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Drogi Czytelniku,
jeśli jesteś rolnikiem, mieszkasz na wsi, masz duży dom albo ładnie położony kawałek terenu i zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbyś polepszyć swoją sytuację finansową — może powinieneś pomyśleć o biznesie
turystycznym. Takich osób w Polsce jest więcej i właśnie dla nich napisaliśmy ten poradnik. W trakcie naszych podróży po Polsce spotykaliśmy
ludzi, którzy mają kilka pokoi lub nawet cały wolny, nie użytkowany dom,
i nie przyszło im na myśl, że mogą mieć z tego pieniądze.
Zakładamy, że nie masz żadnych doświadczeń w obsłudze turystów.
Dlatego krok po kroku będziemy się zastanawiać, co należy zrobić, aby
przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Nie jesteśmy zwolennikami turystyki za wszelką cenę. Tak więc najpierw rozważymy wszystkie „za
i przeciw” prowadzenia biznesu turystycznego, dostarczając niezbędnych
informacji, które pomogą Ci podjąć decyzję, czy warto zaczynać. Jeśli
w rezultacie stwierdzisz, że jest to odpowiednia dla Ciebie działalność,
przejdziemy do następnego etapu wtajemniczenia — przedstawimy sposoby prowadzenia biznesu turystycznego. Skoro inni robią to już kilka lub
kilkanaście lat, spróbujmy skorzystać z ich doświadczeń.
Sądzimy, że po przeczytaniu poradnika i zastosowaniu wybranych rozwiązań we własnym biznesie będziesz dostatecznie przygotowany, by go
poprowadzić. Jednak pamiętaj: nasz poradnik to tylko podstawowy kurs
budowania sukcesu w branży turystycznej na wsi. Z konieczności pominęliśmy wiele zagadnień; ich lista jest długa i obejmuje między innymi:
wyżywienie, przepisy prawne (w tym: podatki, wymagania sanitarne, sporządzanie i realizację umów), ubezpieczenia, formy organizowania się
gospodarzy, organizację pracy, marketing, rachunkowość, estetykę wnętrz
i otoczenia. Wybraliśmy te zagadnienia, które są niezbędne dla zorientowania się w naturze problemu.
Uważamy, że jeśli innym się udało, należy spróbować.
Życzymy powodzenia!
5

6

CO TO JEST AGROTURYSTYKA?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pokrótce opisać zmiany na rynku turystycznym, jakie następują od lat osiemdziesiątych XX w. Pojawił się
wtedy nurt, nazwany później turystyką przyjazną środowisku. W praktyce
oznacza to, że dla wszystkich korzystających z turystyki nadrzędnym celem są takie zachowania i działania, które będą zgodne z wymogami ochrony środowiska. Dotyczy to więc społeczności przyjmującej gości, organizatorów turystyki, biur podróży, władz lokalnych i samych turystów. Warto zwrócić uwagę, że środowisko to nie tylko przyroda, ale także zabudowa, zwyczaje, ludzie i ich sposoby życia.
Mówiąc bardziej konkretnie, chodzi o taki rodzaj turystyki, który przynosi miejscowej ludności dochody nie tylko z racji zatrudnienia na przykład w jakimś ośrodku wczasowym, lecz powoduje, że większa część zysku, zamiast wypływać na zewnątrz, zostaje w danej wsi. Budując nowe
obiekty, nie wybieramy najatrakcyjniejszych krajobrazowo miejsc, ale —
żeby ich nie niszczyć — budujemy w pewnym oddaleniu. Hotele, restauracje i inne obiekty nie są lokalizowane poza istniejącymi układami osiedleńczymi, co sprawia, że nie tworzą się osobne dzielnice dla turystów i odrębne dla stałych mieszkańców. Wszyscy przebywają razem, kontaktują się
ze sobą, rozmawiają i poznają się. Turyści nie narzucają swojego stylu
życia i starają się, by ich obecność nie powodowała negatywnych następstw
dla środowiska. Zachowują się tak, jakby to było ich własne, stałe miejsce
zamieszkania. To tylko kilka cech przybliżających obraz turystyki przyjaznej środowisku.
Turystyka przyjazna środowisku — turystyka, która spełnia
następujące funkcje:
• sprzyja poprawie jakości życia społeczności gospodarzy,
• zapewnia gościom odpowiedniej jakości wypoczynek,
• nie powoduje dewastacji środowiska.
Turystyka wiejska — każda forma turystyki odbywająca się
w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory. „Wiejskość” (przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa itp.) jest tu
główną atrakcją.
7

W obrębie tego nurtu (nazywanego też turystyką łagodną, zieloną, ekologiczną czy nawet ekoturystyką) mieszczą się turystyka wiejska i agroturystyka. Podobieństwa między tymi dwiema formami są tak duże, że terminy te często stosuje się zamiennie. Przykładowo: jeśli chodzi o bazę noclegową, to zarówno w turystyce wiejskiej, jak i w agroturystyce tworzą ją
małe pensjonaty, schroniska, domy letniskowe, pokoje gościnne oraz nieduże pola kempingowe. Jednak podstawowa różnica tkwi w tym, że agroturystyka jest ściśle powiązana z rolnictwem. Czyli: jeśli pokoje gościnne lub
pole kempingowe będą zlokalizowane na wsi, ale nie w czynnym gospodar-

Agroturystyka — różne formy turystyki związane z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Produkcja rolna i hodowla
zwierząt stanowią jedne z istotniejszych atrakcji.
Ekoturystyka — forma turystyki zorientowanej na poznawanie
osobliwości przyrody i kultury. Uprawiana przez osoby o zainteresowaniach ekologicznych. Odbywa się zazwyczaj w małych grupach, którym towarzyszy wykwalifikowany przewodnik.
stwie rolnym, to nie będzie to agroturystyka. Zdarza się, że pod nazwą
„agroturystyka” kryją się formy turystyki dalekie od rolnictwa lub nie mające z nim nic wspólnego. Jest to nieuzasadnione, gdyż wprowadza klienta w
błąd, bowiem nie znajduje on tego, czego oczekiwał, na przykład zwierząt.
Kiedy goście korzystają z minimum jednego noclegu, mamy do czynienia
z turystami (umowny czas pobytu to 24 godziny). Zazwyczaj pobyt trwa od
kilku do kilkunastu dni, rzadziej — kilka tygodni. Gości, których czas pobytu
nie przekracza 24 godzin, nazywa się odwiedzającymi jednodniowymi.
W turystyce wiejskiej i agroturystyce mamy do czynienia zarówno z turystami, jak i z odwiedzającymi jednodniowymi. Jednak turyści są gośćmi
bardziej pożądanymi, gdyż ich wydatki są z reguły do 300% większe niż
wydatki odwiedzających jednodniowych. Zakres usług, z których korzystają turyści, jest bardziej rozbudowany: obejmuje między innymi noclegi, wyżywienie, transport, zwiedzanie, rekreację, rozrywkę itd.
Nie oznacza to, by nie doceniać odwiedzających jednodniowych. Dla
pojedynczych obiektów, a nawet miejscowości, mogą oni stanowić znaczne źródło dochodów, jeśli oferta spędzenia kilku godzin będzie trafna
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i atrakcyjna. Najczęściej odwiedzający jednodniowi korzystają na wsiach
z takich ofert, jak:
— specjalne sklepy i karczmy urządzone w wiejskim stylu, sprzedające
tradycyjne, lokalne produkty i potrawy,
— gospodarstwa i obiekty pokazowe, gdzie można przyglądać się czynnościom produkcyjnym, a czasem nawet w nich uczestniczyć (młyny,
wytwórnie serów, hodowle, gospodarstwa rolne),

— małe muzea (izby) połączone z galeriami, sprzedażą rękodzieła,
— małe parki rozrywki dla dzieci z urządzeniami do zabawy, możliwością kontaktu ze zwierzętami, jazdy na kucach itp.
Podobieństwa między agroturystyką a turystyką wiejską są tak znaczne, że terminy te często stosuje się zamiennie. Jednak podstawowa różnica
tkwi w tym, że agroturystyka jest ściśle związana z rolnictwem. Zaliczymy
więc do niej pobyt (kilkugodzinny czy kilkudniowy) w czynnym gospodarstwie rolnym.
Z punktu widzenia uzyskiwania dochodów interesuje nas głównie taki
turysta (nazywany kiedyś „letnikiem”), który przyjeżdża na wieś spędzić
choćby krótkie wakacje lub weekend. Takiemu turyście możemy bowiem
zaoferować i sprzedać nasze usługi, by w ten sposób osiągnąć dochód. Jak
widać, turystyka wiejska i agroturystyka nie są czymś nowym; wyjazdy na
letnisko były popularne już w XIX wieku. Dzisiaj tylko wracamy do tej starej, dobrej tradycji, ale w nowej, zorganizowanej formie.
Można zadać pytanie: skąd się wzięło odrodzenie pomysłu urlopu na
wsi? Złożyły się na to co najmniej dwie przyczyny. Pierwszą z nich jest
trudna sytuacja ekonomiczna rolników w większości krajów Europy.
W wielu gospodarstwach dochody z rolnictwa nie wystarczają do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia całej rodzinie. Wobec trudności ze
znalezieniem pracy w miastach trzeba było poszukać takiego rozwiązania,
które umożliwiłoby mieszkańcom wsi uzyskanie dodatkowych dochodów
na miejscu. Szacuje się, że obecnie 40-50 procent rolników w Europie
Zachodniej czerpie ponad połowę całkowitego dochodu ze źródeł pozarolniczych. Część właśnie z działalności turystycznej.
Tak się szczęśliwie złożyło — to jest drugi istotny powód — że w tym samym czasie nastąpił turystyczny boom. Przemysł turystyczny rozwija się
9

dynamicznie i według przewidywań ekonomistów stanie się wkrótce dziedziną numer jeden w światowej gospodarce. Jednocześnie ulegają zmianie
upodobania turystów. Część z nich jest znudzona wypoczywaniem w zatłoczonych, pełnych hałasu miejscowościach wczasowych i wybiera wieś na
miejsce spędzenia urlopu. Tam bowiem jest jeszcze możliwość bliskiego
kontaktu z przyrodą, tam można znaleźć ciszę i spokój, zdrowsze środowisko i czystsze powietrze. W Europie Zachodniej wypoczywanie na wsi stało
się tak powszechne, że właściwie można mówić o modzie na agroturystykę.

TO SIĘ OPŁACA, CZYLI KORZYŚCI Z AGROTURYSTYKI
W wielu gospodarstwach wiejskich istnieją „uśpione” zasoby, które
mogą być wykorzystane do biznesu turystycznego. Mogą to być rzadko
używane pokoje, strychy, całe nie zamieszkane budynki, części zagród lub
nawet grunty. Wystarczy te zasoby uruchomić, a zaczną przynosić dochód.
W niektórych przypadkach, kiedy na przykład dysponujemy całym, używanym od święta, umeblowanym piętrem domu, działalność turystyczną można rozpocząć od jutra, bez większych nakładów inwestycyjnych.
Dochody z turystyki osiągamy nie tylko z samego wynajmowania pomieszczeń na noclegi, chociaż jest to niezbędna i podstawowa usługa,
dzięki której można uzyskiwać następne korzyści finansowe, oferując na
przykład:
— bezpośrednią sprzedaż własnych produktów rolnych (bez pośredników i transportu),
— posiłki dla gości (często również z własnych produktów rolnych),
— wypożyczanie sprzętu sportowego, konia, bryczki itp.,
— sprzedaż wyrobów rzemieślniczych i wiele innych usług.
Na tym wszystkim zarabia gospodarz świadczący usługi. Oprócz niego
zarabiają właściciele sklepów, stacji benzynowych, rzemieślnicy i inni usługodawcy. W ten sposób uruchomiony zostaje tak zwany efekt mnożnikowy, „nakręcający” lokalną koniunkturę gospodarczą. W rezultacie dochody uzyskane od turystów powodują zwiększenie popytu na inne artykuły
i usługi, które z turystyką mogą nie mieć nic wspólnego. Dlatego w wielu
krajach przywiązuje się ogromną wagę do rozwoju turystyki jako dziedziny umożliwiającej w stosunkowo szybkim czasie ożywienie gospodarcze.
10

EFEKT MNOŻNIKOWY*
Wydatki turystów na
zakwaterowanie
wyżywienie
rozrywki
ubranie

upominki
opieka medyczna, lekarstwa
kosmetyki
zdjęcia

rekreacja
wycieczki, transport, bilety
zwiedzanie
inne

Drugi cykl wydatków
płace
napiwki
prowizje
koszty administracyjne
usługi profesjonalne
zakup żywności i napojów
do odsprzedaży

zakup towarów i materiałów
do odsprzedaży
utrzymanie obiektów
i reperacje sprzętu
transport
usługi użyteczności publicznej
reklama i promocja

ubezpieczenia
odsetki od pożyczek
podatki do budżetu
centralnego i lokalnego
wynajem wyposażenia
i narzędzi
przemieszczanie się zasobów
kapitałowych

Ostateczni korzystający
architekci
artyści (w tym: ludowi)
dostawcy
elektrycy
hurtownicy
hydraulicy
instalatorzy
instytucje dobroczynne
inżynierowie
kasjerzy
kelnerzy
kina
księgowi
kucharze
lekarze i służba zdrowia
malarze

mleczarze
naprawiający urządzenia
organizacje kulturalne
ogrodnicy
personel utrzymujący
porządek
piekarze
portierzy
pracownicy banków
pracownicy informacji turyst.
prawnicy
pracownicy serwisu
samochodowego
pracownicy firm ubezpiecz.
producenci sprzętu rekreac.
rolnicy

rybacy
rzemieślnicy
rzeźnicy
sportowcy
stolarze
szkolnictwo
spedytorzy
urzędnicy
właściciele galerii
właściciele i pracownicy
sklepów
właściciele i pracownicy pralni
właściciele restauracji
wytwórcy odzieży
wytwórcy mebli
wydawcy i drukarze

* Jest to niepełny wykaz obrazujący, jak wydatki turystów wpływają na aktywizację gospodarczą
terenu i generują powstawanie nowych miejsc pracy. Ma to oczywiście miejsce wtedy, gdy skala turystyki na danym terenie osiągnie znaczący poziom.
Uwaga: kiedy zakupy towarów i usług dokonywane są ze źródeł zewnętrznych (spoza danego
terenu) część dochodów nie wchodzi w skład efektu mnożnikowego, a korzyści wypływają poza dany
teren (wchodzą w skład efektu mnożnikowego regionu i całego kraju).
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ZADANIE:
Wymień przypuszczalne wydatki turystów na terenie Twojej gminy, następnie wydatki podmiotów związanych z turystyką oraz wszystkich, którzy mogą skorzystać finansowo z turystyki.

Kiedy skala turystyki w danej wsi lub gminie osiągnie znaczące rozmiary, niezbędna będzie rozbudowa infrastruktury (dróg, oczyszczalni ścieków,
urządzeń rekreacyjnych itp.). Wpłynie to na podwyższenie standardu życia
wszystkich mieszkańców. Pozwoli także na zatrudnienie bezrobotnych do
różnych prac, nie tylko związanych z turystyką.
Nie sposób przewidzieć wszystkich pożytków, jakie mogą wyniknąć z uruchomienia biznesu agroturystycznego. Wiele z nich ma charakter niewymierny
lub nie ujawnia się w formie materialnej, ale wyraża się po prostu w lepszych
warunkach życia. Agroturystyka sprawia, że następuje zróżnicowanie lokalnej
gospodarki, która staje się mniej podatna na niestabilności rynku, co ma znaczenie w rejonach typowo rolniczych. Dzięki biznesowi turystycznemu rodziny rolnicze zdobywają nowe umiejętności, uczą się przedsiębiorczości, co
może procentować w innych dziedzinach. Same kontakty z gośćmi, wymiana
poglądów przynoszą niewymierne, ale istotne korzyści. Na przykład w przypadku gości zagranicznych turystyka mobilizuje do nauki języków obcych.

CZY BIZNES TURYSTYCZNY
JEST ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?
Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Wiele zależy od tego, jak szeroki zakres usług planujemy świadczyć i jak dużego zysku finansowego się
spodziewamy. Znane są przypadki rolników, którzy zaczęli prowadzić usługi turystyczne obok zasadniczej pracy na roli i po kilku latach odkryli, że
biznes turystyczny rozwinął się do takiego stopnia, iż dochody z niego przewyższyły dochody z rolnictwa. Są to jednak sytuacje wyjątkowe. Agroturystyka jest zazwyczaj traktowana jako działalność dodatkowa, a dochody
z niej stanowią od 30 do 50 procent dochodów z produkcji rolniczej. Jeszcze inni gospodarze traktują działalność turystyczną jako przyjemne urozmaicenie codziennego życia; robią to bardziej dla rozrywki niż dla pieniędzy, a dochody z tego źródła są dla nich czymś w rodzaju „kieszonkowego”.
Okazuje się, że jest to o wiele skuteczniejszy sposób zarabiania pieniędzy
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TEST: Czy mogę rozpocząć biznes turystyczny?
Odpowiedź
Lp.

Pytanie
Tak

1.

Czy dobrze traktujesz innych ludzi?

2.

Czy udało Ci się dobrze sprzedać jakąś rzecz, czy
potrafisz przekonać klienta?

3.

Czy masz jakieś doświadczenie w turystyce, np. sam ją
uprawiasz?

4.

Czy możesz liczyć na pomoc rodziny?

5.

Czy masz dobre zdrowie?

6.

Czy potrafisz uśmiechać się o godz. 6 rano i o 12
w nocy tego samego dnia?

7.

Czy lubisz gotować?

8.

Czy jesteś chętny do zdobywania dodatkowych
kwalifikacji (np. na kursach biznesu)?

9.

Czy potrafisz uważnie słuchać innych?

10.

Raczej
tak

Nie

Czy nie masz nic przeciwko temu, że ktoś obcy będzie
się „kręcił” po Twoim domu?

od działalności nastawionej od razu na duże zyski. Jeśli jednak czegoś nie
lubisz, nie zmuszaj się. Ani Ty sam, ani Twoi goście nie będziecie zadowoleni. Biznes turystyczny nie jest dla każdego.
Jeśli masz wątpliwości, czy nadajesz się do prowadzenia biznesu turystycznego, proponujemy powyższy test, składający się z dziesięciu pytań.
Udzielanie szczerych odpowiedzi leży w Twoim własnym interesie.
Za każdą odpowiedź „tak” zdobywasz 5 punktów, za odpowiedź „raczej tak” — 2 punkty, za „nie” — 0 punktów. Jeśli zdobyłeś:
0 – 20 punktów
— bardzo nam przykro. Są osoby, które mogą być turystami, ale nie powinny prowadzić
biznesu dla turystów. Niestety — jesteś jedną z nich. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
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nie jesteś odpowiednią osobą do świadczenia usług turystycznych. Rozejrzyj się za inną formą działalności;
21 – 39 punktów
— możesz spróbować, ale pod warunkiem, że sporo nad sobą popracujesz. Masz większe
szanse, jeśli odpowiedziałeś „tak” na pytania numer 1, 4 i 8. Przy dobrych chęciach powinno
Ci się udać;
40 – 50 punktów
— w porządku. Możesz rozpoczynać biznes turystyczny. Masz wystarczająco dużo cech,
które są niezbędne w tej branży.

Lista pytań powyższego testu może u niektórych Czytelników wywołać
uśmiech, ale w turystyce liczy się nie tylko wiedza, lecz przede wszystkim
podejście do gości, i to w większym stopniu niż na przykład w sklepie, gdzie
kontakt z klientem jest krótkotrwały. Tutaj będziemy mieć gościa w dzień
i w nocy, przez kilka dni lub dwa tygodnie. Nie możemy pozwolić sobie na
okazanie niezadowolenia czy grymas na twarzy, nawet po dniu ciężkiej pracy.
Będziemy mieć do czynienia z gośćmi mniej lub bardziej uciążliwymi. Ale
wszyscy oni będą Tobie płacić i w zamian oczekiwać odpowiedniego standardu usług. Jeśli uważasz, że świadczenie usług jest czymś poniżającym, że to
rodzaj wysługiwania się innym, nie rozpoczynaj biznesu turystycznego.
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I. KROK PIERWSZY:
CZEGO OCZEKUJE TURYSTA?
Podjąłeś już decyzję — chcesz rozpocząć biznes turystyczny. Osiągnąłeś pozytywny wynik testu wstępnego. To dopiero początek. Nie wszystko zależy od nas samych. Rozejrzyjmy się wokół. Co możemy zaoferować naszemu potencjalnemu turyście? Jakimi atrakcjami dysponujemy?
Co sprawi, że turysta zechce wydać swoje ciężko zarobione pieniądze
właśnie u nas?
1. W REGIONIE I WE WSI
Nie każdy region, wieś, dom mieszkalny, nadają się do przyjmowania
gości. Rozważając decyzję o rozpoczęciu biznesu turystycznego, trzeba
mieć świadomość słabych i mocnych stron oferty turystycznej. Powinieneś
więc przeanalizować, jakie walory turystyczne posiada wieś i okolica,
w której zamieszkujesz. Sprawa nie jest prosta, gdyż są to warunki, na które gospodarz ma niewielki wpływ.
a) Położenie

Do warunków niezależnych zalicza się przede wszystkim położenie.
Generalnie można powiedzieć, że teren powinien być atrakcyjny turystycznie. To może oznaczać kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, może to
być teren, który został uznany za turystyczny i jest odwiedzany przez
wielu turystów. Po drugie, w grę może wchodzić teren, który ma wszelkie warunki, by uznano go za turystyczny, ale dotychczas nie był tak
przez potencjalnych turystów traktowany, gdyż nie został odpowiednio
rozreklamowany i prawie nikt nie wie, że warto tam przyjechać. Ten drugi
przypadek dotyczy większości wsi w Polsce. Wyjątek stanowią nieliczne
wsie, głównie na Podhalu i na Mazurach. Jest jednak wiele wsi i regionów, które ze względu na nieatrakcyjne położenie (blisko ruchliwych
dróg, w pobliżu uciążliwych zakładów, w otoczeniu przykrym wizualnie),
nie nadają się do turystyki. Co zatem składa się na turystyczną atrakcyjność?
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b) Krajobraz
Podstawowym, niejako wyjściowym warunkiem, który trzeba wziąć pod
uwagę, jest krajobraz przyrodniczy. Największe szanse mają wsie i gospodarstwa położone w malowniczej i urozmaiconej krajobrazowo okolicy.
O walorach krajobrazowych decydują przede wszystkim jeziora, rzeki, lasy,
pagórki, łąki. Czasami występowanie jednego lub dwóch elementów krajobrazu jest wystarczające.
Oprócz walorów przyrodniczych na atrakcyjność krajobrazu składa się
również zabudowa. Dla turystyki wiejskiej najbardziej nadają się wsie, których zabudowa skalą i charakterem nawiązuje do tradycyjnego, wiejskiego
stylu. Nie chodzi tu wyłącznie o stare chaty, jakie możemy znaleźć w skansenach (chociaż te również mogą być przystosowane dla gości), ale o taki typ
budownictwa, który nie jest podobny do miejskiego, a poszczególne elementy
jego architektury uwzględniają regionalną tradycję. Jest oczywiste, że nawet
najbardziej komfortowo wyposażone mieszkanie w bloku osiedla dawnego
PGR-u nie będzie spełniało tego warunku. Szanse mają głównie wsie, gdzie
dominującą formą własności jest rolnictwo i budownictwo indywidualne, gdzie
nawet nowe domy mieszkalne nie przypominają klocka miejskiej willi.
Turyści, którzy przyjadą na wieś, będą poszukiwać przede wszystkim
tego, czego nie mają w mieście. Jednym słowem: czystej, nie zniszczonej
przyrody i nie zdegradowanego krajobrazu. I tu dochodzimy do podstawowego problemu, który wielokrotnie poruszymy w dalszych rozdziałach,
gdyż dla turystyki wiejskiej ma znaczenie decydujące.
c) Warunki ekologiczne
Według badań przeprowadzonych wśród turystów w Europie Zachodniej
najczęściej wymienianym motywem (91 procent) wyboru wsi na miejsce
urlopu jest chęć wypoczywania w kontakcie z czystą, nie skażoną przyrodą. Jakie z tego wynikają wnioski dla biznesu turystycznego? Otóż diametralnie musi się zmienić stosunek do ochrony środowiska. Jeszcze dzisiaj ekologia traktowana jest czasami drugoplanowo. Wprawdzie w deklaracjach uznaje się ochronę środowiska za ważny problem, ale gdy dochodzi do konkretnych decyzji, bywa zazwyczaj tak, że działania proekologiczne przegrywają i zostają odłożone na „lepsze czasy”.
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Tymczasem w turystyce czyste środowisko to niezbędny warunek osiągania dochodów. Tutaj wyraźnie widać, że ochrona środowiska się opłaca, przynosi wymierne, finansowe korzyści, nikt bowiem nie będzie chciał
wypoczywać w zanieczyszczonym i zdegradowanym środowisku.
Ochronie muszą podlegać nie tylko walory przyrodnicze (woda, powietrze,
gleby, roślinność), ale całe otoczenie łącznie z krajobrazem i zabudową. Chodzi po prostu o dbałość, o estetykę, harmonię w przyrodzie i architekturze,
czystość na co dzień. Ochrona środowiska to w tym przypadku ochrona konkretnych walorów turystycznych. Niestety, krajobraz wiejski został w wielu
miejscowościach zdegradowany, panuje bałagan zabudowy, nowe budynki są
bezstylowe, występuje dużo prowizorycznych przybudówek. W niektórych
rejonach ogród i sad przydomowy należą do rzadkości. A przecież właśnie
zieleń pozwala ukryć brzydotę architektury, i to niewielkim kosztem (drzewa, pnącza, żywopłoty). Zieleń ponadto stwarza mikroklimat, zatrzymuje ptaki, a niektóre jej rodzaje w naturalny sposób oczyszczają glebę. Stanowi jeden z głównych walorów wsi. Likwidowanie zieleni, zasypywanie stawów,
oczek, rekultywacja terenów podmokłych sprawiają, że krajobraz staje się
mniej malowniczy, a równowaga ekologiczna zostaje zakłócona.
Największe zmiany nastąpiły tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo
intensywnym rolnictwem. Natomiast w rejonach o słabych glebach, niskiej
urodzajności, czyli na terenach o małym znaczeniu dla rolnictwa, krajobraz
nie jest tak mocno zdegradowany ingerencją człowieka. Tam, gdzie rolnictwo jest ekstensywne, a nawet tradycyjne, można znaleźć najlepsze warunki dla turystyki. Takie tereny oferują z reguły więcej atrakcji przyrodniczych, nie zawsze jednak dysponują szerokim zakresem usług dla turystów.
d) Infrastruktura ogólna
Infrastruktura, czyli zespół urządzeń, instytucji, punktów handlowych
i usługowych, miejsc rozrywkowych i rekreacyjnych, jest niezbędna zarówno turystom, jak i stałym mieszkańcom. Rozwój turystyki wiejskiej wymusza rozbudowę niektórych urządzeń, pierwotnie przeznaczonych dla gości,
lecz wykorzystywanych również przez stałych mieszkańców.
Na pierwszym miejscu stawiamy urządzenia służące ochronie środowiska. Jeśli jeszcze nie została zbudowana oczyszczalnia ścieków i kana17

lizacja, to realizacja tej inwestycji powinna być najważniejszym zadaniem
dla władz lokalnych i społeczności, które myślą o rozwoju turystyki długofalowo. Nie jest możliwa turystyka tam, gdzie istnieją „dzikie” wylewiska
ścieków lub gdzie ścieki odprowadza się do rowów melioracyjnych, rzeki
czy jeziora — co niestety bywa praktykowane.
Ze sprawą oczyszczalni i kanalizacji wiąże się problem zaopatrzenia
w wodę, ponieważ budowa wodociągu bez realizacji tych dwóch pierwszych
inwestycji jest rozwiązaniem krótkowzrocznym. Następuje zwiększenie zużycia wody, a tym samym ścieków, które odprowadzane „na dziko” pogarszają jakość wód podziemnych. A trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że
przyjmowanie turystów wiąże się ze zwiększonym poborem wody, i to
w okresie letnim, kiedy w wielu rejonach Polski występuje jej znaczny niedobór. Jakość wody na wsi jest bardzo często zła. Szacuje się, że 65 procent studni wiejskich ma wodę niezdatną do picia, a nawet niektóre wodociągi nie gwarantują odpowiedniego poziomu zdrowotnego wody.
W kręgu nie rozwiązanych problemów ekologicznych mieści się gospodarka odpadami. Jest oczywiste, że w okolicy nie mogą istnieć „dzikie”
wysypiska śmieci, które spotykamy nagminnie w lasach i przy drogach. Tam,
gdzie wywóz śmieci nie jest zorganizowany, są one po prostu zakopywane.
Pół biedy, jeśli są to odpady organiczne. Ale my sami i nasi goście zużywamy coraz więcej rzeczy z tworzyw sztucznych, których odpady nie ulegają
rozkładowi, a ich spalanie jest bardzo toksyczne. Mamy nadzieję, że segregacja, odzyskiwanie i utylizacja odpadów będzie postrzegana przez władze
lokalne i samych mieszkańców nie tylko jako konieczne wykonanie prawa,
ale też jako wewnętrzna potrzeba.
Cała wieś powinna być czysta i zadbana. Niestety, w niektórych wsiach
już na pierwszy rzut oka widać, że z czystością na co dzień nie zawsze jest
dobrze. A odmalowanie domu czy płotu to przecież nieduży wydatek. Uprzątnięcie obejścia i drogi nie kosztuje nic. Czystość na co dzień ważna jest nie
tylko ze względów estetycznych i higienicznych. Pozostawiony złom, rozbite
szkło może być zagrożeniem dla naszych gości, a zwłaszcza dzieci.
e) Infrastruktura turystyczna
Turyście nie wystarczy sama, nawet najpiękniejsza, przyroda i malowniczy krajobraz. Trzeba pomyśleć o zapewnieniu mu możliwości atrakcyj-
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nego spędzania czasu wolnego. Trzeba mu coś zaoferować na niepogodę
i poza sezonem. Nie będzie przecież siedział w domu i oglądał telewizji. To
może robić u siebie. Gdy w okolicy wielu gospodarzy prowadzi biznes turystyczny, wówczas rozwiązanie tego problemu staje się łatwiejsze. Wspólnie
z lokalnym samorządem powinni przygotować projekt wybudowania urządzeń rekreacyjno-sportowych. Niektóre z nich może już istnieją, inne nie
będą wymagały dużych nakładów finansowych. Trzeba zacząć od najprostszych, bardziej kosztowne planując na przyszłość. Na początek może to być
boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, oznakowane ścieżki spacerowe
i rowerowe, kręgielnia, wypożyczalnia sprzętu sportowego, brodzik dla dzieci itp. W następnej kolejności powinniśmy rozważyć potrzebę wybudowania
takich urządzeń, jak: basen (otwarty lub kryty), kort tenisowy (otwarty i kryty) i innych poważniejszych inwestycji. Wbrew pozorom to nie są mrzonki.
W ten sposób, krok po kroku, powstały — wspólnym nakładem mieszkańców oraz władz lokalnych — wspaniale wyposażone wsie letniskowe w Europie Zachodniej. Takie inwestycje zwracają się po pewnym czasie, gdyż pozwalają na wydłużenie sezonu, przyjęcie większej liczby gości i wzrost dochodów. Buduje się jeden obiekt dla kilku pobliskich wsi, w niewielkiej odległości. Służy on także okolicznym mieszkańcom. Wybór inwestycji zależy
od warunków lokalnych — na przykład w rejonie bogatym w czyste jeziora
budowa odkrytego basenu mijałaby sie z celem.
Następnym istotnym elementem infrastruktury są sklepy, poczta,
bank, połączenia komunikacyjne i telefoniczne, gastronomia i rozrywki. Z gastronomią na wsi jest różnie; rzadko we wsi trafia się bar czy
restauracja, do których można wejść bez strachu. Poza nielicznymi wyjątkami są to spelunki. A turysta oczekuje przytulnej knajpki utrzymanej
w stylu dawnej karczmy, nawiązującej wystrojem do miejscowej tradycji,
zlokalizowanej w jakimś starym młynie czy kuźni. W przypadku gastronomii jesteśmy optymistami, tu bowiem najszybciej następują zmiany —
pojawienie się turystów wyzwala inicjatywy prywatne i dość szybko powstają nowe obiekty.
Urozmaiceniem pobytu turystów może być uczestnictwo w miejscowym
życiu, w festynach, uroczystościach, obchodach świąt itp. Dużą popularnością cieszą się: przejazdy bryczką, jazda konna, kucyki, kuligi, wędkarstwo,
zwiedzanie obiektów historycznych i miejsc widokowych. Jeśli w danej wsi
jest więcej gospodarzy świadczących usługi turystyczne, istnieje możliwość
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podziału pracy: jedni wynajmują pokoje, drudzy wypożyczają konie, następni organizują ogniska, inni zakładają staw itd. W ten sposób zwiększa
się oferta dla gości, a tym samym atrakcyjność turystyczna wsi, co w efekcie prowadzi do wzrostu dochodów.
Produkt turystyczny — wszystko to, co jest oferowane turystom, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, transport, usługi
przewodników, urządzenia rekreacyjne, muzea, krajobraz, festiwale itp. Produkt turystyczny zawiera zazwyczaj co najmniej
kilka elementów. Najważniejsze w produkcie jest jednak to, co
obiecujemy klientowi, czym chcemy go przyciągnąć. Korzyść,
którą dzięki temu odniesie klient, ma często niematerialny
charakter — może to być cisza, zabawa, wiedza, zdrowie itp.

2. W GOSPODARSTWIE
a) Lokalizacja
Dla turystyki najbardziej przydatne są odosobnione gospodarstwa,
usytuowane w zabudowie otwartej, w pewnej odległości od innych gospodarstw. Są one zazwyczaj lepiej wkomponowane w krajobraz, a otwarta przestrzeń stwarza większe poczucie swobody i korzystniejsze możliwości wypoczynku wokół gospodarstwa. Nie znaczy to, że zabudowa zwarta,
o większym zagęszczeniu, nie powinna być brana w ogóle pod uwagę.
Musi jednak spełniać podstawowy warunek, którym jest odpowiednio
duża, zazieleniona przestrzeń dla wypoczynku wokół domu (ogród, altana, łąka).
Należy też zwrócić uwagę na możliwość dogodnego dojazdu, który
w przypadku gospodarstw odosobnionych bywa utrudniony. Z drugiej jednak strony, gospodarstwa odosobnione, położone w oddaleniu od ruchliwych dróg, nie są narażone bezpośrednio na hałas i spaliny. W zabudowie zwartej prawdopodobieństwo hałasu czy kurzu z sąsiedztwa jest
większe, ale z kolei sam dojazd może być lepszy. Dobry dojazd dla gości
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korzystających z transportu publicznego to przystanek w bliskiej odległości, natomiast dla przyjeżdżających własnym samochodem to przynajmniej
utwardzona droga polna.
b) Typ produkcji rolniczej
Z wielu względów do turystyki bardziej nadają się gospodarstwa tradycyjne, o różnorodnych uprawach i hodowli. Jest tak z dwóch co najmniej
powodów. Po pierwsze, gospodarstwa monokulturowe, nastawione na jeden rodzaj produkcji, są zazwyczaj bardziej dochodowe niż tradycyjne. Tak
więc turystyka może nie stanowić dla takiego rolnika atrakcyjnego źródła
dochodu. Po drugie, monokulturowe gospodarstwo nie jest szczególnie ciekawe dla turystów, gdyż oferuje ograniczone możliwości kontaktu ze zwierzętami, czasami nie dysponuje ogrodem i własnymi produktami.
Może się zdarzyć, że goście będą wypoczywać, obserwując prace gospodarskie lub nawet w nich uczestnicząc. Niektórzy gospodarze specjalnie dla
gości (głównie dzieci) utrzymują zwierzęta takie jak kozy, króliki, kuce
i inne, aby zwiększyć atrakcyjność oferty. Przygotowują też specjalną
działkę dla gości, aby umożliwić gościom uprawę, a także zbiór warzyw
i kwiatów.
c) Żywność
W wielu krajach produkcja żywności dostosowana do zasad rolnictwa
ekologicznego zaczęła się w gospodarstwach prowadzących biznes turystyczny. Ceny detaliczne żywności z atestem ekologicznym są wyższe, natomiast turysta, nabywając ją bezpośrednio u rolnika, płaci mniej niż w sklepach. Tak więc żywność ekologiczna jest jedną z atrakcji przyciągających turystów.
Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce jest ciągle jeszcze znikoma. Część z nich zajmuje się przyjmowaniem turystów i stanowi poważną
konkurencję dla pozostałych. Ponieważ zdobycie atestu wymaga czasu
i odpowiednich przygotowań, rozwiązaniem tymczasowym może być
przynajmniej oferowanie warzyw i owoców uprawianych bez środków
chemicznych. Ale uwaga: nie wystarczy samo zapewnienie gospodarza.
Goście są wnikliwymi obserwatorami; jeśli zauważą choćby opakowanie
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po chemicznych środkach ochrony roślin, nie zechcą kupować u nas żywności. To samo dotyczy innych produktów — ocena stanu higieny w waszym gospodarstwie może wpłynąć na decyzję nie tylko o zakupie, ale
także o przyjeździe.
d) Ochrona środowiska
Jeśli w danej miejscowości nie ma kanalizacji, a ścieki z gospodarstwa
odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (zwanego popularnie
szambem), wskazane jest stosowanie środków uzdatniających ścieki.
Oczywiście zakładamy, że szambo jest szczelne, a jego opróżnianie zalecamy wykonywać podczas nieobecności gości. Gdyby jednak nastąpiła
konieczność dokonania tego w trakcie ich pobytu, dzięki zastosowanym
środkom uzdatniającym nie będzie to dla nich tak uciążliwe. W przypadku
gospodarstw odosobnionych, gdy szanse na przyłączenie do kanalizacji są
małe i pociągają wysokie koszty, można rozważyć zainstalowanie zagrodowej (przydomowej) oczyszczalni ścieków. Jeśli policzymy koszty budowy szamba i późniejszego regularnego opróżniania, okaże się, że taka
inwestycja będzie opłacalna. Zarówno w przypadku szamba, jak i oczyszczalni musimy wziąć pod uwagę zwiększoną ilość ścieków i obliczyć pojemność urządzeń dla maksymalnej liczby osób.
Gdy woda ze studni lub wodociągu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, niezbędne będzie zainstalowanie domowego filtra uzdatniającego wodę. Takie filtry są stosunkowo niedrogie i dostępne na rynku. Natomiast gospodarstwa, w których występuje niedobór wody, nie powinny
startować z biznesem turystycznym do czasu rozwiązania tego problemu.
Nasi goście mogą zużywać więcej wody niż domownicy i nie możemy im
tego ograniczać. Wskazane jest jednak zainstalowanie różnych prostych
urządzeń: napowietrzaczy, ograniczników, które nie wpływając na komfort
pobytu gości zmniejszają zużycie wody.
Przyjmowanie gości to także zwiększona liczba odpadów. Należy przygotować odpowiednią liczbę pojemników na śmieci, z uwzględnieniem ich
segregacji — oddzielnie szkło, papier, tworzywa sztuczne i odpadki organiczne. Szczególnie w przypadku tych ostatnich pojemniki wykładamy torbami z materiału ulegającego rozkładowi. Niedopuszczalne jest spalanie
i zakopywanie odpadów nieorganicznych.
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Jakie rodzaje czynności rekreacyjnych są charakterystyczne
dla turystyki wiejskiej
spacery
jogging
sporty (na przykład biegi na orientację)
szkoły przetrwania
podziwianie krajobrazu
zwiedzanie zabytków
zwiedzanie skansenów wiejskich
jazda konna
jazda na kucach
obserwacja przyrody
wspinaczka
narciarstwo biegowe
mało intensywne narciarstwo zjazdowe
kuligi
łyżwiarstwo
bojery
kajakarstwo
przeprawy tratwą
przejażdżki łodzią wiosłową
żeglarstwo
pływanie
nurkowanie
wędkarstwo
rowery wodne
rowery (w tym górskie)
grzybobranie
zbieranie runa leśnego
zbieranie ziół, kwiatów polnych
festyny wiejskie
zabawy wiejskie
obchody świąt (dożynki, odpusty)
udział w życiu lokalnym
poznawanie lokalnej kultury
obserwacja dawnych technik produkcji
wycieczki edukacyjne
małe konferencje

dla agroturystyki
związane z rolnictwem
obserwacja prac gospodarskich
udział w pracach gospodarskich
obserwacja zwierząt gospodarskich
rozmowy o produkcji rolnej
uprawianie działki specjalnie przygotowanej
dla gości
poznawanie produkcji i przetwórstwa
zbiór owoców
degustacja produktów z gospodarstwa
zakupy produktów z gospodarstwa
fotografowanie zwierząt i prac gospodarskich
nie związane z rolnictwem
zabawy dzieci na placu zabaw, na sianie,
w specjalnie urządzonym pokoju, w szałasie
zajęcia rekreacyjne w siłowni, na ścieżce
zdrowia, na placu przed domem, w ogrodzie
kręgle, badminton, łucznictwo, bilard, tenis
stołowy, tenis ziemny, siatkówka, mini
koszykówka, mini golf, itp.
gry stolikowe, karty
atrakcje kulinarne, nauka przyrządzania
potraw regionalnych, pikniki, ogniska, grill,
obserwacja lub nauka rękodzieła
(rzeźbienie, malowanie, garncarstwo, haft,
koronki, plecenie koszyków itp.)
zabawa ze zwierzętami domowymi
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e) Urządzenia dla gości
Opiszemy teraz urządzenia lub udogodnienia, które mogą przyczynić się
do tego, że goście uznają swój pobyt za udany. W pierwszej kolejności
w każdym gospodarstwie znaleźć się:
• parking lub garaż
• teren zielony z przeznaczeniem na wypoczynek i gry sportowe, usytuowany w miejscu nie kolidującym z pracami w gospodarstwie, a jednocześnie na tyle blisko miejsca zakwaterowania, by mieć do niego łatwy dostęp.
Ma to znaczenie w wielu sytuacjach: rodzice mogą obserwować dzieci,
przygotowując piknik nie muszą przenosić daleko niezbędnych rzeczy itp.
Na tym terenie należy zaplanować:
— zacienione miejsce do odpoczynku w czasie upału,
— altanę z ławami i stołem,
— miejsce na ognisko i rożen (grill),
— miniplac zabaw dla dzieci z piaskownicą, huśtawką, szałasem,
ewentualnie także brodzikiem,
— proste urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych dla dorosłych,
— trawnik do gry w piłkę, badmintona, tenis stołowy itp.
• Urządzenia rekreacyjne mogą być bardzo proste, wykonane z drewna, na przykład ławy zamiast plastikowych mebli ogrodowych. Goście chętnie wypoczywają na świeżym powietrzu, dlatego staramy się stworzyć im
możliwości urozmaiconego pobytu wokół miejsca zamieszkania.
Niektóre z tych urządzeń niekoniecznie muszą się znaleźć w każdym gospodarstwie, ale dobrze by było, gdyby wczasowicze w sąsiedztwie lub
okolicy mogli z nich korzystać. Do tej grupy zaliczamy:
—
—
—
—
—

rowery dla dorosłych i dzieci,
tenis stołowy (na zewnątrz lub w specjalnym pomieszczeniu),
konie, kuce, bryczka, sanie i sanki,
sprzęt pływający, pomost, wędki,
basen i brodzik dla dzieci.

Wszystkie te urządzenia należy zlokalizować tak, by znalazły się
w oddaleniu od przykrych zapachów i kurzu, nie kolidowały z pracami
w gospodarstwie (ruchem pojazdów, maszyn, zwierząt), a jednocześnie
gwarantowały gościom bezpieczeństwo.
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f) Bezpieczeństwo gości

1. Ubezpiecz się od odpowiedzialności cywilnej. To wcale nie jest kosztowne.
2. Poświęć trochę czasu i sam dokonaj inspekcji własnego gospodarstwa oraz jego otoczenia. Zwróć uwagę na narzędzia, szkło, zwierzęta, maszyny, gnojówkę, drabiny, przewody i gniazdka elektryczne, studnię, ogrodzenia itp.
3. Przypomnij sobie znane Ci niebezpieczne przypadki, jakie zdarzyły
się w gospodarstwach. Pomoże to im przeciwdziałać.
4. Wyeliminuj wszystkie potencjalne zagrożenia; zamknij, ogródź,
uprzątnij, zabezpiecz, umieść tablicę ostrzegawczą.
5. Sprawdź balustrady na balkonach i na schodach. Jeśli mają za duże
przepusty, zabezpiecz je. Niedopuszczalne są schody bez poręczy.
6. Zapisz się na kurs pierwszej pomocy medycznej. Umiejętności te
będą przydatne nie tylko w odniesieniu do gości. Kup apteczkę,
umieść ją w widocznym miejscu i regularnie uzupełniaj.
7. Zainstaluj odpowiednie oświetlenie o małej mocy na klatkach schodowych.
8. Zamontuj zamki przy drzwiach do pokoi gościnnych, drzwiach wejściowych, garaży, bramy głównej itp. Turyści wszędzie są narażeni
na kradzieże.
9. Sprawdź instalację elektryczną przy jednoczesnej pracy wszystkich
urządzeń w gospodarstwie. Zwiększ ilość sprzętu przeciwpożarowego.
10. Zapamiętaj: Twoją główną klientelą mogą być dzieci, a one często
nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Uprzedź rodziców o niebezpiecznych miejscach, także poza gospodarstwem.
ZADANIE:
W tabeli na stronie 23 zaznacz zajęcia, jakie mógłbyś zaproponować turyście, wypoczywającemu w Twoim gospodarstwie. Ich lista jest zapewne
niewyczerpująca — spróbuj uzupełnić ją własnymi pomysłami. Dokonaj
rozróżnienia na najbliższą okolicę i Twoje (ewentualnie sąsiadujące) gospodarstwo. Uwzględnij sezon letni, zimowy i pozostałe. Zastanów się nad
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czynnościami w sezonie martwym i podczas deszczowej pogody. Listę dostosuj do lokalizacji gospodarstwa i możliwości terenu oraz zasobów finansowych. Szukaj tego, czego jeszcze nie oferują inni gospodarze, ale jednocześnie dokonaj przeglądu ich oferty. Może będziecie się uzupełniać. Nie
koncentruj się wyłącznie na czynnościach przynoszących dochód.

3. W RODZINIE
Biznes turystyczny jest odpowiedni dla takich rodzin, w których nie
wszyscy członkowie mogą być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu przy
produkcji rolniczej lub gdzie indziej. Innymi słowy, jest on możliwy tylko
wtedy, gdy istnieją wolne zasoby siły roboczej, które można zaangażować
do usług turystycznych choćby sezonowo. Obsługa kilku gości (noclegi
z wyżywieniem) absorbuje jedną osobę przez co najmniej osiem godzin
dziennie. Nawet w przypadku samych noclegów (bez wyżywienia) trzeba
być przygotowanym na przeznaczenie dla gości od jednej do dwóch godzin
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dziennie — udzielanie im różnych informacji, sprzątanie, doradzanie tras
wycieczek czy zwyczajną rozmowę.
Do prowadzenia tej działalności nadają się osoby komunikatywne, potrafiące rozmawiać i słuchać, posiadające wiedzę o regionie, umiejące zainteresować życiem na wsi, a przede wszystkim takie, które lubią przyjmować gości. Nie zaleca się rozpoczynać biznesu turystycznego w rodzinach,
gdzie nie wszyscy członkowie zgadzają się na przyjmowanie gości. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy jeden z członków rodziny, na przykład zmuszony do rezygnacji z własnego pokoju oddanego gościom, będzie demonstrował swoje niezadowolenie niechętną wobec nich postawą. Jeśli nie uda
się go przekonać, może popsuć całe przedsięwzięcie, a gościom urlop. Stąd
nie należy na siłę decydować się na oddawanie pomieszczeń dla gości, jeśli ich liczba przekracza potrzeby rodziny lub z racji rozkładu pomieszczeń
nie zapewnia obu stronom minimum prywatności.
Od samego początku zakładamy, że nie masz doświadczenia w hotelarstwie. Jednak na podstawie naszych obserwacji możemy stwierdzić, że
większość osób stosunkowo szybko zdobywa niezbędne umiejętności,
które są równie ważne, jak wiedza zdobyta w trakcie szkolenia. Na przykład nasze wyobrażenia i upodobania kulinarne mogą mijać się z oczekiwaniami gości, ale tak zwane wyczucie i indywidualne podejście do gości przejawia się w dostosowaniu jadłospisu do ich życzeń. Nasze odpowiednie podejście i sympatyczna atmosfera sprawia, że ewentualne niedociągnięcia zejdą na dalszy plan, a pozostanie ogólne miłe wrażenie
z pobytu.
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II. KROK DRUGI:
PRZYGOTOWANIE NOCLEGÓW
RODZAJE ZAKWATEROWANIA
W zależności od rodzaju pomieszczeń, które w naszym gospodarstwie
zamierzamy wynajmować gościom, oraz środków, które możemy przeznaczyć na ich adaptację, możliwe jest osiągnięcie różnego standardu. Mamy
mniejsze możliwości manewru, kiedy udostępniamy gotowe pomieszczenia. Większe — gdy budujemy nowy obiekt lub adaptujemy starą stajnię
albo strych; wtedy możemy zastanawiać się, jaki typ zakwaterowania i jaki rozkład pomieszczeń będzie dla gości najbardziej odpowiedni. Może to
mieć istotne znaczenie dla powodzenia naszego biznesu, popyt jest bowiem
różny w zależności od rodzaju zakwaterowania.
Agroturystyka — w odróżnieniu od tak zwanej turystyki masowej (duże ośrodki wczasowe) — charakteryzuje się tym, że oferuje przytulne i kameralne zakwaterowanie w małej skali. Dlatego w wielu krajach istnieją
nawet prawne ograniczenia maksymalnej liczby jednostek (pokoi, łóżek,
miejsc na polu kempingowym). Ma to swoje złe i dobre strony. Jest oczywiste, że wynajmowanie jednego pokoju nie zapewni gospodarzom odczuwalnego dochodu, a wszelkie dodatkowe inwestycje nie będą opłacalne.
Z drugiej strony pojawia się jednak naturalna chęć rozbudowy biznesu, kiedy interes rozwija się dobrze. Przestrzegamy jednak przed nadmiernym
zwiększaniem liczby pomieszczeń. Nie uda się wtedy utrzymać „domowego” charakteru usług, co jest głównym magnesem przyciągającym turystów.
Trudno ustalić granicę, powyżej której nasze przedsięwzięcie przestanie
być „urlopem na wsi”, a stanie się zwyczajnym pensjonatem. W większości krajów taka granica ustalona jest na maksimum dziesięć pokoi.
W Polsce czynnikiem limitującym liczbę pokoi może okazać się system
podatkowy.
1. POKOJE
Należy rozstrzygnąć, czy będą to pokoje jedno-, dwu-, czy wieloosobowe. Najpopularniejsze są pokoje dwuosobowe. Natomiast wieloosobowe
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(maksimum cztero-, pięcioosobowe) można przygotować jedynie dla młodzieży. Jeśli dysponujemy bardzo dużymi pokojami, spróbujmy je przedzielić i urządzić dwa pokoje, łączone ze wspólnym wejściem dla jednej
rodziny (dopuszcza się pokój przechodni). Pamiętajmy jednak, by każde
pomieszczenie miało odrębne okno.

Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu
wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich, w gospodarstwie rolnym, osobom
przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu
wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie
przekracza 5. (DzU Nr 5 z 1995 r., poz. 25, pkt 43).

Nie należy „zagęszczać” pomieszczeń poprzez ustawianie zbyt dużej
liczby łóżek w stosunku do powierzchni. Goście powinni mieć dostateczną przestrzeń do poruszania się w ciągu dnia oraz swobodny dostęp do
okna i szafy. Poniżej podajemy przykładowe minimalne normy powierzchni obowiązujące w Niemczech, Walii i w Polsce:
Niemcy
8 m2
min.

Walia
10 m2

Polska
7 m2

12 m2

13 m2

brak danych

12 m2
min.

14 m2

12 m2

— nocleg i miejsce
do siedzenia i pisania

18 m2

19 m2

brak danych

Pokój wieloosobowy

min. 6 m2 na osobę.

Pokój jednoosobowy
— tylko nocleg
— nocleg i miejsce
do siedzenia i pisania
Pokój dwuosobowy
— tylko nocleg

Wymiary łóżek:
— jednoosobowe: min. 200 × 90 cm
— dwuosobowe: min. 200 × 140 cm
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Tak więc popularne w Polsce tzw. wersalki rozkładane o szerokości
110 cm, używane często jako dwuosobowe, mogą być traktowane wyłącznie jako dostawki lub dodatkowe miejsca noclegowe dla jednej osoby. Fotele rozkładane mogą służyć jedynie jako łóżko dla dzieci. Natomiast dopuszcza się łóżko piętrowe w pokoju dziecięcym. Zaleca się także posiadanie łóżka dla małych dzieci (z siatką lub drabinką), które można dostawiać do pokoju rodziców.
Łóżka muszą być wyposażone w nie zniszczone, nie zabrudzone materace, jednolite nakrycia dostosowane kolorystycznie do ścian, dywaników,
zasłon i innych elementów wyposażenia. Bardzo dobrze odbierane jest
urządzenie pokoi w stylu wiejskim, z elementami nawiązującymi do miejscowego folkloru i tradycji. Wymagana jest odpowiednia ilość pościeli
wymienianej co tydzień. W chłodniejszych porach roku — dodatkowe koce oraz grzejniki. Okna — wyposażone w nie przepuszczające światła zasłony, okiennice lub żaluzje.
Oprócz takich oczywistych elementów wyposażenia, jak łóżka, szafa
zamknięta i pościel, standard pokoju będzie wyższy, gdy znajdą się tam
dodatkowo:
— dywan lub dywaniki przy łóżkach,
— fotele lub krzesła oraz stolik lub sekretarzyk,
— półka lub regał,
— obrazy,
— lampki nocne (min. 60 W),
— ekspres do kawy lub czajnik elektryczny i filiżanki,
— radio i telewizor.
Urządzając pomieszczenia należy stosować materiały bezpieczne, nietoksyczne i trudno palne (np. niepalne kosze na śmieci). Goście coraz częściej zwracają uwagę na to, czy stosowane materiały i środki są przyjazne
środowisku. Na przykład: w jakim proszku pierze się bieliznę lub jaki lakier zastosowano do podłogi (nieodpowiedni może wywoływać podrażnienie skóry i oczu).
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2. SAMODZIELNE JEDNOSTKI MIESZKALNE
a) Mieszkanie wczasowe
W Europie Zachodniej mieszkanie wczasowe i domy letniskowe to jedne z najbardziej popularnych form zakwaterowania. Podczas rozmów
z polskimi urlopowiczami również zauważyliśmy duże zainteresowanie
wakacjami w takich obiektach noclegowych. Mając do wyboru pokoje lub
mieszkanie wczasowe większość gości wybiera mieszkanie. Dlaczego?
Otóż mieszkanie jest wygodniejsze, oferuje więcej prywatności, na miejscu jest minikuchenka i łazienka. Takie rozwiązanie odpowiada zwłaszcza
rodzinom z małymi dziećmi.
Również z punktu widzenia gospodarza mieszkanie wczasowe może być
wygodnym rozwiązaniem. Wprawdzie trzeba urządzić minikuchenkę, ale
wystarczy tylko jedna łazienka na dwa lub trzy pokoje. Przy odpowiednim
zaplanowaniu pomieszczeń ten sam węzeł kanalizacyjny i wodociągowy obsługuje kuchnię i łazienkę. Pokój wypoczynkowy może być połączony w jednym pomieszczeniu z aneksem kuchennym i jadalnym. W domach przewidzianych dla dwóch pokoleń takie mieszkania istnieją i bywają nie wykorzystane. Wtedy rozpoczęcie biznesu turystycznego nie wymaga prawie
żadnych nakładów finansowych i inwestycji. Nie bez znaczenia jest także to,
że goście płacą cenę za całe mieszkanie, nawet wtedy, gdy przyjedzie mniej
osób niż maksymalna liczba łóżek. Na mieszkanie można przystosować nie
używany strych, budynek gospodarczy, piętro domu. Aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię, często łączy się dwie kondygnacje, na przykład parter oraz strych, i tworzy jednostkę mieszkalną z antresolą.
Mieszkanie wczasowe ma jeszcze jedną zaletę: jest rozwiązaniem najmniej czasowo absorbującym domowników. Goście sprzątają sami, a gospodarz dostarcza im tylko środki czystości, szczotki i odkurzacz. Bywa nawet tak, że przyjeżdżają z własną bielizną pościelową na zmianę, odpada
więc pranie.
Aby ułatwić zaprojektowanie mieszkania wczasowego, zamieszczamy
poniżej kilka typowych planów rozkładu pomieszczeń. Pozostałe zalecenia
odnoszące się do wyposażenia opiszemy w rozdziałach dotyczących pokoi,
kuchni, łazienki i pokoju wypoczynkowego.
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Rys. 1. Mieszkanie jednopokojowe dla 2–3 osób.

Rys. 2. Mieszkanie dwupokojowe dla 3–4 osób. Aneks kuchenny połączony z jadalnią i miejscem do spania.
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Rys. 3. Mieszkanie trzypokojowe dla 4–5 osób. Miejsce do spania i jednocześnie wypoczynku w pokoju jadalnym połączonym z aneksem kuchennym.

Rys. 4. Mieszkanie czteropokojowe dla 5–6 osób. Linią przerywaną zaznaczono miejsca sypialne rozkładane, traktowane jako dodatkowe.
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b) Dom wakacyjny (letniskowy)
Ten typ zakwaterowania cieszy się w Europie Zachodniej największym
zainteresowaniem. W Danii — mimo ogromnej liczby komfortowych domów letniskowych z krytym basenem, sauną i solarium — trzeba je rezerwować z nawet rocznym wyprzedzeniem. Polscy goście też chwalą sobie
urlop spędzony w takim domku. Ale w Polsce rzadko się zdarza, by rolnicy budowali domki letniskowe; częściej sprzedają działki osobom z miasta. Podobne zjawisko występowało w Skandynawii, jednak tam udało się
przekonać rolników, że sprzedaż ziemi jest postępowaniem krótkowzrocznym, zapewniającym tylko doraźny zysk. Rozpoczęto skuteczną kampanię,
mającą na celu zachęcanie rolników do budowania domków letniskowych,
co na dłuższą metę okazało się bardziej opłacalne niż sprzedaż ziemi.
Domek letniskowy nie musi być budowany od podstaw. Można wyremontować starą chatę, młyn, stajnię lub inne nie wykorzystane zabudowania. W niektórych rejonach jest sporo opuszczonych gospodarstw, zdarzają się całe nie zamieszkane osady. Doprowadzone do pierwotnego stanu,
bez pseudonowoczesnych przeróbek, mogą wspaniale służyć turystom.
Domek letniskowy urządzony jest wewnątrz podobnie do mieszkania
wczasowego, stanowi on jednak odrębną jednostkę o znacznie większej
powierzchni. Wyposażenie nie musi być komfortowe; wystarczą proste,
funkcjonalne meble drewniane. Maksymalna liczba łóżek w jednym domku
to cztery do dziesięciu (dla jednej lub dwóch rodzin) i odpowiednio: dwie
do pięciu sypialni, kuchnia lub aneks kuchenny, WC, łazienka, pokój wypoczynkowy, taras, meble ogrodowe. Jeśli chodzi o pozostałe elementy wyposażenia, odsyłamy do odpowiednich rozdziałów poradnika, opisujących
szczegółowo urządzenie poszczególnych pomieszczeń.
Ten rodzaj zakwaterowania jest często wybierany przez turystów, gdyż
ma wiele zalet: bezpośredni kontakt z przyrodą, przebywanie na świeżym
powietrzu przez cały dzień, duży stopień prywatności, niezależność od
gospodarzy, wygodne, przestronne pomieszczenia, możliwość doglądania
dzieci bawiących się przed domem. Jest to często spełnienie marzeń o własnym domu, choćby tylko na okres wakacji.
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3. PRZYZAGRODOWE POLA KEMPINGOWE
Ta forma charakteryzuje się dużą sezonowością. W Holandii ponad 60
procent populacji spędza urlop pod namiotem lub w przyczepie kempingowej (tak zwany caravanning). Ostatnio zmieniły się upodobania turystów
i nastąpił spadek zainteresowania pobytem na dużych polach kempingowych, mieszczących od pięćdziesięciu do stu przyczep, na rzecz małych
jednostek na wsi, przy gospodarstwach rolnych.
Przepisy prawne wielu państw nie pozwalają na dużą intensywność
wykorzystania terenów przy zagrodach wiejskich na kempingi, ograniczając maksymalną liczbę miejsc do piętnastu namiotów lub przyczep. Kemping jest dobrym rozwiązaniem dla tych gospodarstw, przy których istnieją wolne, odpowiednio położone, atrakcyjne tereny zielone. Niższe ceny są
rekompensowane większą liczbą gości przebywających jednorazowo na
kempingu.
Kemping na wsi może być prowadzony w różny sposób:
• gospodarz udostępnia miejsce firmie, która ustawia własne przyczepy i sama wynajmuje je turystom,
• osoby prywatne wynajmują teren na cały sezon i ustawiają swoje przyczepy,
• gospodarz sam kupuje kilka przyczep i wynajmuje je gościom,
• goście przyjeżdżają z własną przyczepą lub namiotem.
Wyposażenie kempingu:
— dobra droga dojazdowa, umożliwiająca manewrowanie samochodem z przyczepą,
— utwardzone miejsca dla minimum pięciu przyczep lub namiotów,
— odpowiednie odprowadzenie nadmiaru wody z terenu,
— wodociąg lub hydrofor, kanalizacja,
— przyłącza elektryczne,
— wc, prysznice, ciepła i zimna woda (ilość dostosowana do maksymalnej liczby gości),
— oświetlenie zewnętrzne (droga, ścieżki, dojścia do sanitariatów),
— zabezpieczenie przeciwpożarowe (gaśnice, węże do wody),
— pojemniki i kosze na śmieci,
— miejsce na ognisko, grill.
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Dodatkowo:
— kuchnia z jadalnią,
— świetlica lub altana,
— oddzielne przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do każdej przyczepy.

4. KWATERY GRUPOWE
Są to pomieszczenia sypialne dla większej liczby osób, zazwyczaj od
minimum pięciu do kilkunastu miejsc noclegowych. Oprócz pokoi wymagane są łazienki, WC, a także inne pomieszczenia wspólne, takie jak: kuchnia, jadalnia, świetlica. Standard zakwaterowania i świadczonych usług
można określić jako podstawowy; jest on niższy aniżeli w przypadku pokoi gościnnych. Przykładowo: zamiast szaf — miejsca do powieszenia
ubrań, łóżka piętrowe lub rozkładane, jedna łazienka na maksymalnie dwanaście osób, przy czym właściciel obiektu zobowiązany jest do sprzątania
pomieszczeń. Z uwagi na niski, przypominający schronisko standard
i związane z tym niskie ceny, z tego rodzaju zakwaterowania korzystają
głównie grupy młodzieży szkolnej.
W Europie Zachodniej pojawiły się ostatnio nowe formy kwater grupowych. Dwie z nich zyskały szczególnie na popularnosci. Są to stodoły biwakowe („namioty z kamienia”), które pierwotnie były budynkami przeznaczonymi do przechowywania paszy na zimę bądź do innych celów gospodarczych. Zapewniają podstawowe schronienie. Goście często przywożą
własne śpiwory, a czasem nawet sprzęt do gotowania. Ważne jest to, że
dzięki adaptacji tych budynków dla celów turystyki udaje się je uchronić
przed zburzeniem i zachować jako element wiejskiego krajobrazu.
Drugi, podobny typ kwater grupowych to noclegi w stodole na sianie,
gdzie poszczególne pomieszczenia sypialne oddzielone są od siebie belami siana. Goście sami mogą decydować o ich wielkosci i liczbie miejsc
noclegowych.
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5. POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE
Same pokoje sypialne nie wystarczą, by sprostać oczekiwaniom gości.
Po to, by czuli się dobrze w czasie pobytu, muszą mieć do dyspozycji pomieszczenia, które umownie nazwaliśmy towarzyszącymi, chociaż ich udostępnienie i odpowiednie wyposażenie jest niezbędne.
a) Pokój wypoczynkowy
Pokój wypoczynkowy jest pomieszczeniem, które musimy zaplanować
we wszystkich wymienionych typach zakwaterowania. Może on pełnić kilka funkcji: miejsca spożywania posiłków (o ile nie ma odrębnej jadalni),
miejsca spotkań towarzyskich, zabaw, salki telewizyjnej, drink-baru. Podczas długich wieczorów czy niepogody goście nie muszą siedzieć w sypialniach. Będzie to dobra okazja do poznania innych wczasowiczów i rozmów z gospodarzami.
Wyposażenie:
— odpowiednia liczba miejsc przy dużym stole lub ławie,
— wygodne fotele lub sofy,
— kominek,
— gry stolikowe (karty, szachy itp.),
— ekspres do kawy i herbaty,
— drink-bar (samoobsługa ze skarbonką i cennikiem),
— telewizor, wideo, aparatura stereo (jeśli pokój urządzony jest w tradycyjnym, wiejskim stylu, urządzenia te należy umieścić w specjalnej szafce lub innym pomieszczeniu).
Powierzchnia pokoju wypoczynkowego dla czterech - ośmiu osób: minimum 20 m2. Dodatkowo niektórzy gospodarze urządzają specjalny pokój zabaw dla dzieci.
b) Kuchnia
Gospodarz (a właściwie gospodyni) musi rozważyć, czy będzie przygotowywać posiłki dla gości, czy też będą oni korzystać z odrębnej kuchni.
Świadczenie usług gastronomicznych daje dodatkowe dochody, ale z róż-
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nych powodów (małe dzieci, natężenie prac polowych, stan zdrowia) gospodyni może nie być zainteresowana przygotowywaniem posiłków.
Istnieją wtedy następujące możliwości:

• zamiast pokoi urządzamy mieszkania wczasowe, każde z minikuchenką,
• urządzamy dodatkową kuchnię do dyspozycji wszystkich gości oraz
odrębną jadalnię.
Wyposażenie:
— kuchenka elektryczna lub gazowa z piekarnikiem,
— lodówka z zamrażalnikiem,
— zlewozmywak,
— szafki z pełnym zestawem talerzy, sztućców, garnków, filiżanek,
szklanek, przyrządów niezbędnych do przygotowywania posiłków
(takich jak: tarka, cedzak, klucz do puszek itp.),
— ekspres do kawy i herbaty,
— miejsce do przechowywania żywności,
— kosze na odpadki wyłożone woreczkami,
— środki do mycia, czyszczenia, ściereczki itp.
Dodatkowo:
— kuchenka mikrofalowa,
— automatyczna zmywarka do naczyń,
— filtr do wody z instrukcją obsługi.
Elementy wyposażenia powinny być dostosowane do maksymalnej liczby gości. Talerzy, szklanek, filiżanek musi być o kilka sztuk więcej.
W mieszkaniu wczasowym — kącik kuchenny o powierzchni minimum
4 m2 plus aneks kuchenny również minimum 4 m2 (dla czterech osób).
Kuchnia wspólna dla wszystkich gości o powierzchni i wyposażeniu, które umożliwiają jednoczesne korzystanie z niej przynajmniej połowie gości.
c) Łazienka
Oczywiście jest lepiej, kiedy każdy pokój ma odrębną łazienkę. Będzie
to co prawda wymagało dodatkowych kosztów, ale uzyskamy wyższą cenę.
Jeśli musimy przebudować pomieszczenia, uważajmy, aby łazienka przy
pokoju nie uszczupliła zbytnio jego powierzchni. Wtedy lepiej urządzić
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jedną łazienkę na dwa pokoje, o ile stanowią całość. Praktykuje się także
odrębne łazienki dla każdego pokoju, ale nie muszą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie.
Bywa też tak, że z różnych względów (finansowych, niedostatecznej powierzchni, technicznych barier przebudowy instalacji) trzeba poprzestać na
łazience wspólnej dla kilku pokoi. Taka niedogodność winna być zrekompensowana niższą ceną. Wspólne łazienki radzimy lokalizować na tym samym
piętrze co sypialnie. Ważna jest dobrze funkcjonująca wentylacja i ogrzewanie. Z jednej łazienki może korzystać maksimum osiem osób. W przypadku
większej liczby gości wskazane są odrębne łazienki dla mężczyzn i kobiet.
Wyposażenie:
Łazienka ma sprawiać przytulne wrażenie. Ze względów higienicznych
oraz oszczędności wody zaleca się instalowanie pryszniców zamiast wanien. Nad umywalką lustro, oświetlenie, półka, ewentualnie szafka, gniazdko elektryczne, wieszaki do ręczników. Przy prysznicu wieszaki na płaszcze kąpielowe i ręczniki, mata, pojemnik na mydło, półeczka na kosmetyki. Potrzebny też będzie kosz na odpadki. Wszystkie elementy wyposażenia w jednym stylu, dostosowane kolorystycznie do ścian i posadzki. Do
tego środki czystości, papier toaletowy, papierowe ręczniki.

6. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ
• Wszystkie instalacje, meble, elementy wyposażenia w ilości odpowiedniej do maksymalnej liczby osób.
• Odpowiednie wykończenie podłóg i posadzek w pokojach, na korytarzach i klatkach schodowych, uwzględniające łatwość utrzymania czystości i bezpieczeństwo gości.
• Odpowiednia wentylacja wszystkich pomieszczeń.
• Ogrzewanie dostosowane do pory roku (w obiektach sezonowych —
grzejniki na chłodniejsze dni lub noce).
• Dostateczne oświetlenie (minimum 100 W na jedno pomieszczenie)
plus lampki nocne, kinkiety. Stałe oświetlenie przejść, klatek schodowych i korytarzy (dla bezpieczeństwa gości).
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• Sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, węże, koce) w widocznym i łatwo
dostępnym miejscu, instrukcja obsługi (dla gości zagranicznych
w dwóch językach obcych: angielskim i niemieckim), niestosowanie
materiałów łatwo palnych, oznakowanie drogi ewakuacyjnej.
• Utrzymywanie nienagannej czystości pomieszczeń (środki nietoksyczne, ulegające biodegradacji).
• Odpowiednia liczba szaf i szuflad, miejsce na torby podróżne w pokoju, minimum cztery wieszaki na jedną osobę (jednolite) plus wieszak na spodnie, spódnice itp.
• Szczotki do zamiatania, do obuwia, ścierki do kurzu itp.
• Wszystkie meble, ściany, zasłony, narzuty, dywaniki i inne elementy
wyposażenia — jednolite stylowo i kolorystycznie, drobne dodatki
stwarzające efekt przytulności.
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KATEGORYZACJA
W roku 1997 opracowany został system kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej. Kategoryzacja polega na nadaniu poszczególnym pomieszczeniom noclegowym w danym obiekcie określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i obsługi. Jest to więc wskaźnik dla klienta, pokazujący czego może oczekiwać w obiekcie noclegowym o określonej kategorii.
Symbolem opisującym kategorie pokoi gościnnych są słoneczka:
•
•
•
•

trzy słoneczka
dwa słoneczka
jedno słoneczko
bez słoneczek

- kategoria III (najwyższa)
- kategoria II (średnia)
- kategoria I (podstawowa)
- kategoria STANDARD (minimalna)

Wymogi kategoryzacyjne wiejskiej bazy noclegowej są zróżnicowane
w zależności od typu zakwaterowania:
• pokoje gościnne
• samodzielne jednostki mieszkalne
(mieszkania i domy wakacyjne)
• kwatery grupowe
• przyzagrodowe pola kempingowe

wszystkie 4 kategorie
trzy pierwsze kategorie: I – III
(bez kategorii STANDARD)
tylko kategoria STANDARD
tylko kategoria STANDARD

Nie ma obowiązku kategoryzowania wiejskiej bazy noclegowej, jest
to więc czynność dobrowolna, dokonywana na wniosek kwaterodawcy,
skierowana do właściwego terytorialnie stowarzyszenia agroturystycznego,
będącego członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”, która to organizacja prowadzi nadzór nad kategoryzacją. Osoba, która zdecyduje się na poddanie swojego obiektu kategoryzacji, uiszcza opłatę ustaloną przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej. Uwaga:
w przypadku, gdy obiekt nie będzie spełniał minimalnych wymagań kategoryzacyjnych czyli nie otrzyma nawet najniższej kategorii, opłata ta nie
zostanie zwrócona, gdyż jest to pokrycie kosztów czynności inspektora.
Termin pierwszej wizyty inspektorów jest ustalany z właścicielem obiektu. Jednak kwaterodawca musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie następnych, niezapowiedzianych inspekcji jego obiektu. Inspekcje przeprowadzają inspektorzy wyznaczeni przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej, którzy sprawdzają stan oraz wyposażenie obiektu w oparciu o jednolite dla
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całej Polski formularze kategoryzacyjne. Kategoria przyznawana jest na 2
lata. Po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek i poddać
obiekt inspekcji.
Głównym przedmiotem inspekcji są pokoje sypialne oraz łazienki.
Szczególne znaczenie dla uzyskania odpowiedniej kategorii mają następujące elementy:
• powierzchnia pokoju oraz jego wyposażenie,
• wymiary łóżek i jakość materacy,
• stan urządzeń sanitarnych.
Oprócz pokoi sypialnych przedmiotem sprawdzenia są następujące elementy wpływające na jakość zakwaterowania, a także obsługi:
• oznakowanie dojazdu do gospodarstwa (przy drodze głównej, przy
drodze dojazdowej, przy wjeździe na podwórze, na budynku),
• otoczenie kwatery (bezpieczeństwo, estetyka, czystość),
• droga dojazdowa (stan techniczny, parkowanie),
• stan budynków i podwórza (elewacja, balkony, część rekreacyjna,
zieleń),
• stan pomieszczeń wspólnych (pokój wypoczynkowy, kuchnia dla gości, korytarze, schody).
Dodatkowe punkty można uzyskać za następujące elementy podwyższające jakość pobytu wczasowiczów i ich obsługę:
• organizowanie grilla, ogniska itp.,
• specjalne posiłki (wegetariańskie, z produktów własnych lub ekologicznych),
• specjalne formy powitania, podwożenie gości ze stacji lub przystanku,
• stosowanie specjalnych środków lub urządzeń do ochrony środowiska,
• teren i urządzenia rekreacyjne (w tym: plac zabaw dla dzieci),
• dobrze utrzymany budynek i ogród,
• nauka tradycyjnych rzemiosł lub podobne czynności,
• inne pozycje według uznania inspektora.
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Kategoryzowany obiekt powinien spełniać następujące wymogi
ustawowe, jak też wymagania określone w innych regulacjach dotyczących
obiektu:
•
•
•
•
•
•

przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
przepisy dotyczące ochrony zdrowia,
przepisy budowlane,
przepisy bezpieczeństwa,
wpis do ewidencji turystycznych obiektów noclegowych,
obowiązek spełnienia minimalnych wymogów co do wyposażenia,
określonych w akcie wykonawczym do ustawy o usługach turystycznych,
• obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).
Natomiast przepisy określające wymagania sanitarne i bhp dotyczą
większych obiektów turystycznych, prowadzących żywienie zbiorowe. Nie
są one obowiązujące dla kwater agroturystycznych i posiłków domowych
dla przebywających gości. Jednak warto się z nimi zapoznać.
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych kategoryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich tych obiektów, które posługują się jedną z niżej wymienionych nazw: hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko,
schronisko młodzieżowe, kemping, pole biwakowe. Natomiast małe obiekty
wiejskiej bazy noclegowej (w tym: kwatery agroturystyczne) zaliczane są
do grupy tzw. innych obiektów, które podlegają mniej rygorystycznym
wymaganiom.
Jak widać, kategoryzacja oznacza sprostanie wielu wymaganiom, co —
na pierwszy rzut oka — może niektóre osoby zniechęcić. Jednak w praktyce wymagania te nie są tak uciążliwe, a nakłady i praca będą procentować następującymi korzyściami dla kwaterodawcy i gości:
• wizyta inspektora jest dla kwaterodawcy dobrą formą szkolenia, kwaterodawca dowiaduje się, na jakie elementy należy zwracać uwagę, aby
sprostać oczekiwaniom gości,
• obiekt, któremu nadano kategorię, ma prawo używać znaku Polskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
• znak ten jest dla gościa gwarancją przynależności kwaterodawcy do
znanej i wiarygodnej organizacji,
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• tylko skategoryzowane obiekty są umieszczane w materiałach promocyjnych, wydawanych i rozpowszechnianych przez Federację w Polsce
i za granicą,
• jest to więc sposobność zdobycia klientów, do których kwaterodawca
nie ma szans dotrzeć samodzielnie,
• klient wie, czego może oczekiwać w obiekcie; unikamy więc rozczarowań, zwłaszcza w przypadku niższej kategorii,
• w przypadku wyższej kategorii wyższa cena nie odstrasza klienta,
gdyż wie on, że płaci za lepszą jakość.

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA
DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE
(Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 czerwca 2001 r.)
I.

Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych
1. Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód odpadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu
2. Punkt poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych
3. Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
4. Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany
5. Ustęp utrzmywany w czystości

II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych
6. Stanowiska dla namiotow i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone
7. Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych
8. Półka lub stelaż na rzeczy osobiste
9. Oddzielne łóżka, lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie
mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami
III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych
10. Ogrzewanie — w całym obiekcie w miesiącach X-IV temperatura min. 18o C
11. Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody
12. Maksymalna liczba miejsc przypadająca na jeden w.h.s.* – 15
13. Wyposażenie podstawowe w.h.s.:
1) natrysk lub wanna z zabezpieczeniem antypoślizgowym
2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik
3) WC
* w.h.s. — węzeł higieniczno-sanitarny.
Kursywą w nawiasach — dane dla najniższej kategorii STANDARD w systemie kategoryzacji
wiejskiej bazy noclegowej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.
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4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem
5) uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną
6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudnopalny)
7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe
IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
14. Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 na osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m2)
15. Wyposażenie sal sypialnych:
1) łożka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm
2) oddzielnie zamykane szafki dla każdej osoby
3) stół
4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy
5) wieszaki na odzież wierzchnią
6) lustro
7) oświetlenie ogólne i lampka nocna przy wyjściu z pomieszczenia
16. Dostęp do w.h.s jak w lp. 12 i 13 (max. 12 os.)
V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi
17. Powierzchnia mieszkalna w m2:
1) pokój 1- i 2-osobowy — 6 m2 (7 i 12 m2)
2) pokój większy niż 2 os. — dodatkowo 2 m2 (3,5 m2) na każdą nast. osobę
18. Zestaw wyposażenia meblowego:
1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm (90 x 200)
2) łóżko dwusobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm (140 x 200)
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 (min 4 na os.)
19. Pościel dla jednej osoby:
1) kołdra lub 2 koce
2) poduszka
3) poszwa
4) poszewka na poduszkę
5) prześcieradło
20. Oświetlenie — minimum 1 punkt świetlny o mocy 60 W
21. Zasłony okienne zaciemniające
22. Dostęp do w.h.s. — jak w punkcie 12. i 13. (max 8 lub 6 osób na jeden w.h.s.)
23. Kosz na śmieci niepalny lub trudnopalny
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III. KROK TRZECI:
ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
NASZEJ OFERTY
W poprzednich rozdziałach poradnika przedstawiliśmy zestaw podstawowych informacji, składających się na warunki wstępne, jakie trzeba
uwzględnić przed rozpoczęciem biznesu turystycznego, żeby sprostać oczekiwaniom gości. Zawsze jednak istnieje pokusa, by zaryzykować i zacząć
bez tak dokładnej analizy. Nie twierdzimy, że się nie uda, ale prawdopodobieństwo porażki będzie mniejsze, kiedy zastosujemy technikę zestawienia
słabych i mocnych punktów. Pomoże ona przeanalizować potencjał naszego
biznesu oraz odkryć, czy mamy odpowiedni produkt dla turysty i które jego
elementy trzeba ulepszyć, aby osiągnąć sukces.
Wykorzystajmy fikcyjny, ale prawdopodobny przykład, na podstawie
którego łatwiej będzie dokonać analizy własnego biznesu:
Pani Janka Kowalska i jej mąż Piotr mieszkają w dużym, siedmiopokojowym domu na wsi i posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni trzydziestu hektarów (w tym trochę łąk i lasu). Jest ono ładnie położone, około dwóch kilometrów od jeziora, gdzie znajduje się pomost dla wędkarzy.
Piotr ma stado krów i oprócz tego prowadzi zlewnię mleka. Jest człowiekiem spokojnym, lubi zajmować się stadem, a jego hobby to rzeźbienie
w drewnie.
Janka świetnie gotuje i opiekuje się dwiema córkami w wieku trzech
i pięciu lat. Pomaga jej w tym matka Piotra, która mieszka niedaleko. Hobby Janki to konie, ale na razie nie kupiła własnego i czasami wypożycza
od sąsiadów. Trzyma dwa psy i kucyka dla dzieci. Gospodarstwo położone jest w malowniczej dolinie, jednak dojazd od głównej drogi jest utrudniony.
Janka i Piotr rozważają uzyskanie dodatkowego dochodu z turystyki.
W związku z tym analizują wszystkie za i przeciw. Konkretnie interesuje
ich oferowanie noclegów w pokojach z wyżywieniem, chociaż układ i liczba pomieszczeń pozwalają na utworzenie mieszkania wczasowego. Oto rezultaty ich analizy.
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PUNKTY MOCNE

PUNKTY SŁABE

Piotr i Janka
Janka dobrze gotuje i jej talenty kulinarne mogą
Biznes turystyczny może pochłonąć zbyt wiele
być wykorzystane.
czasu, kosztem gospodarstwa i dzieci.
Umiejętności Janki można by wykorzystać w większym stopniu otwierając knajpkę dla innych gości przebywających we wsi.
Piotr jest dobrym rzeźbiarzem, co może zainteresować gości, którzy kupią rzeźby. Rodzina wykorzystuje tylko 2 z 7 pokoi, czyli 5 można wynajmować.

Piotr jest cichym, spokojnym człowiekiem i nie
przepada za większym towarzystwem.

Janka i Piotr są młodzi i energiczni. Matka Piotra
mieszka we wsi i mogłaby pomóc przy obsłudze
gości lub przypilnować dzieci w okresie natężenia ruchu.
Psy Kowalskich nie lubią obcych psów.

Kowalscy lubią psy.
Lubią towarzystwo innych dzieci.

Dzieci
Są małe i wymagają opieki.

Mogą pomóc przełamywać pierwsze lody.

Mogą zejść na plan dalszy.

Za kilka lat mogą pomagać w niektórych pracach
związanych z pobytem gości.

Robią dużo hałasu, gdy są w domu.

Można udostępnić kucyka dzieciom gości.
Gdyby zdecydować się na usługi bez wyżywienia,
nie kolidowałoby to z domowym trybem życia
i opieką nad dziećmi.
Gospodarstwo
Jest atrakcyjnie położone.

Trudny i skomplikowany dojazd od drogi głównej, zaułek ukryty w dolinie.

Ma 30 ha, funkcjonuje, co może mieć znaczenie
dla gości, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o
rolnictwie.

Zlewnia mleka jest w pobliżu gospodarstwa –
hałas i nieprzyjemne zapachy.

Ma pomieszczenia, które można przebudować na
mieszkania.

Adaptacja budynku gospodarskiego na mieszkania w krótkim czasie wpłynie na obniżenie dochodów.

30 ha, łąki i kawałek lasu stanowią dobre tereny
spacerowe.
Położenie
Teren z jeziorem, ładny, urozmaicony krajobraz.

Do jeziora są 2 kilometry.

Raj dla wędkarzy.

Plaża nie jest zbyt bezpieczna dla dzieci.

Sąsiedzi mają konie. Można z nimi porozmawiać,
czy nie wypożyczyliby ich naszym gościom. Syn
sąsiada może być instruktorem jazdy konnej.

Jest już kilka gospodarstw oferujących usługi
turystyczne we wsi. Czy to nie za duża konkurencja?
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Przedstawiliśmy wymyśloną analizę mocnych i słabych punktów rodziny Kowalskich. Muszą oni odpowiedzieć sobie na wiele pytań: czy prowadzić usługi z wyżywieniem, czy bez, jak to wpłynie na sytuację gospodarstwa i rodziny, czy warto przebudowywać pomieszczenia na mieszkanie,
czy odłożyć to na później i zacząć od gotowych pokoi, czy uda się zaangażować sąsiadów do usług towarzyszących — to tylko niektóre z problemów, jakie trzeba będzie rozstrzygnąć.
ZADANIE:
Najpierw spróbuj znaleźć sposoby wykorzystania punktów mocnych i sposoby przezwyciężenia punktów słabych dla przykładowego gospodarstwa
Janki i Piotra Kowalskich. Następnie przeprowadź podobną analizę własnego przedsięwzięcia, uwzględniającą specyfikę Twojej wsi, gospodarstwa i rodziny. Przewertuj ponownie poprzednie rozdziały poradnika, traktujące o warunkach wstępnych, atrakcjach turystycznych i zakwaterowaniu. Spójrz z tej perspektywy na słabe i mocne strony Twojej oferty.
Rozważ czym dysponujesz już teraz i co trzeba jeszcze zrobić, by sprostać oczekiwaniom gości. W ten sposób łatwiej odkryjesz potencjał dla
rozpoczęcia biznesu agroturystycznego. Ważnym elementem będzie
Twoja sytuacja finansowa. Wiadomo bowiem, że inwestycje w turystykę
nie zwracają się natychmiast.
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IV. KROK CZWARTY:
ZDOBYWAMY RYNEK
1. KLIENTELA
Jeśli już przeanalizowałeś słabe i mocne punkty Twojego produktu turystycznego, musisz zadać sobie kolejne pytanie, zanim rozpoczniesz biznes turystyczny: czy mogę liczyć na klientów, i jak ich znaleźć?
Badania przeprowadzone w Niemczech i Austrii (krajach o długich, bo
prawie trzydziestoletnich doświadczeniach w profesjonalnie zorganizowanej turystyce wiejskiej) dowodzą, że takich klientów jest bardzo wielu, ale
ten rynek nie powstał sam — jest on efektem wielu pracochłonnych działań promocyjnych, nakierowanych na wybrane kategorie gości. Badania
zrealizowane w Polsce wykazały, że klienci agroturystyki reprezentują podobne kategorie społeczne.
Segmenty rynku — różne kategorie potencjalnych gości, wyróżniane na podstawie kryteriów demograficznych (wiek, płeć,
wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania, specyficzne
zainteresowania i preferencje turystyczne). Jedna z podstawowych zasad marketingu zaleca skoncentrowanie się na wybranym segmencie rynku i dostosowaniu produktu do jego
potrzeb.
Jacy klienci korzystają najczęściej z urlopu na wsi? Najbardziej zainteresowani tą formą wakacji są rodzice z dziećmi w wieku do lat dwunastu,
następnie osoby w wieku emerytalnym oraz ci, których stać na drugi lub
trzeci wyjazd urlopowy w roku. Wybierają oni nie tylko własny kraj, ale
także kraje ościenne, w odległości dającej się pokonać w ciągu jednego dnia
podróży samochodem. Na przykład w Austrii 76 procent wszystkich spędzających wakacje na wsi stanowią cudzoziemcy z krajów sąsiednich,
głównie z Niemiec. Zdecydowana większość to mieszkańcy dużych miast.
Pod względem składu społecznego klientela urlopu na wsi nie różni się
wprawdzie od innych turystów, ale dominują osoby o dochodach niższych
od przeciętnych.
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Główne czynniki wpływające na wybór tej właśnie formy wypoczynku
są następujące:
— umiarkowane ceny, konkurencyjne w porównaniu z innymi ofertami
wczasów,
— wypoczynek dostosowany do potrzeb rodziny,
— wysokie walory rekreacyjne, kontakt z przyrodą, ze zwierzętami, dobre wyżywienie.
Pytanie o klientelę ma jeszcze inny aspekt. Trzeba ustalić, czy decydujemy się na ofertę specjalistyczną, adresowaną do konkretnego typu klienta, czy też na propozycję dla każdego. Jest to o tyle ważne, że przy ofertach specjalistycznych należy przewidzieć szczególne kwalifikacje gospodarza i wyposażenie dostosowane do typu gości.
a) Rodzice z dziećmi
Dla tej kategorii gości zalecamy zwrócić uwagę na kilka elementów
głównie pod kątem dzieci:
— większa liczba zwierząt i bezpieczny z nimi kontakt,
— różne urządzenia do zabawy,
— duża i bezpieczna przestrzeń do zabawy w budynku i na zewnątrz,
— rozbudowany plac zabaw,
— oddzielny pokój do zabaw (z zestawem zabawek),
— kontakt z innymi dziećmi,
— rowery dziecięce, hulajnogi, samochodziki itp.,
— imprezy dla dzieci (piknik, rajd rowerowy, gry i zabawy).
b) Starsze pokolenie
Goście starszej generacji mają wyższe wymagania, ale są wdzięcznymi
klientami, gdyż przyjeżdżają także poza głównym sezonem. Jednoczesny
pobyt w tym samym budynku osób w starszym wieku i hałasujących dzieci generalnie nie jest zalecany, chociaż czasami obie strony czują się dobrze w swoim towarzystwie. Oczekiwania tej kategorii osób są następujące:
— pokoje z łazienką i wygodnym wejściem do prysznica,
— zaciszny dom i ogród,
— wygodne schody,
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—
—
—
—
—

wygodne łóżka, fotele i krzesła,
gotowość gospodarzy do słuchania, towarzyszenia i osobistej opieki,
pomoc medyczna w najbliższej okolicy,
wysokie wymagania kulinarne (np. posiłki dietetyczne),
urządzenia dla niepełnosprawnych (podjazdy, poręcze, łazienka,
drzwi itp.).

c) Grupy towarzyskie

Ta kategoria gości nie występuje wśród wybierających urlop na wsi tak
często jak dwie poprzednie, ale nie należy jej bagatelizować, gdyż równie często przyjeżdża poza głównym sezonem, zwłaszcza w weekendy.
Gospodarze muszą być przygotowani na wrzawę w domu, ponieważ
klientelę stanowią głównie młodzi ludzie, czasami szukający rozrywki.
Oczekują dobrej kuchni, możliwości zabawy, atrakcji sportowych. Oferta spędzenia wolnego czasu musi być więc bogata. W wielu krajach pod
kątem tej kategorii gości powstały na przykład specjalne tak zwane disco-farmy.
d) Miłośnicy przyrody
Jest to specyficzna kategoria gości o konkretnych, ekologicznych zainteresowaniach. Spędzają urlop indywidualnie lub w małych grupach, aby
uciec od zgiełku miasta, obserwować przyrodę; ptaki, owady, zbierać rośliny i zioła. Oczekują tradycyjnej, wiejskiej zagrody, dzikiej roślinności.
Zwracają uwagę na ochronę środowiska, chętnie rozmawiają o rolnictwie
i ekologii. Należy być przygotowanym na wegetariańskie menu, zdrową
żywność, ekologiczne środki czystości itp.
e) Turyści zagraniczni

W niektórych rejonach turyści zagraniczni stanowią bardzo istotną
część klienteli polskiego rynku agroturystycznego. Najczęściej przyjeżdżają z Niemiec, Holandii i Danii. Wynika to stąd, że podróżując głównie własnymi samochodami, rzadko decydują się na podróż dłuższą niż
jeden dzień, co oznacza maksymalnie osiemset do tysiąca kilometrów.
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Czy mają jakieś szczególne wymagania, odmienne od gości krajowych?
Generalnie nie, ale...
— możemy spotkać się z bardziej rygorystycznymi oczekiwaniami jeśli chodzi o czystość i porządek, a także ochronę środowiska (na
przykład zarzucą nam brak segregowania odpadków),
— mają często odmienne oczekiwania co do wyżywienia; można wypróbować dwa lub trzy jadłospisy, zaleca się uwzględnianie potraw
typowo regionalnych,
— konieczna będzie dobra znajomość przynajmniej jednego języka
obcego,
— należy zapewnić bezpieczeństwo parkowanym samochodom (najlepiej garaż).
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2. JAK REKLAMOWAĆ AGROTURYSTYKĘ
Samodzielnie gospodarze nie są w stanie organizować i finansować sprzedaży usług turystycznych. Po pierwsze — wymaga to specjalistycznych kwalifikacji. Po drugie — jest to bardzo kosztowne. Dlatego we wszystkich krajach Europy Zachodniej promocją turystyki wiejskiej zajmują się profesjonalne organizacje rolnicze, stowarzyszenia i związki turystyczne oraz biura
podróży, które mogą liczyc na współpracę i pomoc finansową ze strony
władz centralnych i lokalnych, banków, a także fundacji.
Kanały dystrybucji — przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje, które możemy wykorzystać do sprzedaży naszej oferty —
mogą pośredniczyć w dostarczeniu produktu lub informacji
o nim. Będą to więc biura podróży, centra informacji turystycznej, prasa, informatory, telegazeta, Internet.
Nie można oczekiwać od rolnika, żeby — oprócz prowadzenia gospodarstwa i obsługi gości — zajmował się analizą rynku, konkurencją, dystrybucją materiałów reklamowych, a nawet samą sprzedażą. Aby jednak zapewnić rentowność przedsięwzięcia, trzeba przyciągnąć jak najwięcej gości. Jest
mało prawdopodobne, by udało się to osiągnąć w wyniku zamieszczenia kilku ogłoszeń w prasie, a na tyle stać przeciętnego rolnika. Dlatego niezbędna jest fachowa organizacja promocji i sprzedaży, dofinansowana przez odpowiednie instytucje i organizacje. W Polsce są to: Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej (poprzez Ośrodki Doradztwa Rolniczego), Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Departament Turystyki (głównie poprzez władze wojewódzkie i gminne). Powstały też pierwsze stowarzyszenia grupujące rolników zajmujących się turystyką wiejską.

FORMY REKLAMY
• Katalogi to najskuteczniejsza forma reklamy w turystyce. Wydawane są przez stowarzyszenia, biura podróży, władze centralne i lokalne. W Niemczech każdy land we współpracy z izbą rolniczą, bankami, pocztą i ministerstwem rolnictwa reklamuje za pomocą katalogu
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turystykę wiejską swojego regionu. Oprócz regionalnych ukazuje się
katalog krajowy, stanowiący wybór najlepszych ofert z całych Niemiec. Katalog ten, zatytułowany „Ferien auf dem Lande” („Wakacje
na wsi”), wydawany corocznie przez Centralę Urlopu na Wsi, zawiera oferty 3500 gospodarstw (razem 10000 pokoi oraz 4000 mieszkań
wczasowych i domków letniskowych).
• Foldery i ulotki. Mają charakter podobny do katalogów, ale zawierają ofertę od jednego do kilkunastu gospodarstw. Wydawane z reguły indywidualnie lub przez lokalne stowarzyszenia.
• Widokówki i wizytówki ze zdjęciem lub rysunkiem gospodarstwa, adresem i krótkim opisem reklamowym jego walorów wypoczynkowych.
• Mapy i przewodniki regionalne, w których umieszczone są również
oferty urlopu na wsi. Najczęściej wydawane przez gminy lub stowarzyszenia gmin.
• Ogłoszenia prasowe — indywidualne lub wspólne dla kilku lub
większej liczby gospodarstw.
• Zgłoszenie do biura podróży, które samo decyduje o najskuteczniejszej formie reklamy.
• Uczestnictwo w targach z przygotowanymi uprzednio materiałami
reklamowymi i opracowaną koncepcją promocji.
• Tablice przy drodze, specjalnie oznakowana brama wjazdowa.
• Strona informacyjna w sieci internetowej.
Z reguły nie poprzestaje się na jednej formie reklamy, traktując wybraną jako główny środek promocji, a pozostałe jako pomocnicze lub utrwalające. Na przykład: oprócz katalogu wskazane jest wręczanie gościom wizytówek lub widokówek i umieszczenie tablic ułatwiających odnalezienie
gospodarstwa. Indywidualne formy reklamy (foldery, ulotki, widokówki
itp.) finansuje zazwyczaj gospodarz. Z kolei katalogi, mapy, większe wspólne foldery są zwykle dofinansowywane lub koszty ich produkcji i dystrybucji ponoszą wszyscy gospodarze, których oferty zostały umieszczone.
Spotyka się gospodarzy, którzy przygotowali pomieszczenia na noclegi, inwestując czasem niemałe kwoty, jednak później oczekują, że goście
sami ich znajdą, lub że wystarczy jedna forma reklamy (najczęściej katalog wydany przez stowarzyszenie agroturystyczne). Tymczasem zdarza się,
że przez cały sezon nie przyjedzie żaden gość. Wtedy trzeba zadać sobie
pytanie: skąd miał dowiedzieć się o naszej ofercie? A przecież są tanie lub
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nawet bezpłatne możliwości, z których możemy skorzystać, nie narażając
się na wysokie koszty. Im więcej kanałów dystrybucji, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś zdecyduje się na wybór naszej oferty.
ZADANIE:
1) Przeczytaj wybrany popularny podręcznik reklamy.
2) Przygotuj ulotkę reklamową (później także wizytówki). Na początek
może być wykonana na kserokopiarce, ale zastosuj albo kolorowy
papier, albo kolorowy druk. Kilka ulotek miej zawsze przy sobie i wręczaj przy każdej okazji.
3) Nawiąż kontakt z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, informacją turystyczną, biurami podróży, działami socjalnymi zakładów pracy. Wyślij
ulotki do wszystkich biur podróży (a najlepiej odwiedź je osobiście).
W wybranym mieście (kilku miastach) — na pewno jedno na dziesięć,
a może więcej, będzie zainteresowane współpracą.
4) Dowiedz się, jakie są możliwości umieszczenia Twojego adresu w informatorach noclegowych lub turystycznych województwa, gminy, regionu. Informację można uzyskać w Urzędach Gmin i Urzędach Wojewódzkich.
5) Zorientuj się, które gazety zamieszczają bezpłatne ogłoszenia. Przez
ostatnie dwa lata prowadzona była akcja „Zielone Lato”, ale to nie jest
jedyna okazja bezpłatnej reklamy.
6) Zapytaj o ceny ogłoszeń drobnych w gazetach. Często już za pięć
złotych możesz zamieścić ogłoszenie składające się z dziesięciu słów.
W okresie wakacji jedna z gazet obniżyła cenę do jednego złotego za
5 słów. Nie przegap takich okazji.
7) Odwiedź targi turystyczne. Zobacz, jak to robią inni. Nie zapomnij
zabrać swoich materiałów reklamowych. Nigdy nie wiadomo, kiedy się
przydadzą.
8) Rozważ umieszczenie tablicy reklamowej w ruchliwym miejscu (przy
drodze, skrzyżowaniu dróg, na rynku itp.).
9) Wykonaj przynajmniej jeden film slajdów i jeden negatywów. Zrób
zdjęcia domu z zewnątrz (przy słonecznej pogodzie), a także wnętrz
i okolicy.
10) Każdego gościa przybywającego do Twojego gospodarstwa pytaj,
skąd dowiedział się o ofercie. Dowiesz się, który kanał dystrybucji
okazał się najbardziej skuteczny.
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INFORMACJA W TEKSTACH REKLAMOWYCH
W katalogach zawarte są w skróconej formie (opis lub symbole) wszystkie, często bardzo szczegółowe, informacje ułatwiające klientom wybór
konkretnego gospodarstwa zgodnie z własnymi upodobaniami. Każdy
obiekt prezentowany jest indywidualnie z barwnym zdjęciem (rzadziej rysunkiem), opisem i cenami. Podobne zalecenia, w miarę możliwości, obowiązują w odniesieniu do folderów, ulotek czy widokówek.
Poniżej podajemy wykaz informacji, jakie powinny się znaleźć w opisie reklamowym gospodarstwa agroturystycznego. Ich duża ilość i szczegółowość może wywołać zaskoczenie, ale nie wszystkie elementy muszą
się znaleźć w konkretnej ofercie. Przygotowując samodzielnie ulotkę czy
folder reklamowy, należy dokonać selekcji, pewne informacje można pominąć, inne natomiast wyeksponować, jako podkreślające atrakcyjność
oferty. Chodzi o to, by najlepiej i najpełniej się zaprezentować, a jednocześnie uniknąć nadmiaru informacji. Zalecamy podawnie ich w następującej kolejności:
• położenie (we wsi, w zabudowie zwartej, samotnie, teren górski,
nadmorski itp., wysokość nad poziomem morza, co może mieć znaczenie dla osób starszych),
• typ gospodarstwa rolnego (dominująca produkcja rolna: uprawa roli,
hodowla, łąki, las itp.) oraz jego powierzchnia,
• rodzaj zakwaterowania (pokoje, mieszkanie, domek letniskowy, dane
o liczbie łóżek, powierzchni, pokoju wypoczynkowym, kuchni wspólnej czy oddzielnej, garażu lub parkingu, widoku z okien),
• zwierzęta w gospodarstwie (wymieniamy wszystkie łącznie z psami,
kotami, królikami oraz końmi i kucami, jeśli te ostatnie są udostępniane do jazdy),
• urządzenia dla gości (sauna, solarium, basen, rowery, bryczki, stół tenisowy, meble ogrodowe, plac zabaw, kominek, telewizor, antena satelitarna, urządzenia dla osób niepełnosprawnych),
• odległości (przystanek autobusowy lub kolejowy, plaża, wędkowanie,
jazda konna, zakupy, restauracja, lekarz, kort tenisowy, wyciąg narciarski, skansen, muzeum itp.),
• ceny (noclegów, wyżywienia, usług, zniżki dla dzieci i posezonowe —
mogą być na oddzielnej wkładce),
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• okres otwarcia obiektu dla gości (cały rok, sezon — które miesiące),
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami domowymi, które będą przebywać z gośćmi w pokojach,
• przyzwolenie na przyjazd młodzieży od lat 12 lub 14 bez dorosłego
opiekuna,
• możliwość uczestniczenia w pracach gospodarskich lub obserwowania ich,
• znajomość języków obcych (w ofertach dla gości zagranicznych).
Cały opis przy zastosowaniu skrótów lub symboli mieści się w kilku
(najwyżej kilkunastu) wierszach, a w katalogu zajmuje powierzchnię 1/4
strony formatu zeszytu. Przestrzegamy przed podawaniem niedokładnych,
a tym bardziej nierzetelnych informacji. Kiedy goście rezerwują usługi bez
pośrednictwa biura, podajemy nazwisko (lub nazwę obiektu), adres, telefon i plan dojazdu.
Od niedawna coraz częściej w naszych skrzynkach pocztowych lub nawet w drzwiach znajdujemy różne ulotki. Jeszcze więcej ulotek i folderów
otrzymują firmy i instytucje. Dotychczas skala tego zjawiska nie jest tak
duża jak na Zachodzie, ale w niedalekiej przyszłości należy się spodziewać,
że będziemy dosłownie zalewani drukowanymi materiałami reklamowymi,
gdyż jest to najtańsza i najłatwiejsza forma dotarcia do klienta. Spowoduje to, że informacje zawarte w drukach będziemy ignorować, chyba że coś
nas zaskoczy, zwróci naszą uwagę już na stronie tytułowej. Usługi agencji
reklamowych kosztują, tak więc — przynajmniej na początku — gospodarze próbują projektować oraz redagować ulotki samodzielnie. Poniższa lista pytań ułatwi sporządzenie ulotki lub folderu, która będzie w stanie
przyciągnąć uwagę czytelnika. Nie gwarantuje to jeszcze rzeczywistego odzewu, czyli dokonania rezerwacji.
1. Czy wyraźnie określiłeś odbiorcę ulotki reklamowej?
2. Czy dokonałeś przeglądu materiałów reklamowych oferujących podobne usługi? Jakie tematy (np. na zdjęciach) i jakie slogany tam występują? Co zrobić, by Twój materiał był dostatecznie konkurencyjny?
3. Czy przed wyborem rodzaju papieru, wzornictwa, kolorystyki, zdjęć
lub rysunków zdecydowałeś się, jakimi kanałami będziesz rozprowadzał ulotki?
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4. Czy rozmiar ulotki (po złożeniu) jest odpowiedni do metod rozprowadzania? Czy na przykład dostosowałeś rozmiar ulotki do typowych kopert?
5. Czy projektując ulotkę myślałeś o swoim głównym odbiorcy? Jeśli są
to osoby starsze, zastosuj większe litery. Jeśli dzieci, umieść rysunki
(zdjęcia) przemawiające do ich wyobraźni.
6. Czy strona tytułowa ulotki prezentuje wybraną (najważniejszą) korzyść z pobytu; wizualnie, poprzez slogan lub hasło (słowo) kluczowe?
7. Czy ulotka odzwierciedla prawdziwy wizerunek Twojej oferty?
Czy prezentujesz fakty i eliminujesz natrętną reklamę (frazesy, krzykliwe hasła, zniekształcenia faktów nie mogą mieć miejsca w Twoich materiałach reklamowych). Unikaj tendencyjności.
8. Czy tytuły, podpisy i nagłówki są dobrze i wyraźnie napisane?
Czy podkreślają unikalne walory Twojej oferty (to, czego inni nie
mają)?
9. Czy zachowałeś ciągłość we wszystkich typach materiałów reklamowych (ulotka, folder, widokówka itd.)? Weź pod uwagę znak (logo)
lub rysunek (zdjęcie), kolor, typ liter, slogan, rodzaj papieru, ogólne
wrażenie. Gdy reklamujesz swoje gospodarstwo jako ekologiczne,
zastosuj specjalny papier wytwarzany z makulatury (nie przejmuj się
jego szarą barwą, to będzie atutem).
10. Czy w ulotce podałeś dokładnie sposób dokonywania rezerwacji, adres, telefon, dojazd, ceny itp.?
ZADANIE:
Przygotuj własny projekt ulotki reklamowej. Zamiast zdjęć wykonaj rysunki lub napisz, co będzie przedstawiało zdjęcie lub rysunek.

BEZPOŚREDNIA INFORMACJA DLA GOŚCI
Omówimy ten rodzaj informacji, na udzielenie której gospodarz powinien być przygotowany w trakcie pobytu gości. Możemy być czasem zaskoczeni dziwnymi z naszego punktu widzenia pytaniami. Żadne pytanie
gościa nie może pozostać bez odpowiedzi. Jeśli w danym momencie nie
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jesteśmy w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie, postarajmy się dowiedzieć i dostarczyć informacji później. Takie podejście do gości świadczy
o naszej uprzejmości i zainteresowaniu ich problemami.
Przed wynajęciem pomieszczeń gość ma prawo obejrzeć pokoje, sanitariaty i urządzenia towarzyszące. Należy go dokładnie poinformować o cenach,
posiłkach (na przykład przygotować typowy tygodniowy jadłospis), usługach
dodatkowych (czy są płatne odrębnie, czy wliczone w cenę pobytu). Niedopuszczalne jest podwyższanie cen od momentu złożenia rezerwacji do zakończenia pobytu gości. Cennik z wyszczególnieniem usług umieszczamy w widocznym miejscu (jeśli goście płacą na miejscu). W pokojach należy wywiesić spis znajdujących się tam przedmiotów. Jeśli goście przyjeżdżają z zagranicy, cennik i spis sporządzamy w językach niemieckim i angielskim.
Zaopatrujemy się w mapy, plany i przewodniki po okolicy (również
w językach obcych). Umieszczamy je w specjalnej teczce, po jednym komplecie na pokój lub mieszkanie, tak, by goście mogli z nich korzystać podczas wycieczek. Sami staramy się zdobyć jak najwięcej informacji o regionie, by móc doradzić trasy, ciekawe miejsca, dobre restauracje itp.
Może się zdarzyć, że gospodarze nie będą czasowo przebywać w domu.
Przewidując takie sytuacje, pozostawiamy ważne adresy i numery telefonów (lub zaznaczamy dojazd na planie): straży pożarnej, policji, pomocy
medycznej.
Organizator turystyki — firma, która przygotowuje produkt turystyczny dla potencjalnych klientów; zawiera umowy z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne (właścicielami hoteli, restauracji, środków transportu itp.), a następnie promuje
ten produkt i sprzedaje tzw. agentom turystycznym. Jest to
odpowiednik hurtownika w turystyce.
Agent turystyczny — biuro podróży, które doradza klientom
wybranie oferty zgodnej z ich oczekiwaniami i dokonuje rezerwacji usług. Jest więc bezpośrednim sprzedawcą i otrzymuje
za to prowizję od tour operatora, hotelu lub przewoźnika. Jest
to odpowiednik detalisty w turystyce.
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Kiedy gospodarz obiektu na stałe mieszka w innym miejscu, informacja pozostawiona gościom musi być obszerniejsza. Oprócz wymienionych
pozycji, należy umieścić adres, telefon, mapkę dojazdu do gospodarza oraz
te same dane osoby, która w niedalekim sąsiedztwie będzie służyć gościom
pomocą (na przykład w przypadku awarii urządzeń). Takie informacje są
szczególnie pożądane dla gości zagranicznych, którzy mogą mieć kłopoty
z porozumiewaniem się.
Trudno przewidzieć wszystkie pytania wczasowiczów, ale po pewnym
czasie nabierzemy doświadczenia i będziemy w stanie przygotować odpowiednie informacje. Jeśli nasi goście będą korzystać z transportu publicznym, zaopatrzmy się w rozkłady jazdy, dowiedzmy o ciekawych imprezach lokalnych. Wszystko dla zadowolenia naszych gości i urozmaicenia
im pobytu.

3. SAMODZIELNIE CZY ZA POŚREDNICTWEM BIURA?
Musimy dokonać przemyślanego wyboru: jakie sposoby reklamowania
i sprzedaży naszej oferty będą najskuteczniejsze, a jednocześnie najmniej
kosztowne. Czy sami zajmiemy się poszukiwaniem klientów, czy skorzystamy z pośrednictwa biura podróży, które to wykona za nas? Jest wielu
zwolenników, ale też przeciwników współpracy z biurem turystycznym.
Przeanalizujmy zatem, jakie korzyści wynikają ze współpracy z pośrednikami i jakie są przeciwwskazania.
a) Korzyści z pośrednictwa biura
• Małe wydatki na reklamę nie gwarantują odpowiednich efektów. Biuro, prowadząc promocję wspólną dla większej liczby obiektów, jest
w stanie osiągnąć wyższą sprzedaż.
• Biuro, które będzie pośredniczyć w sprzedaży usług wczasowych,
musi dysponować określoną liczbą miejsc w danym obiekcie po to, by
rezerwować je bez każdorazowego sprawdzania, czy są wolne, czy nie.
W ten sposób jest w stanie elastycznie i szybko kierować rezerwacje
z obiektu już zajętego do wolnego o podobnym standardzie i cenach.
• Do naszej dyspozycji jest często system rezerwacji komputerowej
o zasięgu krajowym lub nawet międzynarodowym.
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• Zdobycie rynku międzynarodowego jest tak kosztowne, że tylko duża
organizacja może sfinansować reklamę.
• Biura stosują ujednolicony system standardów i cen. Ma to swoje dobre strony: biuro doradzi ceny na podstawie swojego doświadczenia
rynkowego, a także zasugeruje ulepszenie wyposażenia. Gospodarz
nie ponosi ryzyka własnych prób i błędów. Otrzymuje przy okazji bezpłatne szkolenie.
• Zwiększa się szansa na wynajmowanie pokoi po sezonie, co sprawia,
że koszty stałe rozkładają się na dłuższy okres, a tym samym ogólny
poziom zysku rośnie.
• Biura zagraniczne, a ostatnio i polskie, stosują system zabezpieczeń
dla właściciela na wypadek odwołania rezerwacji przez gości. Kiedy
więc zarezerwowali oni noclegi i nie przyjechali, gospodarz otrzymuje częściową rekompensatę.
• Niektóre biura przygotowują zdjęcia, broszury i katalogi, nie obciążając gospodarzy kosztami.
b) Wady
• Gospodarz do pewnego stopnia traci swą indywidualność, chociaż ze
względów rynkowych firmy zachęcają do utrzymania wiejskiego charakteru zabudowań i pomieszczeń.
• Zdobywając klienta trzeba polegać na biurze, które w ustalonym
w umowie okresie będzie wyłącznym dysponentem miejsc noclegowych. Może to się okazać ryzykowne, gdyby biuro nie zapewniło rezerwacji.
• Istnieje niebezpieczeństwo rozbieżności między ceną dla gości werbowanych bezpośrednio przez gospodarza a ceną biura. Można tego
uniknąć w dwojaki sposób:
a) gospodarz udziela zniżki dla biura,
b) biuro uzgadnia z gospodarzem cenę netto i samo ustala swoją prowizję, natomiast gospodarz od własnych gości pobiera opłatę równą cenie określonej przez biuro.
• W przemyśle turystycznym powszechną praktyką są tajne taryfy ustalane między właścicielem obiektu a biurem, co sprawia, że ceny dla
gości są jednakowe, bez względu na to, czy usługi kupują w biurze,
czy bezpośrednio u gospodarza.
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• Terminy płatności są z reguły ustalane najwcześniej po wyjeździe gości lub po zakończeniu sezonu. Wiąże się to z kwestią rekompensat za
uzasadnione reklamacje. W systemach prawnych krajów Europy Zachodniej klient ma prawo domagać się odszkodowania, jeśli jakość
usług nie była zgodna z umową. Podobne zasady są planowane w polskim ustawodawstwie turystycznym.
c) Jakie biuro wybrać?
Przy wyborze biura proponujemy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
• zasięg działania — czy biuro działa tylko w jednym regionie, w całym
kraju, czy na rynku kilku państw? Im większy zasięg, tym większe
prawdopodobieństwo rezerwacji;
• oferta, którą dane biuro przygotowuje dla klientów, czyli liczba obiektów w katalogach. Duże biura dysponują większymi środkami na reklamę;
• sposób reklamowania. Najskuteczniejsze są katalogi;
• opłaty za koszty fotografowania, inspekcji i doradztwa. Czy biura pobierają opłaty, czy nie? A jeśli tak — jak wysokie?
Jeśli więc zdecydujemy się na współpracę z biurem podróży, musimy
rozważyć wiele czynników. Jest sporo argumentów za sprzedawaniem naszych usług za pośrednictwem dobrego biura turystycznego. Wprawdzie
w Polsce mamy do czynienia z uprzedzeniem do pośredników, ale może się
okazać, że sami nie będziemy w stanie sfinansować reklamy i osiągnąć zadowalających efektów.

4. CENY
a) Jak ustalić ceny?
Nie ma jednolitych zasad ustalania cen, gdyż decyduje o nich wiele
czynników; nie tylko sama jakość usług i oferowany komfort, ale przede
wszystkim sytuacja na rynku usług turystycznych. Jest oczywiste, że
kraj, region lub miejscowość uznane za turystyczne, stają się modne i tym
samym częściej wybierane przez turystów, co pociąga za sobą wyższe ceny
usług turystycznych. Jak dotychczas Polska nie jest w Europie uznawana
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za kraj szczególnie atrakcyjny. To nie znaczy, że nie posiada walorów mogących przyciągnąć potencjalnych turystów, ale na skutek niedostatecznej
i mało skutecznej promocji są one mało znane za granicą. Wprawdzie liczba turystów zagranicznych wzrasta, ale jest niska w porównaniu z innymi
krajami. Nie bez znaczenia jest także słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna. Te wszystkie elementy wpływają na cenę. Stąd agroturystyka —
przynajmniej na początku — musi oferować tanie usługi. Większość wsi
i gospodarstw wiejskich nie posiada żadnej infrastruktury.
Zastanawiając się nad cenami za nasze usługi, musimy najpierw zorientować się, jakie ceny funkcjonują na rynku turystycznym, za jaką cenę inni
sprzedają podobną ofertę.
Uwaga: należy odnosić naszą cenę do usług porównywalnych, na przykład w ośrodkach wczasowych lub w kwaterach prywatnych, a nie w hotelach. Jest to często popełniany błąd, tymczasem hotele to zupełnie inny
rodzaj usług, inna klientela i nie kwalifikuje się ich do usług wczasowych.
Kolejny błąd popełniany przez niektórych gospodarzy to stosowanie
odmiennych cen dla klientów krajowych i zagranicznych. Jest to pozostałość z okresu, kiedy istniały różne kursy złotego do walut wymienialnych
i hotele stosowały wyższe ceny dla cudzoziemców. Obecnie ten system został zaniechany, a cena za tę samą usługę musi być jednakowa, bez
względu na to, kto płaci. Dochodzi do sytuacji, że nocleg w Polsce jest
droższy niż w Europie Zachodniej. Dlaczego więc turyści mają przyjeżdżać
właśnie do Polski, skoro przeciętna (a więc nie najwyższa) cena noclegu
jednej osoby w komfortowym mieszkaniu wczasowym na wsi w Niemczech
wynosi aktualnie 10 marek za pierwsze cztery osoby i po 8 marek za każdą następną?
Przodujące w turystyce kraje zaczynały od niskich cen noclegów i bogatej
oferty usług towarzyszących. My również musimy być konkurencyjni cenowo. Oznacza to, że podobne, a nawet lepsze usługi sprzedajemy za cenę
niższą od przeciętnej obowiązującej w danym regionie. W miarę rozwoju
biznesu i zdobywania własnych klientów, stale obserwując rynek turystyczny, można będzie zaryzykować stopniowe podwyższanie cen.
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b) Ceny posezonowe
Jednym ze sposobów przyciągania klientów jest stosowanie różnego rodzaju zniżek. Najczęściej spotykane są ceny posezonowe w okresach małego zainteresowania wyjazdami urlopowymi. Proponowane obniżki cen
wynoszą 50 i więcej procent w porównaniu z głównym sezonem (letnim,
a w rejonach górskich również zimowym). Obniżka cen dotyczy tylko noclegów, a zasadniczy dochód przynoszą usługi towarzyszące. W rezultacie
następuje wydłużenie sezonu i lepsze wykorzystanie obiektu, który bez zastosowania cen posezonowych stałby pusty. Inny rodzaj upustu to zniżki
dla dzieci. Z reguły opłata za nocleg dziecka wynosi 50 procent ceny osoby dorosłej, natomiast małe dzieci przyjmowane są bezpłatnie. Praktykuje
się też niższe ceny posiłków dla dzieci.
Ceny są zróżnicowane w zależności od czasu pobytu. Ogólną zasadą
jest: im dłużej, tym taniej (w przeliczeniu na 1 dzień pobytu). Zniżki przy
dłuższych pobytach powinny być odczuwalne dla klienta na tyle, aby chciał
pozostać w tym samym miejscu, zamiast wybierać następne w innym regionie. Na przykład:
goście przebywający

21 dni

płacą za

14 dni

płacą za

7 dni

płacą za

14 dni
12 dni
10 dni
7 dni
6 dni
5 dni

Systemy cen zróżnicowane są w zależności od rodzaju zakwaterowania:
• cena za 1 osobę (jeśli dysponujemy wyłącznie pokojami dwuosobowymi, a rezerwacja opiewa na nieparzystą liczbę gości, trzeba pozostawić jedno łóżko wolne);
• cena za cały pokój (stosuje się rzadko, gdyż może być niekonkurencyjna, wymusza opłatę za ewentualne wolne miejsce);
• cena za całe mieszkanie lub cały dom letniskowy (obejmuje cały obiekt,
bez względu na liczbę osób, czasami pierwsze cztery osoby płacą pełną
stawkę, a każda następna otrzymuje 50 procent bonifikaty);
• cena kempingu (obowiązują różne systemy; czasami oddzielnie za
samo miejsce, namiot lub przyczepę, za liczbę osób, samochód, ryczałt za elektryczność, lub opłaty łączące poszczególne elementy cen).
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W przypadku domków letniskowych, mieszkań i kempingu ceny dotyczą samych noclegów bez wyżywienia. Generalną zasadą jest bowiem samodzielne przygotowywanie posiłków przez gości lub korzystanie z pobliskiej gastronomii. Niektórzy gospodarze urządzają karczmy w starym
stylu zarówno dla swoich gości, jak też innych turystów i miejscowej ludności. Z kolei wynajmując pokoje, oferuje się na miejscu posiłki. Goście
sami decydują, czy skorzystają tylko ze śniadań, czy także z ciepłej kolacji, lub z wyżywienia całodziennego. Możliwość spożycia posiłków w miejscu zakwaterowania podajemy w ofercie łącznie z ceną noclegu:

5. RENTOWNOŚĆ, KOSZTY, BIZNESPLAN
Wieloletnie doświadczenia krajów Europy Zachodniej w turystyce wiejskiej wskazują, że niezbędna jest pewna minimalna liczba pomieszczeń do
wynajęcia oraz liczba sprzedanych dni, aby przedsięwzięcie było opłacalne. Za takie minimum uważa się 60 do 80 dni pełnego pobytu gości w jednym roku. W Niemczech udało się osiągnąć średnią dla całego kraju 100
dni. Na ten wynik składają się gospodarstwa, które miały gości przez 50
dni i 150 dni w roku. Te ostatnie głównie w rejonach sportów zimowych.
Nie oczekujmy wysokich zysków już w pierwszym roku działalności. Są potrzebne co najmniej 3 lata pracy uwieńczonej dobrą opinią gości, aby nasze gospodarstwo osiągnęło wynik, który uznamy za rentowny.
Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do wydłużenia sezonu. W Polsce
letni sezon urlopowy obejmuje 6-8 tygodni. W krajach o podobnym klimacie na sezon letni przypada 70 procent wszystkich gości w danym roku, jesienią 19 procent, a wiosną 11 procent. W rejonach górskich możemy doliczyć jeszcze 4 tygodnie zimą.
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Odczucia co do rentowności biznesu zależą także od indywidualnej sytuacji gospodarza. Dla jednego kilkanaście dodatkowych tysięcy może być
wystarczającą zachętą, by uruchomić przedsięwzięcie, dla drugiego taką
sumą będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie bez znaczenia jest punkt
wyjścia; czy dysponujemy wolnymi, umeblowanymi pomieszczeniami i gości możemy przyjąć „od jutra”, czy musimy je tworzyć od podstaw lub dokonać przebudowy. Wpływa to na odczucia o rentowności, gdyż w tym drugim przypadku oczekujemy zwrotu poniesionych nakładów. Jednak w obu
sytuacjach zalecamy sporządzenie tak zwanego biznesplanu (szczególnie
dokładnego, gdy inwestujemy).
Kto starał się o uzyskanie kredytu w banku lub występował o pomoc do
instytucji finansowej, wie, że bez przedstawienia biznesplanu, nie zostaną
podjęte nawet wstępne rozmowy. Biznesplan to w rzeczywistości dokument opisujący, jakie jest prawdopodobieństwo zdobycia klientów, jak nasza działalność wygląda w porównaniu z konkurencją, jakie są prognozy
rynkowe. Innymi słowy, jest to spojrzenie w przyszłość i zaplanowanie rozwoju na podstawie kalkulacji finansowej przewidywanych przychodów,
kosztów i zysków.
Wykorzystajmy więc jako bazę dla sporządzenia biznesplanu naszą analizę mocnych i słabych punktów oferty. Nie jesteśmy w stanie podać dokładnej kalkulacji, gdyż zależy ona od wielu czynników; udziału własnych
materiałów i własnej pracy, cen zakupu materiałów, kosztów robocizny
(zróżnicowanych regionalnie), rodzaju, wielkości i standardu obiektu.
Jeśli inwestujemy, musimy szczegółowo policzyć koszty poniesione na:
• materiały budowlane,
• transport,
• robociznę,
• przyłączenie wody, elektryczności, kanalizacji itp.,
• meble i inne elementy wyposażenia.
Następnie uwzględniając stawki amortyzacji wliczamy te wszystkie wydatki do ogólnego rachunku kosztów (przypominamy o zachowaniu rachunków). Stawkę amortyzacji obliczamy również dla części obiektu wynajmowanego gościom także wtedy, gdy nie wymagał on inwestycji. Wpłynie to na niższy wymiar podatku (jeśli przekroczymy limit pięciu pokoi).
Z kolei sporządzamy kalkulację kosztów bieżących, związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez gości. Najważniejsze pozycje to:
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Następnie obliczamy planowany przychód w pierwszym roku działalności. Dokonujemy tego zakładając z góry prawdopodobną liczbę gości,
którą mnożymy przez cenę 1 noclegu i szacowane tak zwane obłożenie pomieszczeń. Wróćmy więc do naszego przykładu rodziny Kowalskich: dysponują oni 5 pokojami do wynajęcia (razem dla 10 osób), obiekt jest czynny od 1 kwietnia do 30 września (razem 180 dni), cena za 1 nocleg latem
(lipiec i sierpień = 60 dni) wyniesie 30 zł od osoby, w pozostałych miesiącach (kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień = 120 dni) wyniesie 20 zł od osoby. Zakładamy obłożenie obiektu latem: 80 procent, po sezonie: 25 procent.
Oznacza to, że w sezonie wszystkie pomieszczenia będą zajęte w 80, a po
sezonie w 25 procentach. Udział kosztów bieżących przyjmujemy na 25
procent.
Okres

Obłożenie

Cena 1 noclegu

Liczba osób

Przychód zł
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PROGNOZA PRZEPŁYWU PŁATNOŚCI

Powyższa kalkulacja ma charakter wyłącznie przykładowy. Jest tylko ułatwieniem przy przeprowadzaniu własnego rachunku porównawczego. W każdej sytuacji inne będą koszty i przychody. Państwo Kowalscy nie budowali
budynku z myślą o turystach; wykorzystali istniejące zasoby, toteż nie odliczono kosztów amortyzacji. Można także przeprowadzić kilka wariantów
kalkulacji, przy założeniu różnego obłożenia i różnych cen. Umożliwi to
ocenę okresu spłaty przedsięwzięcia. Podobną kalkulację sporządzamy po
zakończeniu sezonu, w oparciu o rzeczywiste koszty oraz przychody.
Warto także zorientować się, jak będzie kształtować się przepływ płatności w poszczególnych miesiącach. Dotyczy to płatności od naszych
kontrahentów (gości, biur podróży) i — z drugiej strony — płatności,
których my sami dokonujemy (czyli naszych wydatków). Są koszty ponoszone przez nas w miesiącach, kiedy nie przyjmujemy gości i tym samym nie mamy żadnych dochodów (odsetki, ubezpieczenia, reklama, telefony, utrzymanie obiektu itp.). W każdym biznesie niebezpieczne są
sytuacje, gdy musimy ponosić koszty, a zapłata jeszcze nie nadeszła.
Może się okazać, że chwilowo brakuje nam gotówki. Dlatego warto przeprowadzić analizę przepływu płatności zarówno planowaną, jak i rzeczywistą (po zakończeniu roku). Pomoże nam to uniknąć nieprzyjemnego
zaskoczenia.
Zasadą powszechnie stosowaną w biznesie jest jego ciągłe rozwijanie.
Konsekwencją tej zasady jest przeznaczanie dochodów uzyskanych
w pierwszych latach na polepszenie standardu, powiększenie wynajmowanych powierzchni lub całkiem nowe inwestycje. Przykładowo: Kowalscy urządzają dodatkowe mieszkanie wczasowe, ktoś inny adaptuje strych,
a my przygotowujemy kemping. Uzyskany dochód — ponad 10 tysięcy
złotych, to kapitał na przygotowanie kempingu dla 5 przyczep. Załóżmy,
że opłata za wynajęcie miejsca pod przyczepę wyniesie 20 zł plus 4 zł od
osoby plus 4 zł za elektryczność dziennie. Przy czterech osobach w każdej
przyczepie dzienny przychód z jednego miejsca wyniesie 40 zł, co pomnożone przez 5 miejsc daje 200 zł. Bierzemy pod uwagę wyłącznie dwa miesiące sezonu letniego (60 dni); przy obłożeniu 80 procent czyli 48 pełnych
dni, uzyskany przychód wyniesie 9.600 zł. Jeśli nawet obłożenie kempingu wyniesie tylko 60 procent to — po odliczeniu kosztów bieżących — zainwestowany kapitał powinien zwrócić się po dwóch latach. Tak więc
w trzecim roku nasze dochody osiągną poziom około 10000 zł.
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W naszych przykładowych kalkulacjach uwzględniliśmy wyłącznie same noclegi, bez wyżywienia i usług towarzyszących, które mogą być źródłem większych dochodów. Tutaj również trzeba dokonać kalkulacji i porównania z cenami podobnych usług oferowanych przez konkurencję.
W przypadku posiłków opracowujemy tygodniowy jadłospis, przeliczając każdy składnik według wagi i ceny na 1 osobę. Dodajemy koszty energii, amortyzacji urządzeń oraz transportu i robocizny.
W przedstawionych wzorach kalkulacji nie zostały uwzględnione
wszystkie możliwe składniki, ale nie wszystko da się przewidzieć. Korzystający z kredytu bankowego wliczy odsetki od uzyskanej pożyczki
w koszty. Pominęliśmy też celowo kwestie podatkowe, ponieważ ich wysokość zależy między innymi od tzw. kosztów uzyskania przychodu. Jeśli ponosimy wyższe nakłady na podwyższenie standardu, koszty będą
wyższe i wymiar podatku zmniejszy się znacznie (jeśli wynajmujemy
więcej niż 5 pokoi). Jest to zachęta do inwestowania. Uważamy jednak,
że warto poświęcić trochę czasu na sporządzenie biznesplanu, a po zakończeniu sezonu — szczegółowej kalkulacji. Dzięki temu będziemy
mieli rozeznanie, na ile nasze przedsięwzięcie jest rentowne i gdzie szukać oszczędności.
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DLACZEGO WARTO SIĘ STOWARZYSZAĆ?
Świadczenie usług turystycznych — nawet na małą skalę — powinno być
zajęciem przynoszącym wymierny, odczuwalny dochód. Działając samodzielnie, usługodawcy napotykają szereg problemów i barier, z którymi trudno im
sobie poradzić bez porady fachowców. Ale gdzie mają ich na wsi szukać? Nie
będą przecież z każdym problemem udawać się do prawnika czy ekonomisty.
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Byłoby to kłopotliwe, czasochłonne i kosztowne. Często nawet nie wiadomo,
gdzie można znaleźć takich specjalistów, znających się na turystyce.
Między innymi z tego powodu usługodawcy zaczęli się zrzeszać i tworzyć stowarzyszenia. Obecnie w Polsce działa już ponad 60 stowarzyszeń,
skupiających głównie właścicieli wiejskiej bazy noclegowej. Większość
z nich jest członkami Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”. Co zatem spowodowało szybkie powstawanie stowarzyszeń
i jakie korzyści mają kwaterodawcy, będący ich członkami?

• Goście oczekują bogatej oferty turystycznej, tymczasem pojedyncze
gospodarstwo nie jest w stanie jej zapewnić. Tak więc współpraca
usługodawców sprzyja podwyższeniu atrakcyjności pobytu, a tym samym stwarza szansę na wzrost liczby gości.
• Aby dostosować ofertę do oczekiwań gości, trzeba poznać ich upodobania. W tym celu przeprowadza się badania rynkowe lub korzysta
z wyników badań zrealizowanych przez specjalistów. Tylko większa
organizacja może takie badania zamówić lub uzyskać do nich dostęp.
• Znając upodobania gości, fachowcy doradzą, jak dobrze przygotować
i dostosować własną ofertę do oczekiwań klientów.
• Stowarzyszenia organizują szkolenia dla swoich członków, zapraszając specjalistów od turystyki, prawa, finansów, podatków, reklamy
i innych dziedzin. W ten sposób kwaterodawcy uzyskują odpowiedzi
i znajdują skuteczne rozwiązania nurtujących ich problemów.
• Stowarzyszenia są organizacjami reprezentującymi interesy swoich
członków wobec władz lokalnych lub regionalnych, a federacja stowarzyszeń — wobec Rządu RP i Sejmu. Opinują projekty rozwiązań prawnych i finansowych, proponują regulacje korzystne dla kwaterodawców.
• Stowarzyszenia mają łatwiejszy dostęp do tzw. środków pomocowych
pochodzących z funduszy organizacji zagranicznych, a także funduszy
budżetu państwa czy gmin.
• Stowarzyszenia przygotowują materiały reklamowe, które później są
rozpowszechniane na targach turystycznych w kraju i za granicą. Promują ofertę swoich członków w radiu, telewizji i prasie. Dzięki temu
zdobywają klientów dla kwaterodawców. Taka promocja jest bardziej
profesjonalna, skuteczna, a przede wszystkim mniej kosztowna.
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• Stowarzyszenia organizują również regionalne biura, dokonujące rezerwacji wczasów. Łatwiej jest klientowi zatelefonować w jedno miejsce, aniżeli sprawdzać w każdym obiekcie, czy są wolne miejsca. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej planuje powołanie ogólnopolskiego biura informacji i rezerwacji, co ma szczególne znaczenie dla klientów krajowych i zagranicznych.
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Stowarzyszenia turystyki wiejskiej skupiają obecnie około 3.000 właścicieli wiejskiej bazy noclegowej i obejmują terytorialnie znaczną część
Polski. Członkowie opłacają niewysokie składki, natomiast działalność stowarzyszeń finansowana jest głównie ze środków pozyskiwanych ze źródeł
zewnętrznych. Jednak tam, gdzie członkowie stowarzyszeń odczuli pozytywne skutki przynależności i wspólnego działania, sami deklarują wyższe
składki, by zwiększyć skuteczność. Bowiem dobrze funkcjonujące stowarzyszenie oznacza dla jego członków wyższe dochody.
Należy dążyć do tego, by stowarzyszenia zrzeszały nie tylko samych
kwaterodawców, ale także innych usługodawców i przedstawicieli
władz lokalnych, samorządów i organizacji działających na rzecz turystyki. Tak szeroki skład członków stowarzyszenia gwarantuje — oprócz
bogatszej oferty dla klientów — wspólne i skuteczniejsze rozwiązywanie
wielu problemów. Nie da się zbudować profesjonalnej oferty turystycznej
tylko na bazie samego zakwaterowania. Władze gminy mogą wspierać rozwój turystyki poprzez dofinansowanie działań publicznych (drogi, parkingi, oznakowanie, promocja), bez których efektywny rozwój turystyki nie
jest możliwy. Z kolei np. władze parku krajobrazowego mogą pomóc
w rozwiązaniu konfliktów na styku: rozwój turystyki a ochrona środowiska. Fakt, że w jednym stowarzyszeniu spotykają się wszyscy, którym zależy na rozwoju turystyki, ma ogromne znaczenie. Inaczej bowiem przyjmuje urzędnik petenta, a inaczej jest, gdy siadają przy jednym stole osoby
mające wspólny cel i przystępują do rozwiązania wspólnych problemów.
Należy także unikać tworzenia stowarzyszeń o zbyt dużym zasięgu
terytorialnym, gdyż zbytnie oddalenie członków utrudnia komunikowanie
się. Ponadto mogą pojawić się wewnątrz organizacji grupy ze sobą konkurujące, o rozbieżnych interesach, co wynikać będzie z różnorodności obszarów, jakie reprezentują.
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WYBRANE PRZEPISY PRAWNE
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU
Nr 101, poz. 1178)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: DzU z 2001 r. Nr 55 poz. 578)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (DzU Nr 66, poz. 665)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: DzU z 2000 r. Nr 14, poz. 176)
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU Nr
144, poz. 930)
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU Nr 11, poz. 50)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym (DzU Nr 109, poz. 1245)
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU
Nr 9, poz. 31)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (DzU Nr 63, poz. 634)
Rozporządzenie Ministra Gospodarski Terenowej i Ochrony Środowiska
oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z 1973 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla hoteli i innych
zakładów noclegowych (DzU Nr 33, poz. 196)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie
warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych
od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe (DzU Nr 56, poz. 290)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU Nr 92, poz. 460)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 1999 r.
Nr 15, poz. 140)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: DzU z 1984 r. Nr 32, poz. 174)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r.
w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (DzU Nr 32, poz. 176)
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FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI
Misja:
Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.
Przez swe działania Fundacja wspiera społeczny, gospodarczy i kulturalny rozwój
obszarów wiejskich. Działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego, Fundacja
wspiera również rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii.
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ
Wspieranie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości
• Mikropożyczki
• Szkolenia w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami
• Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności agroturystycznej
• Wspomaganie grup producentów wiejskich
• Coroczny konkurs „Nasz sposób na biedę na wsi”
• Konkurs grantowy „Promocja przedsiębiorczości”
• Konkurs na najlepsze strony www „Otwieramy nasze drzwi”
Ochrona środowiska
• Kredyty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
• Kredyty na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych
• Pożyczki na budowę małych elektrowni wodnych
• Szkolenia w zakresie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich
• Kredyty na budowę gminnych sortowni odpadów
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
• Coroczny konkurs „Zachowajmy nasze dziedzictwo kulturowe”
• Szkolenia „Zachowajmy bogactwo kultury”
Programy dla młodzieży
• „Młodzież – Gmina – Środowisko”
• Kanadyjsko-Polsko-Ukraiński Program Wymiany Młodzieży
• Wiejskie Warsztaty Teatralne
• NetCorps. Kanadyjsko-Polsko-Ukraiński Program Wymiany Młodzieży z elementami edukacji w zakresie nowoczesnych technologii komputerowych
• Konkurs grantowy „Pożyteczne ferie”
Wspieranie inwestycji oświatowych
• Kredyty na budowę, remonty i modernizacje szkół podstawowych i gimnazjów
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z biurem Fundacji:
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
tel. +48 22 6362570-75; fax: +48 22 6366270
e-mail: fww@fww.org.pl
lub otworzyć naszą stronę internetową: www.fww.org.pl
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