw w ramach działalności instytucji
państwowych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna) w kraju i zagranicą,
3. Promocja w ramach działalności poszczególnych Regionalnych i Lokalnych
Organizacji Turystycznych, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
4. Uczestnictwo w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Federację:
targi, imprezy plenerowe, wydawnictwa, portal www.agroturystyka.pl.,
kampania informacyjna Public Relations,
5. Profesjonalne doradztwo inspektorów w zakresie podnoszenia jakości
gospodarstwa i jego oferty oraz maksymalizacji rentowności i efektywnego
wykorzystania potencjału obiektu i okolicy (zarówno podczas oceny, jak i
poza oceną),
6. Dostęp do kodowanej części serwisu zawierającej informacje branżowe (dane
statystyczne, narzędzia marketingowe, akty prawne),
7. Systemowy dostęp sieciowy do portali rezerwacyjnych w celu zwiększenia
sprzedaży - w ramach funkcjonowania w części sprzedażowej portalu
www.agroturystyka.pl,
8. Możliwość współpracy z partnerami Federacji w celach marketingowych i
promocyjnych,
9. Dostęp do newslettera – informacje na temat światowych rozwiązań, działań
podejmowanych przez konkurencję, zmian w systemie, trendów
konsumenckich, innowacyjnych narzędzi marketingowych etc.,
10. Dostęp do narzędzi internetowych badających stopień satysfakcji turystów z
pobytów w obiekcie. Prowadzenie przez Federację cyklicznych badań
satysfakcji porzez ankietę telefoniczną lub internetową wśród wybranych
klientów. Możliwość samodzielnego wypełnienia przez klientów ankiety
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internetowej na stronach Federacji, z których suma wiedzy może dać obraz
zmian zapotrzebowania rynku,
11. Bezpłatny dostęp do publikacji zawierających podpowiedzi nowych technik
marketingowych, przykładów dobrych praktyk,
12. Możliwość brania udziału w różnych konkursach skutkujących dodatkowymi
korzyściami (dodatkowe punkty za przynależność do systemu),
13. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach dedykowanych kwaterodawcom
(również organizowanych przez Federację na bazie stałego monitorowania
potrzeb szkoleniowych),
14. Bycie reprezentowanym przez Federację w ważnych sprawach dotyczących
turystyki wiejskiej,
15. Preferencyjne warunki dostępu do usług zewnętrznych (ubezpieczeniowych,
promocyjnych, cyfrowych etc.)
16. Doradztwo formalno-prawne,

OBSZAR 2 – WDROŻENIE KOSZYKA KORZYŚCI
KORZYSTAJĄCYCH Z SYSTEMU KATEGORYZACJI

DLA

KLIENTÓW

Ten obszar koncentracji działań odpowiada na następujący problem cząstkowy:
Po stronie popytowej występuje niska świadomość istnienia kategoryzacji w
odniesieniu do wiejskiej bazy noclegowej skutkująca brakiem przełożenia
kategoryzacji na decyzje zakupowe. Kategoryzacja nie jest czynnikiem pierwszego
wyboru gospodarstwa.
CEL: Upowszechnienie wśród klientów i potencjalnych klientów usług
turystycznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich wiedzy na temat
kategoryzacji oraz korzyści, które niesie ona dla klienta w kontekście ochrony jego
praw i eliminacji rozczarowań. Przekonanie klientów do wybierania
skategoryzowanych gospodarstw.

DZIAŁANIA
W poniższej tabeli przedstawiono działania konieczne do wdrożenia koszyka
korzyści odpowiadającego na potrzeby klientów, którzy docelowo mają się stać
katalizatorem przystępowania do systemu poprzez swoje zachowania zakupowe.
Tabela składa się z czterech kolumn oprócz kolumny z liczbą porządkową:
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W pierwszej kolumnie umieszczono konkretne korzyści dla klientów
korzystających z kwater skategoryzowanych funkcjonujących w ramach
systemu
W drugiej kolumnie każdej korzyści przyporządkowano działanie, które ma
służyć jej osiągnięciu przez kwaterodawców
W trzeciej kolumnie zawarto syntetyczny opis działania (czego dotyczy) wraz
z konkretnymi narzędziami, które będą wykorzystane w ramach działania
(jak konkretnie działanie będzie realizowane, poprzez jakie instrumenty)
W czwartej kolumnie ujęto realizatorów działania.
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Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

1.

Standaryzacja
- Kampania
informacyjnoświadomość
promocyjno-edukacyjna
oczekiwanego standardu,
powtarzalność
elementów
oferty,
gwarancja
jakości,
wiarygodność oferty

Działanie dotyczy przeprowadzenia kampanii
informacyjno-promocyjno-edukacyjnej skierowanej
do klientów i potencjalnych klientów. Celem
kampanii
jest
komunikowanie
korzyści
wynikających
z
wyboru
obiektów
skategoryzowanych:
Przekazanie informacji klientom, że istnieje
system kategoryzacji;
Przekazanie klientom informacji na temat
kryteriów w ramach poszczególnych kategorii
Przekonanie
klientów,
że
kategoryzacja
gwarantuje konkretną jakość obiektu
Przyciągnięcie uwagi klientów
Wykorzystywane w ramach kampanii narzędzia:
Programy telewizyjne (głównie telewizja
śniadaniowa), w tym również live report z
wyjątkowych gospodarstw, będących w tym
momencie
ambasadorami
systemu
i
wzorcami („takie są skategoryzowane
gospodarstwa”)
Radiowe audycje tematyczne
Internet – artykuły sponsorowane, media
społecznościowe
Seriale – lokowanie produktu

PFTW „GG”
Ministerstwo
Rolnictwa
i
Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
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3.

Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

Promocje i rabaty.

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

Prasa – głównie branżowa, turystyczna,
podróżnicza
Foldery i ulotki
Aplikacje mobilne
Gry terenowe
Questing, geocashing
Sieciowanie,
czyli
połączenie
kategoryzowanej oferty agroturystycznej z
najciekawszymi wydarzeniami, atrakcjami i
trendami w danym regionie
Kampania Public Relations z kompletem
przygotowanych materiałów prasowych,
konferencją prasową i study tour dla
dziennikarzy
wybranych
redakcji
zajmujących się turystyką.
Wprowadzenie i promowanie System promocji i rabatów skierowany tylko do Kwaterodawcy
systemu promocji i rabatów
„klubowiczów”,
czyli
„rodziny
klientów” Doradztwo PFTW
korzystających ze skategoryzowanej oferty. Celem „GG”
jest wytworzenie w klientach przekonania o ich
uprzywilejowanej pozycji, dostarczaniu wielu
korzyści w przypadku korzystania z kategoryzacji.
Promocje „Na Start” czyli okres rabatowy w nowo
skategoryzowanych
lub
„odnowionych”
gospodarstwach
z
podaniem
szczegółów
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4.

Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

Uczestniczenie
grywalizacji
uzyskiwanie nagród.

w Opracowanie
i grywalizacji

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

i

Realizatorzy

finansowych rabatów lub dodatkowych bonusów
rzeczowych w okresie startowym – tylko „dla
„rodziny”
Mogą to być promocje i rabaty powiązane z ofertą w
różnych porach roku lub stałe dla stałych klientów.
Wymyślenie akcji okresowych na wydłużenie
okresu sprzedaży poza wakacje i kierowanie
informacji z ofertą przede wszystkim do
klubowiczów. Tutaj np. jesienne przetwory na wsi,
Andrzejki i inne wróżby ludowe, Święta Bożego
Narodzenia – jak to drzewiej bywało, Zima – konno
i w saniach, Foto - podglądając zwierzynę, Kulinaria
- charakterystyczne dla różnych obszarów,
Promocja pod Zielone Szkoły i rodziny z dziećmi na
weekend – Wieś sielska, anielska, Niedziela
Palmowa – warsztaty i konkursy, Święta
Wielkanocne, latem także możliwość udziału w
pracach gospodarskich – przyroda szkołą życia…
wdrożenie Należy opracować i wdrożyć grę, w której Kwaterodawcy
podmiotami będą skategoryzowane gospodarstwa Koordynacja PFTW
i/lub atrakcje bliższej i dalszej okolicy, ale „GG”
zainspirować klientów przez system punktów,
nagród etc, do pobytów w gospodarstwach i
organizacji czasu wolnego w określony sposób.
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Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

5.

Wypracowane
mechanizmy działania w
przypadku
błędów.
Świadomość możliwości
złożenia
reklamacji/skargi
do
konkretnego podmiotu.

6.

Ochrona
klienta.
Możliwość dochodzenia
roszczeń
z
tytułu
niedotrzymania

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Może to być oczywiście powiązane z aplikacjami
mobilnymi
oraz
wykorzystaniem
portali
społecznościowych.
Opracowanie szczegółowych Jedna z najważniejszych korzyści z punktu
zasad obsługi w sytuacjach widzenia klienta. Reagowanie w sytuacjach
kryzysowych
wraz
z kryzysowych musi mieć charakter systemowy. A
dochodzeniem roszczeń
klienci muszą mieć jasny komunikat dotyczący
procedur reagowania. Muszą także wiedzieć do
kogo się zwrócić w przypadku skategoryzowanego
obiektu i muszą wiedzieć, że nie są pozostawieni
sami sobie, jak to się dzieje w przypadku
gospodarstw nie należących do systemu.
W związku z powyższym w odniesieniu do
skategoryzowanych gospodarstw musi istnieć
swego rodzaju „mapa
drogowa” schemat
postępowania w przypadku skarg lub reklamacji.
To bardzo cenna wartość dodatkowa, idąca z
trendem ochrony konsumenta. Trzeba podkreślać,
że gospodarstwa nieskategoryzowane to brak
jakiejkolwiek ochrony konsumenta.
Podobnie jest w przypadku dochodzenia roszczeń z
tytułu niedotrzymania warunków lub przyjętych
kryteriów.
Kluczowe jest określenie ról poszczególnych ogniw

Realizatorzy

PFTW „GG”
Kwaterodawcy

PFTW „GG”
Kwaterodawcy
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Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

warunków/przyjętych
kryteriów.

7.

Dostarczenie
usługi Cykliczne
spełniającej oczekiwania klientów
klienta.

badania

systemu
oraz
zdefiniowanie
procedur
rekompensaty (uznanie roszczenia za zasadne lub
jego
odrzucenie).
Niezależnie
jednak
od
wypracowania i wdrożenia procedur ważne miejsce
będzie zajmował zdrowy rozsądek, ponieważ
turystyka jest branżą usługową, opierającą się na
relacjach międzyludzkich, co skutkuje tym, że nie
wszystko da się przewidzieć i opisać, ujmując w
procedury.
Konieczne jest opracowanie wzoru książki skarg i
zażaleń.
potrzeb Kategoryzacja powinna być również narzędziem
dostarczania klientom usług zgodnych z ich
oczekiwaniami. Tak również powinna być
komunikowana. Badania potrzeb i opinii klientów
dostarczą informacji
na temat oczekiwań,
umożliwiając modyfikację oferty. Tym samym
również odpowie na potrzebę współautorstwa
klientów, pozwalając im współtworzyć produkt.
Ankiety u kwaterodawców oraz ankieta on-line na
stronie Federacji (niezbędna będzie gratyfikacja za
wypełnienie) oraz telefoniczne ankiety satysfakcji
klienta prowadzone systematycznie przez Federację
lub wdrożone w ramach unijnego projektu jako

Realizatorzy

PFTW „GG”
Kwaterodawcy
Ministerstwo
Rolnictwa
i
Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
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Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

8.

Możliwość rezerwacji on- Portal
dostosowany
do
line.
potrzeb
klienta
–
wyszukiwarki uwzględniające
specjalizacje.
Precyzyjne
kryteria wyboru

9.

Przejrzystość ofert dzięki
strukturze informacyjnej i
rezerwacyjnej
portalu,
łatwość
wyszukiwania
ofert
wg
wybranych
kryteriów.

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

opracowanie do rozwoju turystyki wiejskiej
współtworzonego przez klientów agroturystyki.
Otrzymane
wyniki
badań
powinny
być
analizowane,
dyskutowane
na
Forum
Kwaterodawców.
Możliwość bezpośredniego sprawdzenia terminów, PFTW „GG”
przeszukania ofert według kryteriów pobytu,
dokonanie wstępnej rezerwacji. Kwaterodawca ma
bezpośrednią informację i dostęp do systemu gdzie
może obsługiwać wszystkie swoje rezerwacje, też te
z poza systemu kategoryzacji. To daje możliwość
sprawnego zarządzania rezerwacjami online, z
każdego miejsca z dostępem do Internetu. System
może być także podczepiony pod serwis www
kwaterodawcy.
Struktura portalu jako wykładnik oczekiwań, PFTW „GG”
potrzeb klienta i informacji opartej na systemie
kategoryzacji.
Kryteria geolokalizacji, oferty noclegowej, usług
dodatkowych, atrakcji, otoczenia. Różne kryteria
przeszukiwania
oparte
na
preferencjach
potencjalnych klientów. Kompletne informacje ściśle
targetowane do odpowiednich grup. Struktura i
budowa serwisu opisana i przełożona na
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Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

10.

Możliwość porównania
ofert wg obiektywnych
kryteriów.

11.

Usługi
Wdrożenie specjalizacji
dodatkowe/różnorodność
oferty

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Realizatorzy

wyszukania w Google. Szczegółowe frazy wpisane
w wyszukiwarce kierują bezpośrednio na
odpowiednią podstronę zawierającą powiązaną
informacje, zestawienie ofert. Pozycjonowanie
długiego ogona zapytań opartego na efektywnych
kryteriach „agroturystyka mazowieckie kajaki” ,
„agroturystyka
pod
Warszawą
konie”
,
„agroturystyka pomorskie” , „agroturystyka
małopolska kuchnia regionalna”.
Zaawansowana,
dynamiczna
wyszukiwarka PFTW „GG”
obiektów oparta na popularnych kryteriach
kategoryzacji. Narzędzie niedostępne w innych
przestrzeniach, portalach, serwisach. Możliwość
porównania ofert, zapisania, wydruku wyników,
rezerwacji.
Działanie dotyczy wdrożenia i komunikowania
PFTW „GG”
specjalizacji (o których pisano powyżej) jako
Kwaterodawcy
elementu dodatkowej korzyści dla turystów
korzystających ze skategoryzowanych gospodarstw.
Specjalizacje powinny mieć opracowane
standardowe znaki graficzne, które byłyby
widoczne w portalach informacyjno-rezerwacyjnych
oraz na tablicach informacyjnych gospodarstw.
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Korzyści z korzystania Działania
kwater
skategoryzowanych

Opis działania, narzędzia/Instrumenty realizacji

Promocja
produktów Działanie dotyczy powiązania oferty podstawowej
turystycznych rozwijanych na gospodarstw z ofertą pozanoclegową, tak aby
obszarach wiejskich
powstał komplementarny produkt turystyczny. W
modelu idealnym dążymy do sytuacji, w której
skategoryzowane gospodarstwa będzie wyróżniać
na rynku oferta produktowa. Gestor obiektu
agroturystycznego powinien być jednocześnie
ambasadorem swojego regionu, wyposażonym w
odpowiednie
kompetencje
komunikacyjne
i
informacje o najciekawszych imprezach i miejscach
w
okolicy,
również
przewodniki
papierowe/książkowe, mapy, etc.

Realizatorzy

PFTW „GG”
Ministerstwo
Rolnictwa
i
Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
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Reasumując komunikowany koszyk korzyści dla klientów jest następujący:

Korzyści podstawowe
Gwarancja konkretnej jakości mierzonej znanymi kryteriami
Wyższy poziom usług i obsługi bezpośredniej
Satysfakcja z komplementarnej oferty i chęć powrotu

Korzyści uzupełniające:
1. Standaryzacja - świadomość oczekiwanego standardu – powtarzalność
elementów oferty, powtarzalna jakość usług w kwaterach.
2. Dostarczenie usługi spełniającej oczekiwania klienta.
3. Możliwość porównania ofert wg obiektywnych kryteriów.
4. Przejrzystość ofert dzięki strukturze informacyjnej i rezerwacyjnej portalu,
łatwość wyszukiwania ofert wg wybranych kryteriów.
5. Możliwość rezerwacji on-line.
6. Wypracowane mechanizmy działania w przypadku błędów. Świadomość
możliwości złożenia reklamacji/skargi do konkretnego podmiotu.
7. Ochrona klienta. Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania
warunków/przyjętych kryteriów.
8. Łatwość
współpracy
w
relacji
klient-kwaterodawca
dzięki
udokumentowanym kryteriom w konkretnych kategoriach oraz procedurom
9. Promocje i rabaty.
10. Możliwość uczestniczenia w grywalizacji36 i uzyskiwania nagród.
11. Usługi dodatkowe.

OBSZAR 3 – ZARZĄDZANIE SYSTEMEM KATEGORYZACJI
Ten obszar koncentracji działań odpowiada na następujący na dwa główne
problemy cząstkowe:

W natłoku informacji i komunikatów, walka o uwagę turysty staje się coraz bardziej zacięta. Nie
wystarczy już zwykły produkt, informacja o ofercie czy promocja – najskuteczniejszą metodą
pozyskania uwagi klienta jest zaangażowanie go w bezpośrednią interakcję m.in. poprzez
grywalizację. Grywalizacja to zastosowanie elementów mechaniki i dynamiki gier w sferach
niezwiązanych bezpośrednio z nim. Jest to idealne narzędzie do wykorzystania w branży turystycznej
przy budowaniu produktów turystycznych, promocji i tworzeniu programów lojalnościowych.
Turystyka jest wręcz idealnym polem gry ze względu na łatwość fabularyzacji, elementy przygody i
wyzwania, a także różnorodność możliwych typów nagród.
36
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Niska efektywność podejmowanych działań (pomimo ich wielości oraz
wysokiej wartości merytorycznej) skutkująca niską świadomością jakości w
usługach turystycznych na obszarach wiejskich
Obecnie funkcjonujący system kategoryzacji nie jest silną marką, oferującą
unikatowe korzyści odbiorcom. Słabość systemu przejawia się zarówno w
liczbie skategoryzowanych gospodarstw, jak i pojawianiu się lokalnych
konkurentów w zakresie certyfikacji produktów i usług turystycznych.

CEL: wdrożenie zintegrowanego zarządzania systemem, tak aby osiągnąć spójność i
większą efektywność podejmowanych w ramach systemu i na rzecz jego rozwoju
działań oraz wzmocnienie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, tak aby
stał się systemem pierwszego wyboru dla kwaterodawców oraz organizacji
planujących
i
zarządzających
rozwojem
turystyki
na
szczeblu
lokalnym/subregionalnym osiągając status systemu powszechnego. Bardzo ważnym
czynnikiem wzmocnienia systemu jest promocja wypoczynku na wsi przez różnych
interesariuszy rynku.

DZIAŁANIA:

W poniższej tabeli przedstawiono działania konieczne do efektywnego zarządzania
systemem.
Tabela składa się z trzech kolumn oprócz kolumny z liczbą porządkową:
W pierwszej kolumnie umieszczono działanie, które ma służyć wdrożeniu
efektywnego systemu zarządzania systemem
W drugiej kolumnie zawarto syntetyczny opis działania (czego dotyczy) wraz
z konkretnymi narzędziami, które będą wykorzystane w ramach działania
(jak konkretnie działanie będzie realizowane, poprzez jakie instrumenty)
W trzeciej kolumnie ujęto realizatorów działania.
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Działania

1.

Wzmocnienie
Polskiej
Federacji
Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”

2.

Opis działania
Narzędzia/Instrumenty realizacji

Kluczowym uwarunkowaniem dotyczącym efektywnego zarządzania
systemem oraz funkcjonalnego i organizacyjnego wzmocnienia systemu
jest silna organizacyjnie i finansowo Polska Federacja Turystyki Wiejskiej,
która jest operatorem systemu kategoryzacji na szczeblu ogólnopolskim.
Działanie obejmuje:
Zaaprobowanie systemu kategoryzacji przez wszystkie środowiska
działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce,
Wsparcie finansowe Federacji przez delegowanie zadań przez MSiT
oraz MRiRW
Promocję działalności Federacji przez instytucje centralne
Funkcjonowanie profesjonalnego biura Federacji z min. 1
pracownikiem merytorycznym i min. 1 pracownikiem biurowym
Stałą współpracę z instytucjami państwowymi i regionalnymi oraz
lokalnymi
Współpracę z organizacjami kreującymi rozwój turystyki na poziomie
lokalnym
Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy UE na realizację
działań statutowych oraz projektów rozwojowych
Kreacja marki Federacji jako eksperta w zakresie turystyki wiejskiej na
szczeblu ogólnopolskim (celem jest opiniowanie dokumentów,
projektów ustaw etc.)
Współpraca
na
rzecz Działanie dotyczy prowadzenia wielopoziomowej współpracy na rzecz
wzmocnienia systemu
wzmocnienia systemu:
Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi – promocja tylko
skategoryzowanych gospodarstw (systemowe działanie poprzez

Realizatorzy
Ministerstwo
Rozwoju Wsi
Ministerstwo
Turystyki

Rolnictwa

i

Sportu

i

PFTW „GG” we współpracy
z członkami

96 | S t r o n a

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce

3.

konwent Marszałków – prezentacja założeń i ustalenie zasad
promocji)
Współpraca z ODR-ami – w konkursach dodatkowe punkty
przyznawane za kategoryzację
Współpraca z innymi stowarzyszeniami
Rekomendacja dla LGD obowiązku kategoryzacji obiektów
sięgających po środki na działania związane z zakwaterowaniem na
terenach wiejskich (Małe projekty)
Realizacja konkursu ogólnopolskiego, w którym jednym z kryteriów
byłaby kategoryzacja
Współpraca z MSiT, MRiRW, POT – promocja tylko gospodarstw
skategoryzowanych (study toury, press toury, umieszczenie w
materiałach promocyjnych, promocja w filmach promocyjnych etc.)
Działania na rzecz posiadania reprezentacji w grupach roboczych
przy KSOW na poziomie centralnym i na poziomach regionalnych
Wprowadzenie zapisów w regulaminach konkursów dotyczących
spełnienia wymogów prawnych oraz dodatkowych punktów za
uczestnictwo w systemie kategoryzacji
Wdrożenie
i Działanie dotyczy przede wszystkim zarządzania jakością i obejmuje:
PFTW „GG” we współpracy
przestrzeganie
procedur
Opracowanie, strategii oraz promocja marki produktu – produktem z członkami
zarządzania systemem
jest system kategoryzacji
Cykliczny przegląd kryteriów dla gospodarstw oraz Regulaminu
kategoryzacji
Kontrolę jakości wśród uczestników systemu
Ustalenie i przestrzeganie podziału kompetencji (ról) w zakresie
zarządzania systemem w ramach Federacji
Przygotowanie kadry przeszkolonych inspektorów oraz stałe
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szkolenie kadry inspektorów
Działanie obejmuje:
Stworzenie kręgu współpracowników/partnerów/ekspertów Federacji
wspierających również uczestników systemu
Stałe monitorowanie profilu kwaterodawców
Stałe monitorowanie zakresu współpracy pomiędzy uczestnikami
systemu
Stałe monitorowanie i analiza potrzeb w zakresie współpracy
pomiędzy uczestnikami systemu
Organizacja cyklicznych warsztatów i spotkań roboczych
Forum kwaterodawców
Działanie
dotyczy
integracji
innych
systemów
certyfikacji
(tematycznych/lokalnych) z systemem ogólnopolskim poprzez:
Stały monitoring rynku usług turystycznych oraz inicjatyw
podejmowanych na rzecz wdrażania systemów certyfikacji
Współpracę z centrami i punktami informacji turystycznej na
poziomie lokalnym
Współpracę z lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju
turystyki posiadającymi plany dotyczące certyfikacji lokalnych
produktów i usług

3.

Organizacja i wzmocnienie
współpracy
pomiędzy
uczestnikami systemu

5.

Włączanie do systemu
kategoryzacji
innych
systemów certyfikacji

6.

Promowanie
oferty Wzmocnieniu systemu służyć będzie silniejsze zaakcentowanie oferty
produktowej gospodarstw produktowej gospodarstw jako czynnika wyróżnienia rynkowego.
Działanie dotyczy:
Promocji specjalizacji produktowych
Wspierania przekształcania gospodarstw w produkty turystyczne
dysponujące ofertą nie tylko noclegową i żywieniową

PFTW „GG” we współpracy
z członkami

PFTW „GG” we współpracy
z
członkami
oraz
Ministerstwem Sportu i
Turystyki, Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PFTW „GG” we współpracy
z
członkami
oraz
organizacjami zajmującymi
się tworzeniem i promocją
produktów
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7.

Wprowadzenie
obowiązkowej
kategoryzacji
przy
ubieganiu
się
o
dofinansowanie
ze
środków krajowych i UE

8.

Upowszechnienie wiedzy
o
systemie
wśród
kwaterodawców

Wspierania powstawania produktów sieciowych oraz zastosowanie
kategoryzacji przy wdrażaniu sieciowych produktów turystyki
wiejskiej
Promocja produktu turystyki wiejskiej „Wypoczynek u rolnika”
Realizacji warsztatów produktowych dla kwaterodawców
Działanie dotyczy podjęcia inicjatywy w zakresie wprowadzenia do PFTW „GG”
obowiązkowej kategoryzacji przy aplikowaniu o środki UE oraz krajowe.
Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo istotny czynnik. W chwili
obecnej diagnoza wskazuje, iż nie wykorzystano w sposób odpowiedni
potencjału
związanego
z
obowiązkową
kategoryzacją
przy
dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013.
Wiele gospodarstw nie przedłużyło kategoryzacji, nie widząc potrzeby
oraz nie dostrzegając korzyści wynikających z posiadania kategorii.
W związku z powyższym integralnym elementem tego działania oprócz
inicjatyw prowadzących na wprowadzeniu obowiązkowej kategoryzacji
powinno być zajęcie się kwaterodawcami przystępującymi z tego
powodu do systemu, tak aby zostali oni przekonani, że w koszyku
korzyści znajduje się wiele więcej.
Z analizy status quo wynika, że poziom wiedzy na temat kategoryzacji PFTW „GG”
jest wciąż zbyt niski. W związku z tym element edukacyjny ma wciąż
kolosalne znaczenie dla rozwoju systemu. Należy budować świadomość
kwaterodawców. Wypracowanie komunikatu wskazującego na korzyści
dla turystyki wiejskiej z funkcjonowania dobrego jednego systemu
kategoryzacji.
Działanie dotyczy przede wszystkim:
Organizacji
szkoleń dla
kwaterodawców i
potencjalnych
kwaterodawców dotyczących kategoryzacji oraz korzyści z niej
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wynikających
Współpracy z centrami i punktami informacji turystycznej na
poziomie lokalnym
Organizacji spotkań z kwaterodawcami na szczeblu lokalnym, żeby
ich poinformować o kategoryzacji, przedstawić korzyści i zachęcić do
wejścia do systemu
Informacja o kategoryzacji dostępna na stronach i w materiałach
wszystkich stowarzyszeń będących członkami kategoryzacji
Dystrybucja informacji o nowych skategoryzowanych obiektach do
szerszego grona odbiorców
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OBSZAR 4 – PROMOCJA SYSTEMU I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
Ten obszar koncentracji działań odpowiada na następujący problem cząstkowy:
Niedostateczna i nieefektywna promocja systemu kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej skutkująca słabością systemu, małą liczbą skategoryzowanych
gospodarstw oraz powstawaniem systemów lokalnych
CEL: efektywna komunikacja z rynkiem skutkująca większą rozpoznawalnością
systemu kategoryzacji, ilością skategoryzowanych gospodarstw oraz liczbą
partnerów współpracujących.

DZIAŁANIA

W poniższej tabeli przedstawiono działania konieczne do efektywnej promocji
systemu.
Tabela składa się z trzech kolumn oprócz kolumny z liczbą porządkową:
W pierwszej kolumnie umieszczono działanie, które ma służyć wdrożeniu
efektywnej promocji systemu
W drugiej kolumnie zawarto syntetyczny opis działania (czego dotyczy) wraz
z konkretnymi narzędziami, które będą wykorzystane w ramach działania
(jak konkretnie działanie będzie realizowane, poprzez jakie instrumenty)
W trzeciej kolumnie ujęto realizatorów działania.
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L.p.

Działania

Opis działania
Narzędzia/Instrumenty realizacji

1.

Promocja cyfrowa

Wszelkie działania obejmujące media Internet, zasadniczo
podzielone na 2 okresy: fazę przygotowawczą i fazę promocji
(szczegółowy podział powyżej)

Realizatorzy

FAZA PRZYGOTOWAWCZA
1.
Analiza
sytuacji
i
możliwości Działanie dotyczy:
PFTW „GG”
promocyjnych
w
określonych
inwentaryzacja możliwości wsparcia i współpracy serwisów,
warunkach i strukturze projektu
podmiotów współpracujących w zakresie promocji systemu
kategoryzacji.
Połączenie
potrzeb
i
oczekiwań
kwaterodawców, klientów i możliwych przestrzeni do
wykorzystania : współpraca merytoryczna, prezentacja
ofert/ty, artykułu, aktualności sponsorowane, artykuły
pozycjonujące,
kampanie
banerowe,
pozycjonowanie
kontekstowe (marka, nazwa instytucji, silnego wydarzenia w
kontekście zalet systemu kategoryzacji czy wybranych
obiektów)
2.
Poprawienie
wizerunku
i Działanie dotyczy:
PFTW „GG”
komunikacji w zakresie systemu
Zbudowania bazy zdarzeń i opinii o systemie, jego
kategoryzacji / budowa przewagi
korzyściach i realnym funkcjonowaniu, zaletach, a także
konkurencyjnej
konkretnych wdrożeniach. Tworzymy, zbieramy prawdziwe
opinie, opisy związane korzyściami kategoryzacji. Opieramy
się na realnych miejscach, ludziach, przypadkach. W ten
sposób budujemy pozytywne emocje, wiarygodny wizerunek
i poczucie korzyści płynących z przystąpienia do systemu.
Powstaje przy tym wiarygodna merytoryka na potrzeby
działań promocyjnych i sprzedażowych
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3.

Inwentaryzacji zasobów internetowych w zakresie dyskusji
związanych z agroturystyką, poszukiwań noclegów, pytań itp
fora, grupy dyskusyjne, opinie
Przygotowania komunikacji na serwisy www, optymalizacja
pod wyszukiwarki (to da dużą przewagę konkurencyjną i
korzyść dla obiektów)
Wprowadzenia przygotowanej merytoryki, zalet, opowieści,
opisów wdrożeń, realnych korzyści w przestrzeń internetu,
serwisy współpracujące, pośredniczące, sieci artykułów
sponsorowanych, portale, blogi, fora itp.
Zbudowania przyjaznej kreacji graficznej opartej na prostej i
przejrzystej komunikacji. Budzimy pozytywne emocje, w
logicznym ciągu na jednej stronie przedstawiamy wszystkie
ważne informacje m.in.: dlaczego warto się rozwijać?,
dlaczego warto się promować? dlaczego warto robić to w
systemie kategoryzacji? Kolejne moduły informacyjne
prowadzą
użytkownika
kwaterodawcę:
wzbudzamy
zainteresowanie,
pokazujemy
korzyści,
wiarygodność
projektu i przedstawiamy przykładowe wdrożenia. Od strony
klienta obiektu w nowoczesny, atrakcyjny sposób
przedstawiamy atuty portalu www.agroturystyka.pl w
kontekście zalet systemu kategoryzacji.
Projektu i uruchomienia nakładki mobilnej na serwis
www.agroturystyka.pl (umożliwiającej łatwą obsługę serwisu
przez tablety i smartfony).
Przygotowanie systemu sprzedaży Działanie dotyczy:
PFTW „GG”
ofert agroturystycznych
Uruchomienia
i
wdrożenie
elastycznego
systemu
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4.

rezerwacyjnego do obsługi www.agroturystyka.pl oraz
poszczególnych kwaterodawców, obsługa online, obsługa
płatności, możliwość połączenia ze stroną kwaterodawcy,
system może zabezpieczać obsługę wszystkich rezerwacji
kwaterodawcy
(wyspecjalizowane
narzędzie
dla
agroturystyki). Kwaterodawca może korzystać z systemu, w
którym może wpisywać rezerwacje i nimi zarządzać.
Kwaterodawca system może podczepić pod swoją stronę. A
jednocześnie
system
jest
zintegrowany
z
www.agroturystyka.pl, co powoduje bieżącą wymianę
aktualnych informacji o obłożeniu obiektu.
Uruchomienia narzędzi do obsługi programu afiliacyjnego –
wprowadzanie kart, voucherów rabatowych dla usług
skategoryzowanych obiektów. Zbierania korzyści z wyboru
obiektów skategoryzowanych. Dodatkowe promocje, rabaty,
usługi, upominki w postaci produktów regionalnych itp.
Uruchomienie
narzędzi
e- Działanie dotyczy:
PFTW „GG”
marketingowych w zakresie działań
uruchomienia systemów analitycznych mających na celu
internetowych
zbieranie informacji o klientach ich profilu, zachowaniu,
scenariuszach akcji (stworzenia prostego narzędzia będącego
źródłem unikalnej informacji o klientach zainteresowanych
agroturystyką, informacje będą wykorzystywane do
budowanie przewagi systemu jak i w celu wzbogacenia
informacji jakimi możemy dzielić się z kwaterodawcami)
Zbierania bazy użytkowników, którzy odwiedzili stronę
www.agroturystyka.pl
(
system
zapamiętuje
dane
użytkownika przez co możemy później bezpośrednio z nim
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się komunikować poprzez reklamy tekstowe czy też banery w
sieci Google, to bardzo efektywne i tanie narzędzie do
budowania wizerunku, umacniania marki czy idei. Poza tym
taka baza umożliwia komunikowanie się bezpośrednio z
innymi ofertami, promocjami, konkursami)
FAZA PROMOCJI
1.
Budowanie wizerunku i siły w Działanie dotyczy:
PFTW „GG”
wyszukiwarkach w odniesieniu do
Współpracy i wykorzystania siły, wiarygodności instytucji
usługi, klientów i kwaterodawców
współpracujących, artykuły, aktualności pozycjonujące w
zakresie wizerunku jak i produktu, usługi na serwisie
www.agroturystyka.pl
Budowania, łączenia wizerunku instytucji, organizacji i zalet
systemu kategoryzacji z naciskiem na kwaterodawców ale
także jako argument dla klienta końcowego
Stworzenia
siatki,
systemu
wzajemnej
promocji,
pozycjonowania, polecania wartości, myśli, ofert
Stałego pozycjonowanie wprowadzonej merytoryki i serwisu
sprzedażowego. Silne topowe frazy oparte na zapytaniach
klientów jak i miejsca, ścieżki gdzie poruszają się
kwaterodawcy (to bardzo silna wartość budująca dużą
przewagę konkurencyjną i dla klienta jak i kwaterodawcy,
wysoka pozycja to podstawowe kryterium efektu)
2.

Linki i kampanie sponsorowane, Działanie dotyczy:
PFTW „GG”
marketing
szeptany,
konkursy
Prowadzenia okresowych, przemyślanych kampanii płatnych
w obrębie przestrzeni internetowej, wyspecjalizowane
kampanie Adwords, Facebook, nastawione na umacnianie
wizerunku korzyści płynących z systemami kategoryzacji i od
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strony klienta jak i kwaterodawcy
Cyklicznego prowadzenia działań w zakresie marketingu
szeptanego, wypowiedzi na grupach dyskusyjnych, forach,
grupach, popularyzacja pewnych rozwiązań koszyka korzyści
np "lepiej nie ryzykować, słyszałam, że są obiekty w jakimś
systemie kategoryzacji gdzie mamy pewność jakości usług czy
słyszeliście coś o tym ? " , " Ja znalazłem najlepszą ofertę na
www.agroturystyka.pl plus , że są różne kryteria i są to
obiekty polecane, szczególnie z dziećmi nie ma co ryzykować"
itp.
konkursów, akcji z możliwością otrzymania dodatkowego
wsparcia (nagrody, bonusy, wsparcie w kontekście systemu
kategoryzacji):
o nagrody dla kwaterodawców: opieka e-marketingowa
(szkolenia, wsparcie w działaniach w internecie,
doradztwo w dostosowaniu strony www do wymogów
rynku, promocji) profesjonalna sesja foto, bonusy w
prezentacji
na
serwisie
www.agroturystyka.pl,
rozszerzone prezentacje na serwisach instytucji,
podmiotów współpracujących, targach, wydarzeniach,
szkolenia,
bonusy
w
innych
serwisach
pośredniczących, noclegowych, które weszły we
współpracę.
o klienci:
rabaty, dodatkowe usługi, bonusy w postaci
produktów
regionalnych
od
obiektów
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skategoryzowanych.
Inne działania promocyjne
1.

2.

3.

Targi i imprezy promocyjne

Udział w targach i imprezach promocyjnych na terenie całej
Polski w 2 aspektach:
- jako stoisko z informacjami nt Federacji oraz korzyści dla
kwaterodawców i klientów wynikających w kategoryzacji
- grupa ekspertów, która będzie prowadziła czynne rozmowy z
potencjalnymi interesariuszami systemu jako członków
grupowych np. LGD-y, stowarzyszenia regionalne, ODR-y oraz z
kwaterodawcami indywidualnymi, również z oferentami innych
usług, produktów, które docelowo mogłyby lokalnie utworzyć
produkty sieciowe i zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność
oferty
Publikacja
wydawnictw Opracowanie i przygotowanie wydawnictw w formie papierowej
promocyjnych
(z jednoczesnym opracowaniem
w formie e-booków)
wydawnictw o treściach odpowiadających głównym kierunkom
strategii promocji w odniesieniu odrębnie dla kwaterodawców
już skategoryzowanych a także zastanawiających się nad
kategoryzacją oraz dla potencjalnych klientów, turystów,
touroperatorów promujące portal agroturystyka.pl oraz korzyści
wynikające z wyboru kwaterodawców skategoryzowanych.
Ważnym
elementem
są
publikacje
typu
katalogi
skategoryzowanych kwaterodawców w języku polskim,
angielskim i niemieckim.
Organizacja wizyt studyjnych dla Promowanie najlepszych praktyk, standardów i nowatorskich
organizatorów
turystyki
oraz pomysłów poprzez prezentację w terenie zarówno dla

PFTW „GG”

PFTW „GG”

Konsultant zewnętrzny
wyspecjalizowany
w
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mediów

4.

Reklama

5.

Product placement

6.

Public Relations

regionalnych liderów Federacji, jak i przedstawicieli tour
operatorów,
systemów
rezerwacyjnych,
informatorów
turystycznych (głównie z województw emisyjnych) oraz
przedstawicieli mediów.
Opracowanie spójnej i wyrazistej kampanii reklamowej, gdzie
głównym celem będzie podniesienie rangi w branży i utrwalenie
marki kategoryzacji, wykazanie korzyści dla klientów,
przekonanie do wymagania standardów usług i obsługi
zgodnych z normami kategoryzacji – przekaz musi być krótki,
wyrazisty i zapadający w pamięć
W audycjach telewizyjnych typu telewizja śniadaniowa, w
relacjach na żywo z najlepszych gospodarstw – w formule „tu się
dzieje…” (live report – na żywo) – może być w nawiązaniu do
lokalnych, cyklicznych wydarzeń o ponadregionalnym
znaczeniu, długofalowo w scenariuszach filmów typu „Rancho”
czy innych o tematyce wiejskiej.
Opracowanie strategii dotarcia do przedstawicieli prasy, radia,
telewizji i Internetu tak, aby zainteresować ich tematyka
wypoczynku na wsi w kontekście kategoryzacji, opracowanie
kompletu
podstawowych
materiałów
tekstowych,
fotograficznych i wideo, udostępnianych mediom poprzez
spersonalizowane internetowe biuro prasowe, promowanie
kategoryzacji poprzez pokazanie atrakcyjności oferty w
kontekście najciekawszych lokalnych wydarzeń i inicjatyw, stałe
informacje (newslettery) do mediów, prowadzenie działań
podtrzymujących
(tzw.
followup),
podtrzymywanie

działaniach
Relations

Public

PFTW „GG”

PFTW „GG”

Konsultant zewnętrzny
wyspecjalizowany
w
działaniach
Public
Relations
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7.

Niestandardowe formy
(geocashing, questing)

8.

Kampania promocyjna

37

zainteresowania mediów, organizacja wizyt studyjnych dla
dziennikarzy aktywnie publikujących materiały o tematyce
turystyki, wypoczynku, rodziny, ekologii, zdrowia, slow food,
slow life, zdrowej żywności, kulinariów, etnodesignu37 (nurt we
wzornictwie, który wykorzystuje stylistykę i wzory zaczerpnięte
z kultury ludowej), twórczości ludowej etc.
promocji Bieżąca analiza trendów w kraju i zagranicą, dotyczących w PFTW „GG”
szczególności najnowszych technologii mobilnych, których
wykorzystanie w istotny sposób mogłoby zwiększyć
zainteresowanie wakacjami na wsi i korzystaniem z obiektów
skategoryzowanych, opracowanie autorskich konkursów i
wykorzystanie zjawiska rywalizacji w połączeniu z systemem
lojalnościowym i bonusowym, wykorzystanie komentarzy
klientów podobnych do systemu TripAdvisor, etc.
Kampania wykorzystująca na zasadzie synergii wszystkie wyżej PFTW „GG”
wymienione instrumenty informacji, promocji i reklamy – oparta
o spójny, jasny przekaz z wyraźnie określonymi odbiorcami i
treścią przekazu.

Nurt o ogromnym potencjale rozwojowym, ostatnio bardzo dynamicznie się rozwijający. Etnodesign nie jest nurtem typowo polskim, lecz

ogólnoeuropejską tendencją. Moda na etno ogarnęła Europę od Szczecina nad Bałtykiem, po Triest nad Adriatykiem. Etnodesign tworzą Szwedzi, Włosi,
Brytyjczycy, Litwini i Francuzi. Sztuka ludowa kojarzona z wiejską twórczością artystyczną jest ważnym filarem naszej kultury narodowej, bo – w
odróżnieniu od kultury wysokiej – spełniała ważną funkcję w życiu wspólnoty ludowej. Jej wytwory powstawały w konkretnym celu i miały zaspokajać
określone potrzeby. Dziś przenika do kultury masowej głównie w odpowiedzi na potrzeby estetyczne konsumentów. W chwili obecnej sztuka ludowa
wypłynęła na fali zainteresowania rękodziełem i szybko znalazła szerokie grono odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wtedy to okazało się, że w
polskim folklorze drzemie potencjał i można na nim dobrze zarobić.
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6. System wdrażania.
Rozdział dotyczyć będzie ogólnych zasad wdrażania w zakresie określenia
koordynatora wdrażania całości Programu, ogólnego harmonogramu realizacji
działań, potencjalnych źródeł finansowania oraz zasad prowadzenia monitoringu i
ewaluacji podczas wdrażania całości projektu.
Zasady wdrażania i monitorowania zostaną przedstawione w formie rekomendacji.
Ich uszczegółowienie powinno być jednym z pierwszych elementów dalszych prac
nad realizacją poszczególnych projektów w ramach niniejszego dokumentu.
Proces wdrażania Programu dzieli się na dwa etapy o odmiennej specyfice: etap
uruchamiania i etap zarządzania w pełnej funkcjonalności.
1. Na 2015 r. zaplanowano etap uruchamiania Programu, przez co rozumie się
następujące działania:
Komunikację z interesariuszami – prezentację Programu interesariuszom
turystyki wiejskiej oraz wysyłkę newsletterów z linkiem do wszystkich
interesariuszy;
Przyjęcie Programu przez Zarząd Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej;
organizowanie i przygotowywanie formalne poszczególnych rozwiązań
zawartych w Programie;
zorganizowanie operacyjnych struktur niezbędnych do zarządzania
Programem.
2. W latach 2016 – 2020 będzie trwał etap zarządzania Programem w pełnej
funkcjonalności, przez co rozumie się bieżące realizowanie zapisanych działań
i coroczną ewaluację ich postępu.

6.1

Struktura zarządzania wdrażaniem Programu.

Ogólny nadzór nad wdrażaniem Programu, śledzenie przebiegu jego całościowej
realizacji i przygotowywanie opinii na ten temat powinien należeć do Polskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Monitoring stanu
wdrażania poszczególnych działań, opracowywanie raportów ze stanu wdrażania
należeć będzie do Rady Doradczej Federacji wspartej przez przedstawicieli ważnych
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interesariuszy (m.in. instytucje centralne, organizacje pozarządowe, branża etc.) oraz
ekspertów branżowych.
Na poziomie operacyjnym kluczowym czynnikiem sukcesu w zakresie wdrażania
poszczególnych działań (poprzez opracowywanie i realizację programów i
projektów) jest wzmocnienie finansowe i kadrowe Federacji, czyli wyposażenie jej w
etatowe zasoby kadrowe. W idealnej sytuacji każdym obszarem strategicznym
powinna się zajmować jedna osoba współpracująca w zależności od potrzeby z
konkretnymi partnerami z trzech sektorów (publicznego, prywatnego oraz
pozarządowego).

6.2

Ramowy harmonogram działań.

Przedstawiony w tym rozdziale harmonogram działań jest harmonogramem
ramowym. W trakcie procesu wdrażania Programu szczegółowe harmonogramy
roczne powinny być określane przez Zespół Wdrażający na podstawie
harmonogramów w ramach obszarów koncentracji działań. Poniżej przedstawiono
dwa ramowe harmonogram.
Pierwszy uwzględniający intensywność podejmowanych działań w zależności od
roku wdrażania. Drugi uwzględniający charakter podejmowanych działań w
podziale na działania cykliczne i stałe.
Okres realizacji Programu obejmuje lata 2015-2020, przy czym w tabeli 9 ujęto
jedynie okres realizacji Programu w pełnej funkcjonalności, a tabela 10 dotyczy
również działań przygotowawczych, więc ujęto również rok 2015.

Tabela 9 Harmonogram wdrażania, uwzględniający intensywność podejmowanych działań.

OBSZARY/DZIAŁANIA

Intensywność realizacji działań
2016

2017

OBSZAR I Wdrożenie koszyka korzyści dla kwaterodawców
1.
xxx
xxx
Koordynacja wspólnego dostępu do portali
rezerwacyjnych i sprzedażowych
2.
xxx
xxx
Prowadzenie rezerwacyjno-sprzedażowej
części portalu www.agroturystyka.pl

2018

2019

2020

xx

xx

xx

xxx

xx

xx
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3.

xxx
Koordynacja dostępu do usług
zewnętrznych
4.
Prowadzenie doradztwa dla kwaterodawców xxx
5.
xxx
Prowadzenie działań promocyjnych
dotyczących oferty kwaterodawców objętych
kategoryzacją
6.
xxx
Kompleksowe oznakowanie
skategoryzowanych gospodarstw
7.
xxx
Prowadzenie branżowej części portalu dla
kwaterodawców zawierającej informacje
branżowe
8.
xxx
Cykliczna wysyłka newslettera do
skategoryzowanych kwaterodawców
9.
xx
Publikacja i dystrybucja danych i informacji
do kwaterodawców
10.
xxx
Cykl szkoleń dla kwaterodawców
11.
xxx
Prowadzenie działań na rzecz rozwoju
turystyki wiejskiej
12.
x
Prowadzenie bazy danych partnerów
Federacji
13.
xxx
Stworzenie platformy współpracy między
kwaterodawcami
14
xxx
Organizacja wyjazdów studyjnych
OBSZAR II Wdrożenie koszyka korzyści dla klientów
1.
xxx
Kampania informacyjno-promocyjnoedukacyjna
2
Xxx
Wprowadzenie i promowanie systemu
promocji i rabatów
3
xxx
Opracowanie i wdrożenie grywalizacji
4
x
Opracowanie szczegółowych zasad obsługi
w sytuacjach kryzysowych wraz z
dochodzeniem roszczeń
5.
xxx
Cykliczne badania potrzeb klientów
6
xxx
Portal dostosowany do potrzeb klienta
7.
xx
Wdrożenie specjalizacji
8.
xxx
Promocja produktów turystycznych
rozwijanych na obszarach wiejskich
OBSZAR III Zarządzanie systemem kategoryzacji
1.
xxx
Wzmocnienie Polskiej Federacji Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Xx

xx

xx

xx

xxx

xx

x

x

xxx

xxx

xxx

xx

X

x

x

x

xxx

x

x

x

xxx

xx

xx

x

xxx

x

x

x

xxx

xxx

x

x

xxx

x

x

x

X

x

x

x

Xx

xx

x

x

xxx

xx

xx

x

Xx

xx

xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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2

Współpraca na rzecz wzmocnienia systemu
3.
Wdrożenie i przestrzeganie procedur
zarządzania systemem
4.
Organizacja i wzmocnienie współpracy
pomiędzy uczestnikami systemu
5.
Włączanie do systemu kategoryzacji innych
systemów certyfikacji
6.
Promowanie oferty produktowej
gospodarstw
7.
Wprowadzenie obowiązkowej kategoryzacji
przy ubieganiu się o dofinansowanie ze
środków krajowych i UE
8.
Upowszechnienie wiedzy o systemie wśród
kwaterodawców
OBSZAR IV Promocja i komunikacja marketingowa
1.
Analiza sytuacji i możliwości promocyjnych
w określonych warunkach i strukturze
projektu
2.
Poprawienie wizerunku i komunikacji w
zakresie systemu kategoryzacji / budowa
przewagi konkurencyjnej
3.
Przygotowanie systemu sprzedaży ofert
agroturystycznych
4.
Uruchomienie narzędzi e-marketingowych w
zakresie działań internetowych
5.
Budowanie wizerunku i siły w
wyszukiwarkach w odniesieniu do usługi,
klientów i kwaterodawców
6.
Linki i kampanie sponsorowane, marketing
szeptany, konkursy
7.
Targi i imprezy promocyjne
8.
Publikacja wydawnictw promocyjnych
9.
Organizacja wizyt studyjnych dla
organizatorów turystyki oraz mediów
10.
Reklama
11.
Product placement
12.
Public Relations
13.
Niestandardowe formy promocji
14.
Kampania promocyjna

xxx

xxx

xxx

xx

x

xxx

xxx

xxx

xx

x

xxx

xxx

xx

xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

X

x

x

x

xxx

xxx

xx

x

x

xxx

Xx

xx

x

x

xxx

xxx

xx

x

x

xxx

xxx

x

x

x

xxx

xxx

x

x

x

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

X

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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Tabela 10 Ramowy harmonogram realizacji działań

Tabela obejmuje terminy realizacji poszczególnych działań w kluczowych etapach.
OBSZARY I DZIAŁANIA

OBSZAR I Wdrożenie koszyka korzyści dla kwaterodawców
1.
Koordynacja wspólnego dostępu do portali rezerwacyjnych
i sprzedażowych
2.
Prowadzenie rezerwacyjno-sprzedażowej części portalu
www.agroturystyka.pl
3.
Koordynacja dostępu do usług zewnętrznych
4.
Prowadzenie doradztwa dla kwatero dawców
5.
Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących oferty
kwaterodawców objętych kategoryzacją
6.
Kompleksowe oznakowanie skategoryzowanych
gospodarstw
7.
Prowadzenie branżowej części portalu dla kwaterodawców
zawierającej informacje branżowe
8.
Cykliczna wysyłka newslettera do skategoryzowanych
kwatero dawców
9.
Publikacja i dystrybucja danych i informacji do kwatero
dawców
10.
Cykl szkoleń dla kwatero dawców
11.
Prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej
12.
Prowadzenie bazy danych partnerów Federacji
13.
Stworzenie platformy współpracy między kwatero
dawcami
14
Organizacja wyjazdów studyjnych
OBSZAR II Wdrożenie koszyka korzyści dla klientów
1.
Kampania informacyjno-promocyjno-edukacyjna
2
Wprowadzenie i promowanie systemu promocji i rabatów
3
Opracowanie i wdrożenie rywalizacji
4
Opracowanie szczegółowych zasad obsługi w sytuacjach
kryzysowych wraz z dochodzeniem roszczeń
5.
Cykliczne badania potrzeb klientów
6
Portal dostosowany do potrzeb klienta
7.
Wdrożenie specjalizacji
8.
Promocja produktów turystycznych rozwijanych na

TERMIN
REALIZACJI
Działanie ciągłe
Działanie ciągłe
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2017
2016-2020

2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2017
2016-2018
2016-2018
2016-2020
2016
2016
2016-2020
2016
2016-2017
2016-2018
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obszarach wiejskich
OBSZAR III Zarządzanie systemem kategoryzacji
1.
Wzmocnienie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”
2
Współpraca na rzecz wzmocnienia systemu
3.
Wdrożenie i przestrzeganie procedur zarządzania
systemem
4.
Organizacja i wzmocnienie współpracy pomiędzy
uczestnikami systemu
5.
Włączanie do systemu kategoryzacji innych systemów
certyfikacji
6.
Promowanie oferty produktowej gospodarstw
7.
Wprowadzenie obowiązkowej kategoryzacji przy ubieganiu
się o dofinansowanie ze środków krajowych i UE
8.
Upowszechnienie wiedzy o systemie wśród
kwaterodawców
OBSZAR IV Promocja i komunikacja marketingowa
1.
Analiza sytuacji i możliwości promocyjnych w określonych
warunkach i strukturze projektu
2.
Poprawienie wizerunku i komunikacji w zakresie systemu
kategoryzacji / budowa przewagi konkurencyjnej
3.
Przygotowanie systemu sprzedaży ofert agroturystycznych
4.
Uruchomienie narzędzi e-marketingowych w zakresie
działań internetowych
5.
Budowanie wizerunku i siły w wyszukiwarkach w
odniesieniu do usługi, klientów i kwatero dawców
6.
Linki i kampanie sponsorowane, marketing szeptany,
konkursy
7.
Targi i imprezy promocyjne
8.
Publikacja wydawnictw promocyjnych
9.
Organizacja wizyt studyjnych dla organizatorów turystyki
oraz mediów
10.
Reklama
11.
Product placement
12.
Public Relations
13.
Niestandardowe formy promocji
14.
Kampania promocyjna

2016-2020
2016-2018
2016-2017
2016
2016-2020
2016-2020
2015-2016
2015-2016

2015-2016
2015-2016
2015-2017
2016
2016-2017
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2017
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Załączniki
Załącznik nr 1

ANKIETA
Przeprowadzana w ramach projektu pt. „ Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów

wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i
agroturystyce”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dla kogo: Ankieta jest skierowana do osób działających w ramach różnych stowarzyszeń i
organizacji zrzeszających właścicieli gospodarstw oraz kwaterodawców prowadzących
działalność agroturystyczną i turystyczną na obszarach wiejskich (prezesi, członkowie
zarządu, członkowie), a także przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego.

Cel badania:
Poznanie opinii na temat kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej
Zebranie informacji na temat barier w upowszechnianiu wiejskiej bazy noclegowej
Zebranie opinii w zakresie proponowanych zmian w obecnie funkcjonującym systemie
Zebranie opinii na temat najefektywniejszych form promocji systemu kategoryzacji oraz
sposobów jego upowszechnienia wśród kwaterodawców
Uwaga: Prosimy uprzejmie o wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej drogą elektroniczną na

Informacje podstawowe dotyczące reprezentowanego podmiotu:
Nazwa
Dane adresowe
telefon/faks
adres e-mail
adres strony internetowej
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Jakość oferty/Kategoryzacja
Klienci oceniając jakość produktu biorą pod uwagę następujące kryteria: (Proszę
uporządkować według kryterium ważności za pomocą liczb w kolejności rosnącej –
najważniejsze kryterium nr 1 najmniej ważne nr 9)
Kryterium

Cyfra
ilustrująca
ważność
kryterium

Lokalizacja gospodarstwa i dojazd (szybkość, łatwość, dobra droga)
Łatwo dostępna informacja o gospodarstwie i jego ofercie
Standard infrastrukturalny obiektu
Urządzenia rekreacyjne oraz inne umożliwiające organizację czasu
wolnego w gospodarstwie
Atrakcyjność turystyczna okolicy oraz jej zagospodarowanie
turystyczne (dostępność szlaków, urządzeń sportowych i
rekreacyjnych)
Infrastruktura społeczna i usługowa w okolicy
Gościnność gospodarzy, ich dbałość o gościa, serdeczność, miła
atmosfera w gospodarstwie
Bezpieczeństwo w gospodarstwie i w okolicy
Możliwość „życia życiem gospodarzy” i „życiem wsi” –
uczestniczenie w codziennych pracach
Wyżywienie składające się z produktów wytwarzanych w
gospodarstwie lub innych produktów wytwarzanych lokalnie
Prowadzenie przez gospodarstwo produkcji rolniczej, przebywanie
w „prawdziwym gospodarstwie rolnym”

Dlaczego Państwa zdaniem gospodarstwa nie posiadają kategoryzacji?
Nigdy się tym nie interesowali
Za duże koszty
Nie ma takiej potrzeby, dla gości jest to nieistotne
Gospodarstwo nie spełnia wymagań
Inne?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
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………………………………………………………………………………………………...…
Co skłania gospodarstwa do przystąpienia do kategoryzacji?
Możliwość podniesienia ceny
Dodatkowa promocja
Prestiż
Nadzieja na więcej turystów, wzrost ich zaufania
Inne?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………......

Jak gospodarstwa oceniają kryteria kategoryzacji?
Za wysokie
Możliwe do spełnienia
Mogłoby być wyższe
Jakie zmiany uważacie Państwo za konieczne?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

Dlaczego tak mało gospodarstw decyduje się na uczestnictwo w systemie
kategoryzacji?
Za duży koszt w odniesieniu do potencjalnych większych przychodów
Nie potrzebują kategoryzacji, ponieważ klienci nie kierują się tym kryterium
podczas wyboru gospodarstwa lub obiekty mają ugruntowaną pozycję
rynkową
Mogą łatwiej konkurować ceną bez kategoryzacji
Inne?
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………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Jakie korzyści powinna nieść za sobą kategoryzacja dla gospodarstw, żeby stała się
bardziej powszechna?
Bardziej intensywny marketing (np. targi, publikacje, imprezy)
Łatwiejszy dostęp do funduszy UE 2014-2020 (np. dodatkowe punkty za
kategoryzację)
Dostęp do świadczenia usług w ramach projektów realizowanych przez
instytucje rządowe (np. przy organizacji imprez, szkoleń wybór z listy
skategoryzowanych gospodarstw)
Korzyści pozafinansowe (np. bezpłatne szkolenia)
Inne?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Jakie są bariery we wprowadzaniu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej?
Cena
Brak zaufania do kategoryzacji
Brak świadomości znaczenia jakości w turystyce
Inne?
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Jakie Państwa zdaniem korzyści z kategoryzacji wynikają dla klienta?
Gwarancja jakości
Przewidywalność oferty
Inne?
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Jakie należy zastosować narzędzia upowszechnienia kategoryzacji?
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Wśród gospodarstw
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Wśród klientów
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Czy kategoryzacja powinna być obowiązkowa/uregulowana ustawowo?
Tak, dlaczego?
Nie, dlaczego?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Kto/Jaki podmiot powinien być odpowiedzialny za opracowanie kryteriów,
przeprowadzanie kategoryzacji oraz nadawanie kategorii?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 j.t.
z późn. zm.)
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Załącznik nr 2

ANKIETA
Przeprowadzana w ramach projektu pt. „ Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów

wpływających na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i
agroturystyce”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dla kogo: Ankieta jest skierowana do klientów - osób korzystających z ofert
agroturystycznych oraz z pobytów na wsi

Cel badania:
Poznanie opinii klientów na temat kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej
Poznanie opinii klientów na temat znaczenia standaryzacji wiejskiej bazy noclegowej
Zebranie informacji na temat kryteriów wyboru miejsca pobytu na wsi
Zebranie opinii na temat najefektywniejszych form promocji systemu kategoryzacji oraz
sposobów jego upowszechnienia wśród klientów turystyki wiejskiej

Czy w ogóle wiedzą Państwo, że w Polsce istnieje system kategoryzacji wiejskiej
bazy noclegowej?
Tak
Nie

Czy dla Państwa ważne jest/byłoby posiadanie przez gospodarstwo kategoryzacji?
Czy wpływa /wpływałoby to na decyzję dotyczącą wyboru oferty?
Tak, dlaczego?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Nie , dlaczego?
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………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

Jakie kryteria biorą Państwo pod uwagę klienci oceniając jakość produktu turystyki
wiejskiej (Proszę uporządkować według kryterium ważności za pomocą liczb w
kolejności rosnącej – najważniejsze kryterium nr 1 najmniej ważne nr 10)

Kryterium

Cyfra
ilustrująca
ważność
kryterium

Lokalizacja gospodarstwa i dojazd (szybkość, łatwość, dobra droga)
Łatwo dostępna informacja o gospodarstwie i jego ofercie
Standard infrastrukturalny obiektu
Urządzenia rekreacyjne oraz inne umożliwiające organizację czasu
wolnego w gospodarstwie
Atrakcyjność turystyczna okolicy oraz jej zagospodarowanie
turystyczne (dostępność szlaków, urządzeń sportowych i
rekreacyjnych)
Infrastruktura społeczna i usługowa w okolicy
Gościnność gospodarzy, ich dbałość o gościa, serdeczność, miła
atmosfera w gospodarstwie
Bezpieczeństwo w gospodarstwie i w okolicy
Możliwość „życia życiem gospodarzy” i „życiem wsi” –
uczestniczenie w codziennych pracach
Wyżywienie składające się z produktów wytwarzanych w
gospodarstwie lub innych produktów wytwarzanych lokalnie
Prowadzenie przez gospodarstwo produkcji rolniczej, przebywanie
w „prawdziwym gospodarstwie rolnym”
Jeżeli istnieje taka potrzeba proszę dodać inne
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
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Jakie korzyści widzą Państwo w kategoryzacji gospodarstw z punktu widzenia
klienta?
Gwarancja jakości
Świadomość czekającego standardu
Większe bezpieczeństwo
Inne?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

Jak Państwo oceniają kryteria kategoryzacji z punktu widzenia klienta?
Nie znam kryteriów
Właściwie dobrane
Niewłaściwe dobrane, dlaczego?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

Jakie zmiany uważacie Państwo za konieczne?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…

Jak należy upowszechniać wiedzę o kategoryzacji na wsi wśród klientów? Poprzez?
Media społecznościowe
Przewodniki GPS
Aplikacje na urządzenia mobilne (smartfony, tablety etc.)
Foldery, ulotki
Portal informacyjno-promocyjno-rezerwacyjny
Inaczej?
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………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
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Załącznik nr 3

ANKIETA
Przeprowadzana w ramach projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów wpływających
na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dla kogo: Ankieta jest skierowana do mieszkańców Warszawy korzystających z ofert
agroturystycznych oraz z pobytów na wsi lub planujących wypoczynek na wsi

Czy wiecie Państwo, że w Polsce istnieje system kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej?
Tak
Nie
Czy dla Państwa ważne jest/byłoby posiadanie przez gospodarstwo kategoryzacji?
Czy wpływa /wpływałoby to na decyzję dotyczącą wyboru oferty?
Tak, dlaczego?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Nie , dlaczego?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
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Co jest dla Państwa ważne przy wyborze miejsca wypoczynku na wsi (Proszę
uporządkować według kryterium ważności za pomocą liczb w kolejności rosnącej –
najważniejsze kryterium nr 1 najmniej ważne nr 10)
Kryterium

Cyfra
ilustrująca
ważność
kryterium

Lokalizacja gospodarstwa i dojazd (szybkość, łatwość, dobra droga)
Łatwo dostępna informacja o gospodarstwie i jego ofercie
Standard infrastrukturalny obiektu
Urządzenia rekreacyjne oraz inne umożliwiające organizację czasu
wolnego w gospodarstwie
Atrakcyjność turystyczna okolicy oraz jej zagospodarowanie
turystyczne (dostępność szlaków, urządzeń sportowych i
rekreacyjnych)
Infrastruktura społeczna i usługowa w okolicy
Gościnność gospodarzy, ich dbałość o gościa, serdeczność, miła
atmosfera w gospodarstwie
Bezpieczeństwo w gospodarstwie i w okolicy
Możliwość „życia życiem gospodarzy” i „życiem wsi” –
uczestniczenie w codziennych pracach
Wyżywienie składające się z produktów wytwarzanych w
gospodarstwie lub innych produktów wytwarzanych lokalnie
Prowadzenie przez gospodarstwo produkcji rolniczej, przebywanie
w „prawdziwym gospodarstwie rolnym”
Inne, jakie?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Jakie korzyści widzą Państwo w kategoryzacji gospodarstw dla klienta?
Gwarancja jakości
Świadomość czekającego standardu
Większe bezpieczeństwo
Inne?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
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………………………………………………………………………………………………...…
Jak należy upowszechniać wiedzę o kategoryzacji na wsi wśród klientów? Jak
dotrzeć do klienta usług agroturystycznych z informacją o kategoryzacji obiektów na
wsi? Poprzez?
Media społecznościowe
Przewodniki GPS
Aplikacje na urządzenia mobilne (smartfony, tablety etc.)
Foldery, ulotki
Portal informacyjno-promocyjno-rezerwacyjny
Akcje promocyjne, jakie?
Inaczej?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
Co zrobić, żeby dla klientów kategoryzacja miała większe znaczenie?
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
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Załącznik nr 4
Kryteria oceny funkcjonujące do 2013 r.

Tabela 2 Kategoria Standard

Wyposażenie

Pokoje gościnne

Pokój

wyposażenie
minimalnych
(powyżej)

PLUS

Łazienka

Samodzielne
mieszkalne

tak jak w wyposażenie tak
wymaganiach pokoi gościnnych

Pokój 1 os min.6 m2
pokój 2-os min.10 m2
pokój 3-os min.14 m2
pokój 4-os min.16 m2

wyposażenie

jednostki

tak

jak

jak

dla

min. powierzchnia dla 4
osób – 30 m2 (+ 2m2 na
każdą kolejną osobę);
co
najmniej
jedna
sypialnia
z
aneksem
wypoczynkowym
i
kuchennym oraz WHS
klucz dla gości
sprawna wentylacja w
aneksie kuchennym
kuchenka jednopalnikowa
jednolita zastawa stołowa
zgodna z il. miejsc
garnki
patelnie
kosz na odpadki
deska do krojenia
otwieracze do butelek
ściereczki
szafka na naczynia
stół
lub
blat
przygotowawczy
środki czyszczące
stół i krzesła zgodne z il.
miejsc
w wyposażenie tak jak przy
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minimalnych wymaganiach
PLUS

pokojach gościnnych

wieszaki na ręczniki
szklanka
zamknięcie
WHS
od
wewnątrz
papiernica
max. 10 osób na 1 WHS
(węzeł
higienicznosanitarny)

Wymagania ogólne Minimalne wymagania:
ogrzewanie w całym obiekcie w m-cach X-IV temp.18oC
zimna i ciepła woda dostępna przez całą dobę
PLUS
oznakowanie na budynku
oznakowanie pokoi
urządzenia rekreacyjne
oświetlenie dostosowane do wielkości pomieszczeń
dostęp do informacji turystycznej
apteczka dostępna u gospodarz
instrukcja p. poż. w widocznym miejscu
budzenie na życzenie

Tabela nr 3 Kategoria Jedno Słoneczko (*)

Wyposażenie

Pokoje gościnne

Pokój

wyposażenie i wielkość pokoi wyposażenie tak
tak jak w Kategorii Standard
kategorii Standard

PLUS

pokój 1-os min. 8m2
Łóżka
jednoosobowe
90x200cm
łóżka
dwuosobowe
140x200cm
stół lub ława dostosowany
wysokością
do
miejsc
siedzących
szafa garderobiana + min.
3 wieszaki na osobę

Samodzielne
mieszkalne

jednostki
jak

w

min. powierzchnia dla 4
osób 35 m2 (+ 2m2 na
każdą kolejną osobę)
co
najmniej
dwa
pomieszczenia (sypialnia
z
aneksem
wypoczynkowym
i
kuchennym) i WHS
kuchenka dwupalnikowa
radio
132 | S t r o n a

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów
turystyki wiejskiej w Polsce

ręcznik
1
dodatkowy
świetlny
Łazienka

PLUS

wyposażenie tak
kategorii Standard

dostęp do lodówki
punkt
jak

w wyposażenie tak jak przy
pokojach gościnnych

max. 8 osób na 1 WHS

Wymagania ogólne Tak jak w kategorii Standard
PLUS:
zadaszenie nad głównym wejściem
utwardzona nawierzchnia pieszego dojścia
grill lub miejsce na ognisko
telefon dostępny dla gości w nagłych przypadkach
Tabela nr 4 Kategoria Dwa Słoneczka (**)

Wyposażenie

Pokoje gościnne

Pokój

wyposażenie i wielkość pokoi wyposażenie tak jak w
tak jak w Kategorii Jedno kategorii Jedno Słoneczko
Słoneczko

PLUS

Łazienka

PLUS

Samodzielne
mieszkalne

Pokój 1 os min.9 m2
Pokój 2-os min. 12 m2
Pokój 3-os min. 15 m2
Pokój 4-os min. 18 m2
Elementy dekoracyjne
Dywanik przy łóżku
2
dodatkowe
punkty
świetlne

wyposażenie tak jak
kategorii Jedno Słoneczko

jednostki

min. powierzchnia dla 4
osób – 40 m2(+ 2m2 na
każdą kolejną osobę)
kuchenka
dwulub
czteropalnikowa
wyciąg nad kuchenką
meble
wypoczynkowe
(fotele, kanapa)
stolik okolicznościowy
TV
gry planszowe
dostęp do telefonu
dostęp do żelazka
dostęp do pralki

w wyposażenie tak jak przy
pokojach gościnnych

max. 6 osób na 1 WHS
taboret

Wymagania ogólne Tak jak w kategorii Jedno Słoneczko
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PLUS:
wydzielone miejsce na środki lokomocji gości
zieleń ozdobna lub ogród

Tabela nr 5 Kategoria Trzy Słoneczka (***)

Wyposażenie

Pokoje gościnne

Pokój

wyposażenie i wielkość pokoi wyposażenie tak jak
tak jak w Kategorii Dwa kategorii Dwa Słoneczka
Słoneczka

PLUS

Łazienka

PLUS

Samodzielne
mieszkalne

Pokój 1 os min. 10 m2
Pokój 2-os min. 14 m2
Pokój 3-os min. 17 m2
Pokój 4-os min. 20 m2
Biurko przystosowane do
pisania
Stojak na bagaże lub
ekwiwalent
Fotele
Ręcznik kąpielowy
wyposażenie tak jak
kategorii Jedno Słoneczko
wszystkie
pokoje
łazienkami
poręcze
przy
WC
natrysku

jednostki
w

min. powierzchnia dla 4
osób – 45 m2 (+ 2m2 na
każdą kolejną osobę)
co
najmniej
trzy
pomieszczenia (sypialnia,
aneks
wypoczynkowy,
kuchnia) i WHS
mikser
ekspres do kawy

w wyposażenie tak jak przy
pokojach gościnnych
z
i

Wymagania ogólne Tak jak w kategorii Dwa Słoneczka
PLUS:
utwardzona nawierzchnia dojazdowa
oświetlenie przy bramie wjazdowej
oznakowanie na drodze dojazdowej
jadalnia lub aneks jadalny tylko dla gości
pokój wypoczynkowy z TV
dostęp do pralki
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Tabela nr 6 Kategoria standard dla pokojów grupowych oraz przyzagrodowych pól
namiotowych

Obiekt

Wymagania

Pokoje grupowe

kwatery dla grup dzieci szkolnych z podstawowym
wyposażeniem i nieprzeznaczone do wynajmu jako pokoje
gościnne,
powierzchnia pozwalająca na swobodny dostęp do mebli i
wyposażenia,
odpowiednie wymiary łóżek, mogą być piętrowe lub
rozkładane,
nie więcej niż 12 osób na 1 łazienkę,
temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18 st. C,
możliwość otworzenia co najmniej jednego okna,
odpowiednie materace z zabezpieczeniami,
w każdym pokoju kosz na śmieci, lustro i przynajmniej
jedno krzesło, możliwość powieszenia ubrań,
zadowalające wyposażenie i stan łazienki,
brak rzeczy osobistych gospodarzy w łazience,
dostęp do pomieszczenia wypoczynkowego,
możliwość zamówienia śniadania lub dostęp do urządzeń
kuchennych.

Przyzagrodowe
pola namiotowe

ogrodzenie wokół terenu,
odpowiednie źródła zaopatrzenia w wodę,
przynajmniej jedna toaleta wyłącznie dla gości kempingu,
kosz na śmieci lub jego odpowiednik opróżniany
regularnie,
czystość i porządek na terenie kempingu,
regulamin wywieszony w widocznym miejscu,
miejsca do parkowania,
minimalny teren na jeden namiot 30 m2.
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Załącznik nr 5
Kryteria oceny w poszczególnych obszarach w podziale na kategorie funkcjonujące
od 2013 r.
Obszary oceny

Kryteria oceny

*

Cechy kwatery

Ubezpieczenie
OC
działalności turystycznej

**

od

X

Spełnienie
wymagań X
ogólnego bezpieczeństwa

X

X

Ogólna instrukcja przeciw X
pożarowa w widocznym
miejscu

X

X

Dane
kontaktowe
do X
gospodarza w widocznym
miejscu

X

X

Regulamin
kwaterze

pobytu

na

Apteczka.
Ulotka
informacyjna na temat usług
zdrowotnych w okolicy

X
X

Widoczny cennik usług

Infrastruktura techniczna

***

X

X

Brak
negatywnego X
oddziaływania
lub
dokuczliwość otoczenia

X

X

Zadaszenie
wejściem

X

X

Utwardzona
nawierzchnia X
pieszego dojścia do obiektu
noclegowego

X

X

Wyznaczone
miejsce
środki lokomocji gości

X

X

X

X

nad

głównym

na

Oświetlenie zewnętrzne nad X
głównym
wejściem
do
budynku
Oświetlenie zewnętrzne przy

X
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bramie wjazdowej
Oznakowanie na
lub podwórzu
Oznakowanie
(numery)

budynku X

X

X

pokoi/SJM X

X

X

X

X

Usługi mające wpływ na Dostęp do telewizora
komfort pobytu
Radio dostępne na życzenie

X

X

Dostęp do pralki

X

Dostęp
do
urządzeń X
umożliwiających
przygotowanie
gorących
napojów przez gości

X

X

Dostęp do lodówki

X

X

X

Dostęp do telefonu w nagłych X
przypadkach

X

X

Dostęp do żelazka i deski do X
prasowania

X

X

Dostęp do Internetu
określonych godzinach

X

w

Sieć Wi-Fi

X

Dostęp do folderów, map, X
przewodników turystycznych
o okolicy
Infrastruktura
mająca Zieleń ozdobna lub ogród
wpływ na komfort pobytu
Grill lub miejsce na ognisko

X

X

X

X

X

X

X

X

Altana, wiata, zadaszenie lub
parasole

X

Jadalnia lub aneks jadalny dla
gości

X

Pokój
lub
ANEKS
wypoczynkowy dla gości

X

Stoliki i ławeczki

X

X

Urządzenia rekreacyjne (ilość) 2
spośród: tenis stołowy, kort

3

4
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tenisowy,
basen,
nordic
walking, huśtawki lub hamak,
kajaki, wędki, rowery, narty,
boisko do siatkówki, boisko
do piłki nożnej, boisko do
badmintona, inne
Baza
noclegowa
gościnne
Węzły
sanitarne

pokoje pokój 1 – osobowy m2

6

8

10

pokój 2 – osobowy m2

8

10

14

10

12

16

pokój 4 – osobowy m2 + 3 m 12
na każdą osobę

15

20

Pokój 5 - osobowy

15

18

-

Pokój 6 - osobowy

18

Liczba osób w pokoju

6

5

4

X

X

X

X

1

2

3

Oświetlenie dostosowane do X
wielkości pokoju

X

X

Nocny stolik lub półka przy X
każdym łóżku

X

X

Lampka nocna przy każdym X
miejscu noclegowym

X

X

Szafa garderobiana, lub
równoważnik szafy, min.3
wieszaki na osobę

X

X

X

Stół, ława lub stolik

X

X

X

dla X

X

X

higieczniczno- pokój 3 – osobowy m2

Łóżko jednoosobowe o min. X
wym. materaca 80 x 190 cm
Łóżko jednoosobowe o min.
wym. materaca 90x 200 cm
Łóżko dwuosobowe o min. X
wym. materaca 120 x190
Łóżko dwuosobowe o min.
wym. materaca 140x 200 cm
Jakość łóżek materacy

Miejsce

do

siedzenia
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każdej osoby
Lustro
(umożliwiające X
obejrzenie połowy sylwetki)

X

X

Pościel zgodna z liczbą miejsc X
noclegowych

X

X

Ręcznik o wymiarach min. X
40x80 cm

X

X

Pojemnik na śmieci niepalny X
lub trudnopalny

X

X

Zasłony
zaciemniające

okienne X

X

X

Drzwi pełne z możliwością X
zamykania na klucz

X

X

Wieszak na wierzchnią odzież X

X

X

Poziom czystości estetyki w 1
pokoju (w skali 0-3)

2

3

Stan pokrycia ścian w pokoju 1
(w skali 0-3)

2

3

Stan pokrycia podłóg
pokoju (w skali 0-3)

w 1

2

3

Stan mebli oraz wyposażenia 1
w pokoju (w skali 0-3)

2

3

Elementy
skali 0-3)

2

3

dekoracyjne

(w 1

Pokój posiada samodzielny
WHS z wejściem z pokoju

X

Pokój posiada samodzielny
WHS z wejściem z korytarza

X

Pokój posiada dostęp do WHS 3
wspólnego z innymi pokojami
(ilość pokoi przypadających
na WHS)

2

0

6

4

Numer WHS'a do którego ma
dostęp pokój
Liczba osób przypadających

8
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na jeden węzeł higienicznosanitarny
Bieżąca woda oraz
woda przez całą dobę

ciepła X

X

X

Stan techniczny wyposażenia 1
(w skali 0-3)

2

3

Poziom czystości/estetyki (w 1
skali 0-3)

2

3

Dostępność dla ilości pokoi 3
(maks. liczba)

2

1

Natrysk/Wanna

X

X

X

Półka na mydło przy wannie X
lub w kabinie natryskowej

X

X

Umywalka

X

X

X

Blat lub półka przy umywalce X

X

X

WC

X

X

X

Papiernica - Wieszak lub półka z X
papierem toaletowym

X

X

Wieszaki
na
ręczniki, X
wieszaki ścienne na odzież

X

X

Lustro

X

X

X

Boczne lub górne oświetlenie X
lustra

X

X

Uniwersalne
gniazdko X
elektryczne z osłoną

X

X

Pojemnik na śmieci niepalny X
lub trudnopalny

X

X

Dozownik płynnego mydła X
lub mydełka jednorazowe

X

X

Ręczniki
papierowe
(w X
pokoju
z
łazienką
dopuszczalne z tkaniny)

X

X

Ścierka do podłogi

X

X

X

Szklanka/kubek

X

X

X

140 | S t r o n a

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów
turystyki wiejskiej w Polsce

Poręcze
przy
natrysku/wannie
Zamknięcie
wewnątrz
Wypoczynek u rolnika

WC,

WHS

X

od X

X

X

X

X

35

40

Siedlisko zagospodarowane
tradycyjnie
Otaczające kwaterę tereny
wiejskie - Otoczenie kwatery
to
zabudowania
gospodarskie,
pola,
łąki,
lasy.(sceneria,
krajobraz,
przestrzeń)
Ilość miejsc w kwaterze

30

Prowadzona produkcja rolna:
roślinna i/lub hodowlana,
ogrodnicza, sadownicza,
rybacka
Zwierzęta stanowiące atrakcję 3
turystyczną
gospodarstwa
(liczba gatunków)
Ogród warzywny
Posiłki domowe wytwarzane
na bazie produktów wiejskich
- Możliwość degustacji
regionalnych potraw
serwowanych w kwaterze dla
gości
Elementy dekoracyjne w
obiekcie oraz poszczególnych
pokojach związane z
kultywowaniem rodzimych
tradycji, kultury, etnografii
Rozwiązania ekologiczne w
gospodarstwie
Samodzielne
mieszkaniowe

jednostki Drzwi pełne zamykane na X
klucz do SJM
Powierzchnia ogólna dla 4 30
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osób (plus 3m2 na kolejną
osobę)
Jedno pomieszczenie: cześć
sypialnia, aneks
wypoczynkowy i kuchenny
plus WHS jako osobne
pomieszczenie

X

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

X

X

Kuchnia lub aneks kuchenny

X

X

X

Liczba osób

6

5

4

X

X

Łóżko dwuosobowe o min.
wym. materaca 140x 200 cm

X

X

Nocny stolik lub półka przy X
każdym łóżku

X

X

Lampka nocna przy każdym X
miejscu noclegowym

X

X

Pościel zgodna z liczbą miejsc X
noclegowych

X

X

Ręcznik o wymiarach min. X
40x80 cm

X

X

Zasłony
zaciemniające

X

X

X

X

Łóżko jednoosobowe o min. X
wym. materaca 80 x 190 cm
Łóżko jednoosobowe o min.
wym. materaca 90x 200 cm
Łóżko dwuosobowe o min. X
wym. materaca 120 x190

POZOSTAŁE
WYMAGANIA DLA SJM

okienne X

Stół (normalnej wysokości) i
krzesła w liczbie

X
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odpowiedniej do ilości osób
Meble wypoczynkowe (fotele,
kanapa)

X

X

Lustro
(umożliwiające X
obejrzenie połowy sylwetki)

X

X

Szafa
garderobiana,
lub X
równoważnik szafy, min.3
wieszaki na osobę

X

X

Ręczniki kąpielowe stosownie
do ilości miejsc

X

X

Kuchenka

X

X

X

Lodówka

X

X

X

Sztućce, talerze, szklanki - X
zgodne z liczbą osób

X

X

Jednolita zastawa stołowa

X

Garnki, patelnie, czajnik

X

X

X

Kosz

X

X

X

Deski do krojenia

X

X

X

Otwieracz do butelek

X

X

X

Ściereczki

X

X

X

Szafka na naczynia

X

X

X

Blat lub stół przygotowawczy

X

X

X

Ekspres do kawy

X

Odpowiednie środki i sprzęt X
czyszczący

X

X

Liczba osób przypadających 8
na jeden węzeł higienicznosanitarny

6

4

Bieżąca woda oraz
woda przez całą dobę

ciepła X

X

X

X

X

X

Półka na mydło przy wannie X

X

X

Ilość WHS

Natrysk/Wanna
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lub w kabinie natryskowej
Umywalka

X

X

X

Blat lub półka przy umywalce X

X

X

WC

X

X

X

Papiernica

X

X

X

Wieszaki
na
ręczniki, X
wieszaki ścienne na odzież

X

X

Lustro

X

X

X

Boczne lub górne oświetlenie X
lustra

X

X

Uniwersalne
gniazdko X
elektryczne z osłoną

X

X

Pojemnik na śmieci niepalny X
lub trudnopalny

X

X

Dozownik płynnego mydła X
lub mydełka jednorazowe

X

X

Ręczniki
papierowe
(w X
pokoju
z
łazienką
dopuszczalne z tkaniny)

X

X

Ścierka do podłogi

X

X

X

Szklanka/kubek

X

X

X

Poręcze
przy
natrysku/wannie
Zamknięcie
wewnątrz

WHS

WC,

X

od X

X

X

Poziom czystości/estetyki (w 1
skali 0-3)

2

3

Stan pokrycia ścian (w skali 0- 1
3)

2

3

Stan pokrycia podłóg (w skali 1
0-3)

2

3

Stan mebli i wyposażenia (w 1
skali 0-3)

2

3

Elementy

2

3

dekoracyjne

(w 1
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skali 0-3)

145 | S t r o n a

