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Agroturystyka w kraju od lat przeżywa rozkwit. A teraz okazuje się, że wymyka się 

pandemii. Wielu turystów zmienia swoje plany wakacyjne – w miejsce zagranicznych 

wyjazdów wybierając polskie gospodarstwa agroturystyczne. Przestrzeń i ustronność, 

dają szansę na wypoczynek całym rodzinom czy grupom znajomych. Nie można się dzi-

wić, że znajdują tu poczucie bezpieczeństwa. 

To dla nas wszystkich szansa na zwiększenie zainteresowania turystów polską wsią.

Choć pandemia sprawia, że trzeba się zmierzyć się z nowymi wytycznymi związanymi 

z bezpieczeństwem, co wiąże się z podejmowaniem dodatkowych działań, form zabezpie-

czeń czy wydatkami, może się okazać, że ten czas będzie dla gospodarstw agroturystycz-

nych przełomowy.

Covid-19 wytycza nową ścieżkę rozwoju turystyki. Zmieniają sią kierunki wyjazdów    

i regiony najczęściej odwiedzane przez turystów, którzy zaczęli wybierać tereny do tej 

pory mniej oblegane. Przekształceniu mogą również ulec preferencje oraz oczekiwania 

turystów, a także sposoby spędzania czasu pod gruszą. By wpisać się w nowy nurt, go-

spodarstwa agroturystyczne muszą odnaleźć się w zupełnie odmiennych realiach. Jest to 

tym trudniejsze, że nie ma gotowych rozwiązań ani idealnych wzorców. Każde gospo-

darstwo agroturystyczne jest inne, działa w innym środowisku przyrodniczym i kulturo-

wym. Każde musi samodzielnie podejmować decyzję, co jest konieczne, aby jego przed-

sięwzięcie mogło odnieść sukces i było przy tym bezpieczne. 

Bezpieczeństwo w agroturystyce to zawsze wymóg nadrzędny, ale w czasach pande-

mii nabiera jeszcze większej rangi. Istotne, by stosować się do obowiązujących przepisów 

i być z nimi na bieżąco. Ważne, by umiejętnie pogodzić gwarancję komfortu wypoczynku 

z wszystkimi wytycznymi, które zmieniają się tak, jak zmienia się sytuacja epidemiczna   

w Polsce i na świecie. 

          

              Mamy nadzieję, że niniejsza broszura w tym Państwu pomoże.



Rozdział I

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
dla obiektów wynajmowanych turystom

Od zarania dziejów, jedną z fundamentalnych barier w podróżowaniu, była obawa przed opuszcze-
niem znanego, „oswojonego” miejsca życia i zapuszczenie się w obcą przestrzeń, najczęściej postrzeganą 
jako wrogą i niebezpieczną. Mimo to, od wieków jakaś wewnętrzna potrzeba wypychała ludzi z domów 
do wędrówek po świecie. Podróżni (w późniejszych czasach także turyści) zawsze starali się poruszać 
bezpiecznymi szlakami do miejsc zamieszkiwanych przez gościnnych, przyjaźnie nastawionych ludzi, 
omijając obszary groźne, złowrogie, stwarzające zagrożenia. I tak jest do dziś, choć światem co chwila 
wstrząsają jakieś dramatyczne wydarzenia, tak jak ostatnio pandemia Covid-19. Branża turystyki wiejskiej 
powinna przygotować swoje kwatery tak, by móc przyjmować turystów z zachowaniem szczególnych 
środków bezpieczeństwa. Bezpieczny wypoczynek na polskiej wsi, pełnej sielskości i uroku, a jedno-
cześnie z nowoczesną i często komfortową bazą noclegową, może być bardzo atrakcyjny. 

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest niezwykle ważnym, wręcz nieodzownym składnikiem prze-
strzeni przyjaznej turystom, czyli przestrzeni posiadającej specyficzną atmosferę gościnności, w której 
przybysze po prostu dobrze się czują. Nawet w przypadku braku innych istotnych przewag konkuren-
cyjnych (unikatowych walorów turystycznych, profesjonalnie przygotowanego produktu, efektywnego 
marketingu itp.), stworzenie takiej przestrzeni, może znacząco wzmocnić pozycję danego obszaru na 
globalnym rynku turystycznym. 

Bezpieczeństwo – wymóg nadrzędny!

Wymagania budowlane dla budynków i innych obiektów budowlanych w kontekście 
przepisów prawnych

Podstawowym elementem bezpiecznego pobytu dla turysty jest baza lokalowa, a więc sam budy-
nek, w którym znajduje się baza noclegowa, żywieniowa, wszelkie pomieszczenia do spędzania czasu 
wolnego oraz jego otoczenie i wyposażenie itp. Dotyczy to więc różnego rodzaju budynków i budowli.

Każdy budynek, mieszkalny czy usługowy, musi spełniać wymagania bezpieczeństwa dla osób w nim 
przebywających – powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zmianami). Spełnienie wymagań, może zostać sprawdzone        
w wyniku kontroli dokonanej przez wiele organów, o czym dowiecie się Państwo w dalszej części 
artykułu. Podstawowe wymagania określa rozdział I ustawy, z którego wynika, że:

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania technicz-
ne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób 
odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszą-
cych się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych.

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co 
najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeżeli wymagają 
tego przepisy odrębne, a odpowiednio do ich przeznaczenia – także na inne cele. W innych 
budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony 
przeciwpożarowej.

Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, budynki opieki zdrowotnej, opieki społecznej       
i scalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywnością, a także inne budynki, 
jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną 
instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy 
budynków w zabudowie zagrodowej i budynków rekreacji indywidualnej.

Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie 
ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków technologicznych, jeżeli one występują.

Każdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w których w trakcie użytkowania 
powstają odpady i nieczystości stałe, powinny mieć miejsca przystosowane do czasowego 
gromadzenia tych odpadów i nieczystości, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu.

Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich 
przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń   
w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrz-
nego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych, 
użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim.

Budynek i pomieszczenia, w których są zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory 
spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe, powinny mieć przewody kominowe do 
odprowadzania dymu i spalin.

Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do 
ich przeznaczenia. 
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Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi, należy – biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania – projektować i budować     
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku       
I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustana-
wiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego     
s. 6/152 16.12.2020 dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 
dotyczących: 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

 b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego 
dostępu do Internetu; 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;…”

Budynki każdego typu – mieszkalne, a także użyteczności publicznej, powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie zarówno technicznym, jak i estetycznym. To na 
właścicielu budynku ciąży odpowiedzialność za wykonywanie niezbędnych badań, 
czy w razie konieczności jego napraw.

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi może być zaopatrywany w gaz z sieci 
gazowej, baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego, zgodnie z warunkami określonym    
w §156 ust. 1 i §157.

Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony 
w wewnętrzną instalację elektryczną.

a) nośności i stateczności konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) higieny, zdrowia i środowiska, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 

fot. Przykład zagospodarowania otoczenia budynku

fot. Utwardzona nawierzchnia

Badanie stanu technicznego budynku jest nie tylko w wielu przypadkach wymagane przez prawo, 
ale przede wszystkim niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. Istnieje kilka sytuacji, w których 
ocena stanu technicznego budynku jest zalecana:

przy zakupie domu – należy dokonać przez eksperta oceny stanu technicznego nabywanej 

nieruchomości. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków związanych 

z ewentualnymi naprawami wad konstrukcyjnych budynku, o których sprzedający nie wiedział lub 

celowo zataił informacje o nich. 

przed modernizacją – jest to przypadek, w którym ekspertyza jest nie tylko wskazana dla naszego 

bezpieczeństwa, czy ograniczenia nieprzewidzianych kosztów, ale przede wszystkim jest wyma-

gana przez prawo.
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Do sprawdzenia spełnienia wymagań opracowano 
tzw. listę kontrolną, zawierającą zestaw uporządko-
wanych, pogrupowanych problemowo i w jednolity spo-
sób zredagowanych pytań wymagających sformułowania 
konkretnej odpowiedzi. Pytania zawarte w liście kontrol-
nej zostały wybrane na podstawie przeprowadzonych 
kontroli i najczęściej występujących nieprawidłowości.

Oto kilka przykładów pytań, które mam nadzieję 
pomogą Państwu ocenić bezpieczeństwo przeciwpożar-
owe własnych budynków, udostępnianych turystom. 

Wymagania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719), oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.1065). 
 

Zgodnie z obowiązującym prawem budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowa- 
ne i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia 
zapewniający:

Czy utrzymujesz w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej gaśnice?

Czy w budynku są zastosowane urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu?

Czy zapewniłeś dostęp do drzwi ewakuacyjnych w sposób umożliwiający ich natychmiastowe 
użycie?

Czy oznakowałeś znakami bezpieczeństwa drogi i wyjścia ewakuacyjne?

Czy budynek spełnia wymagania względem zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru?

Czy właściwie wyznaczyłeś miejsce na ognisko?

Czy umieściłeś w widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru       
z wykazem numerów alarmowych? 

zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas; 

ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;

ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Wymagania przeciwpożarowe budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Czy poddajesz użytkową instalację (elektryczną, odgromową) okresowym badaniom stanu 
technicznego ?

Czy poddajesz instalację gazową okresowym badaniom stanu technicznego?

Czy przewody kominowe poddajesz okresowym badaniom stanu technicznego?

Czy regularnie usuwasz zanieczyszczenia z przewodów kominowych?

Czy elektryczne urządzenia grzewcze nie są usytuowane na podłożu palnym?

Czy budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Czy oznakowałeś znakami bezpieczeństwa miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników 
prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo?

Czy zastosowano na osłony punktów świetlnych materiał niepalny ewentualnie z zachowaniem 
wymaganych odległość materiał trudno zapalny lub niezapalny?

Czy posiadasz w obiekcie odpowiednią ilość i rodzaj gaśnic?

Czy jest zapewniony wystarczający dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz 
wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej?

fot. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Bardzo ważną rzeczą w bezpieczeństwie budynków jest wentylacja, która w celu sprawnego 
działania, podlega obowiązkowej okresowej kontroli. Od sposobu jej przeprowadzenia może zale-
żeć nasze zdrowie, warto więc postawić na firmę z wieloletnim doświadczeniem i wykwalifiko-
wanych ekspertów. Właściciele budynków powinni przeprowadzić przegląd wentylacji, co naj-
mniej jeden raz w roku. Sprawdzana jest wówczas drożność i szczelność oraz bieg kanałów. W dal-
szej kolejności ekspert przeczyszcza i udrażnia przewody za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Czynnościami związanymi z przeglądem instalacji 
wentylacyjnych może zająć się wykwalifikowany mistrz 
kominiarski, bądź też osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane o odpowiedniej specjalności. Kominiarz 
zatroszczy się o przegląd przewodów dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalino-
wych. Natomiast osoba z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi może zadbać o sprawdzenie przewodów 
kominowych, kominów przemysłowych, kominów 
wolnostojących oraz kominów i przewodów komino-
wych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą 
urządzeń mechanicznych.

W zakres prawidłowo przeprowadzonego przeglą-
du wchodzą następujące czynności:

fot. Zapewnienie bezpiecznej wentylacji
w pokoju kominkowym

Coroczne przeglądy powinny obejmować wszystkie przewody w budynku, a więc przewody dymo-
we, wentylacyjne i spalinowe. Poprawnie i profesjonalnie wykonana usługa powinna być potwierdzona 
dokumentem zaświadczającym o przeprowadzonej kontroli. Jest nim protokół, który podpisuje specja-
lista wykonujący przegląd oraz właściciel budynku, w którym został on przeprowadzony. Protokół taki 
może wystawić wyłącznie uprawniona do tego osoba, posiadająca specjalistyczną wiedzę i stosowne 
kwalifikacje.

kontrola stanu instalacji wentylacyjnej oraz prze-
wodów dymowych, spalinowych i kominowych
kontrola drożności wszystkich instalacji
wentylacyjnych i kominowych
w razie potrzeby udrożnienie i wyczyszczenie
wentylacji, przewodów dymowych, spalinowych 
i kominowych
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Wymagania sanitarne dla budynków określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych. W Rozdział 6, § 76 tego rozporządzenia, zostały opisane wymagania 
dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do których zalicza się m.in. łaźnie, sauny, natryski, 
łazienki i wc. 

Do najważniejszych wymagań należą: 

Warunki świadczenia usług turystycznych w Polsce określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usłu-
gach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jedn.: Dz. U.        
z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.). Od 2004 r. jej przepisami objęte są także gospodarstwa agroturystyczne. 
Zgodnie z art. 35 ust. 3 „Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się 
także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez 
nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania, co do wyposażenia,         
o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.”. 

Taki stan rzeczy oznacza dla gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej:

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów 

rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m,            

z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. Dopuszcza 

się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym oraz 

w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wen-

tylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne 

na działanie wilgoci co najmniej do wysokości 2 m. 

Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, niena-

siąkliwa i nieśliska.

Wymagania sanitarne budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów. Wymagania bezpieczeństwa dla obiektów turystyki wiejskiej 
świadczących usługi hotelarskie

fot. Przykład zagospodarowania pomieszczenia higienicznosanitarnego

przestrzeganie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych, określonych odrębnymi 
przepisami, 

przestrzeganie minimalnych wymagań, co do wyposażenia,

obowiązek zgłoszenia obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, 
prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na położenie obiektu.

Jednym z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego jest baza noclegowa, w skład 
której wchodzą różnego rodzaju obiekty noclegowe i urządzenia towarzyszące, pozwalające turystom na 
przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania w warunkach zbliżonych do ich stałych przyzwyczajeń. 
Zachowanie wymogów bezpieczeństwa dotyczy całości gospodarstwa czy kwatery wiejskiej. A. Stasiak 
nazywa to ładnie – przestrzenią gościnną. Zagospodarowanie terenu wokół zabudowań powinno być 
bezpieczne, ale jednocześnie funkcjonalne i praktyczne, by łatwo można było utrzymywać porządek          
i czystość. Zarówno dla bezpieczeństwa gości, ale również estetyki obiektu, należy wyraźne rozdzielić 
części gospodarczą od rekreacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by zastosowane urządzenia 
udostępniane gościom, spełniały wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiadały atesty itp. 

fot. Bezpieczny ogrodzony teren dla dzieci

1

2
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Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych - usługi hotelarskie mogą być świadczone w następujących obiektach 
hotelarskich: 

W związku z powyższym, w ustawie o usługach hotelarskich [...]do art. 35 został wprowadzony ust. 
4, o brzmieniu: „Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez 
uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania 
sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”. 

Taki zapis wprowadza duże zmiany, ponieważ kwaterodawca/rolnik musi do wniosku o wpis do 
ewidencji załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 
potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określonych w § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm.). 

Po uzyskaniu wpisu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych 
obiektów hotelarskich, które jest dokumentem potwierdzającym wpis i może być przedstawiane orga-
nom kontrolującym. Dokonując wpisu kwaterodawca/rolnik składa następujące dokumenty:

OBIEKTY HOTELARSKIE, używające jednej z nazw chronionych (hotel, motel, pensjonat, kemping, 
pole biwakowe, schronisko młodzieżowe, dom wycieczkowy, schronisko). Zaszeregowania obiek-
tów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich 
ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelar-
skiego. Natomiast zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia. 

INNE OBIEKTY HOTELARSKIE, które nie korzystają z nazw rodzajowych chronionych prawem, a do 
których zaliczamy obiekty turystyki wiejskiej i gospodarstwa agroturystyczne. Obiekty te nie 
muszą uzyskać decyzji o zaszeregowaniu, ale muszą zgłosić obiekt do ewidencji innych obiektów 
hotelarskich w gminie, po uprzednim spełnieniu niezbędnych minimalnych wymagań co do wypo-
sażenia oraz innych wymagań określonych w ustawie o usługach turystycznych. Zgłoszenie o wpis 
do ewidencji innych obiektów jest bezpłatne. Wniosek można zgłosić w urzędzie gminy/miasta, 
listownie lub elektronicznie. 

fot. Przykład zagospodarowania schodów

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących 
obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych, w którym podaje się dane wnioskodawcy, dane         
i opis obiektu (pokoje i miejsca noclegowe), informację o stałym lub sezonowym okresie świad-
czenia usług (wzór wniosku znajduje się na stronie 68 (ostatniej) poradnika).
 
Deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów 
hotelarskich, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz wymagań sanitarnych, przeciwpoża-
rowych i budowlanych.

Jednocześnie należy wiedzieć, iż od dnia 8 marca 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 
567, 568, 695, 875, 1086, 1106). Dnia 31 marca 2020 r. ukazała się ustawa o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw -
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568.

Przypomnijmy – agroturystyka jest jedną z form turystyki wiejskiej, która polega na świadczeniu 
usług turystycznych w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, bez zmiany 
ich charakteru i naruszania podstawowej funkcji, jaką jest zachowanie zdolności do produkcji 
rolnej. Pozostałe formy turystyki wiejskiej to obiekty/kwatery funkcjonujące na obszarze wiejskim 
nie w oparciu o gospodarstwo rolne. Zarówno gospodarstwo agroturystyczne jak i kwatera wiejska 
funkcjonują przede wszystkim w oparciu o bazę noclegową.

Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów hotelarskich, w których świad-
czone są usługi hotelarskie określa Załączniku Nr 7 – do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy     
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie. 

Minimalne wymagania dla pokoi noclegowych

Powierzchnia użytkowa pokoju, powinna być dostosowana do ilości przebywających w nim osób – 
2 2minimalna powierzchnia dla pokoju 1 osobowego powinna wynosić 6 m , dla 2 osobowego 10 m , 

2zaś dla większych pokoi należy przewidzieć dodatkowo 2 m  dla każdej osoby, czyli np. dla pokoju 3 
2osobowego powierzchnia minimalna to 8 m . 

Ponieważ mówimy tutaj o powierzchni użytkowej, to powierzchnia użytkowa pokoju ze 
skosami nie będzie taka sama jak całkowita powierzchnia pokoju. W takim przypadku powierzch-
nię użytkową pokoju liczymy następująco – obliczamy powierzchnię pokoju przy wysokości 
minimum 220 cm, następnie dodajemy 50% powierzchni obliczonej pomiędzy wysokością 140 cm 
a 220 cm. Dla wysokości poniżej 140 cm powierzchni użytkowej nie wyliczamy. Przy skosach warto 
również zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie łóżek, których nie należy wstawiać ich pod 
skosami, a te powierzchnie wykorzystać jako miejsce na szafki.
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Minimalne wymagania dla węzłów higieniczno-sanitarnych (łazienek i WC)

Łazienki (zwane węzłami higieniczno-sanitarnymi), mają istotny wpływ na pobyt i zadowolenie gości. 
Minimalne wyposażenie łazienki stanowi: kabina prysznicowa lub wanna, umywalka z szafką, lustro           
z oświetleniem, kosz na odpadki, wieszaki oraz półki. Gość w udostępnionej łazience powinien czuć się 
swobodnie, w zasięgu ręki mieć to co jest niezbędne do codziennej toalety. Bardzo ważną jest jakość 
wyposażenia, wygląd, estetyka, funkcjonalność i łatwość utrzymania w czystości. Najlepiej sprawdzić to 
na sobie i wtedy ocenić czy wszystko jest w porządku, czy czegoś nie brakuje, czy wszystko znajduje się na 
odpowiednim miejscu. 

Wyposażenia pokoi w odpowiednie meble, w ilości odpowiadającej ilości osób w pokoju. Dla 
każdej osoby musimy zabezpieczyć wygodnie miejsce do spania, miejsce do przechowywania 
rzeczy osobistych, krzesło i miejsce przy stole. Załącznik Nr 7 określa minimalne wymiary 
łóżek/materacy, które wynoszą, dla 1-osobowych 80x190 cm i 2-osobowych 120x190 cm. Nie 
zalecamy stosowania wersalek, ponieważ nie są wygodne. Przy każdym łóżku powinna znaleźć się 
lampka nocna lub inny rodzaj oświetlenia, umożliwiający czytanie oraz szafka lub półka. Wyposa-
żenie musi być bezpieczne, wykonane z bezpiecznych materiałów, najlepiej z naturalnych takich 
jak drewno.

fot. Przykład zagospodarowania pokoju ze skosami

oczekiwania przebywających w nich gości, warto wdrażać nowe wyższe standardy, i tworzyć 
nową jakość usług turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Minimalne wymagania są obowiązkiem, ale żeby Państwa obiekty w pełni spełniały 

Organy prowadzące ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie

Organy prowadzące ewidencję obiektów hotelarskich oraz innych obiektów noclegowych 
mają prawo kontrolować wszystkie obiekty odnośnie przestrzegania wymagań przewidzianych dla 
rodzaju i kategorii, do których zostały zaszeregowane lub minimalnych wymagań zawartych w Za-
łączniku Nr 7 Rozporządzenia ws. obiektów hotelarskich. W skład zespołów prowadzących nadzór 
i kontrolę w obiektach hotelarskich oraz innych obiektach, w których świadczone są usługi hote-
larskie mogą być powoływane również osoby będące przedstawicielami Państwowej Straży Pożar-
nej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego.fot. Zagospodarowanie pokoju gościnnego

Obowiązkiem właściciela gospodarstwa agroturystycznego/obiektu turystyki wiejskiej jest umożli-
wienie gościom dostępu do ciepłej i zimnej wody. Zimna woda powinna być dostępna przez całą 
dobę, natomiast ciepła minimum 2 godziny rano i 2 godziny wieczorem, o ustalonych porach, o 
czym należy gości poinformować. 

Jeżeli planujemy prowadzenie działalności turystycznej przez cały rok musimy pamiętać o zabez-
pieczeniu ogrzewania w całym obiekcie w miesiącach od października do kwietnia, gwarantując   
w pomieszczeniach temperaturę minimum 18 st. C. 

Urzędowy nadzór nad obiektami, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Nadzór to stałe bieżące kontrolowanie podległej lub podporządkowanej jednostki z równo-
czesnym wydawaniem stosownych decyzji. Organ nadzorujący może stosować wyłącznie takie 
środki, jakie przyznaje mu ustawa. Kontrolą nazywa się porównywanie stanu faktycznego ze sta-
nem wymaganym, wyznaczonym przez określone normy. Nadzór nad obiektami noclegowymi 
ma zapewnić oprócz komfortu pobytu głównie pełny zakres bezpieczeństwa przebywających 
tam osób i ich mienia.

Podstawa prawna kontroli określona została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
238 z późn. zm.). Procedura kontroli określona została w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) Rozdział 5 oraz w ustawie o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Nadzór nad obiektami, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ich kontrolę 
prowadzą m.in.:

1
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Wymienione wyżej organy mogą wykonywać następujące czynności kontrolne:

dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolują-
cych obiektów,

żądać od właściciela obiektu oraz od wszystkich osób, które są w tym obiekcie zatrudnione, 
pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą,

żądać okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań (dla 
obiektów hotelarskich przewidzianych dla rodzaju i kategorii, dla innych obiektów minimal-
nych wymagań zgodnie z powyżej wspomnianym załącznikiem Nr 7).

Organ zarządzający kontrolę zawiadamia właściciel obiektu o kontroli, którą zaczyna nie wcześniej 
niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu 
kontroli. Podczas kontroli dokonuje się:

sprawdzenia spełnienia określonych wymagań dla rodzaju i zaszeregowania obiektu zawar-
tych w załącznikach Rozporządzenia ws. obiektów hotelarskich,

sprawdzenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków budowlanych, przeciw-
pożarowych i sanitarnych,

wpisu do książki kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę,

sporządzenia protokołu kontroli z ewentualnymi zaleceniami.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje uprawnienia związane z przestrzeganiem przepisów 
dotyczących higieny środowiska, pracy, żywienia, bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz 
warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia 
zdrowotne.

Państwowa Straż Pożarna

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy nadzór nad przestrzeganiem przepi-
sów przeciwpożarowych poprzez realizację przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdro-
wia, mienia lub środowiska przed pożarem. Podczas kontroli sprawdzany jest m.in. stan dróg 
ewakuacyjnych, ich prawidłowe oznakowanie, podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty i zaopatrzenie 
w wodę itp. 

Podczas kontroli prowadzonej przez PSP wymagane są dokumenty takie jak m.in.:

książka obiektu budowlanego wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, 

protokoły sprawdzeń i badań urządzeń p.poż. i gaśnic,

protokoły z czyszczenia przewodów kominowych, wentylacyjnych, 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

zaświadczenie o zapoznaniu pracowników z przepisami p.poż.,

deklarację zgodności, certyfikaty i atesty, które potwierdzają, że występujące w obiekcie 
okładziny sufitu, ścienne i podłogowe są dopuszczalne do stosowania w pomieszczeniach.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań w tym zakresie jest opinia właściwego miej-
scowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonują-
cej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Aby otrzymać opinię należy złożyć wniosek o jej wydanie do Komendanta Powiatowej Straży 
Pożarnej. Wniosek składa się na piśmie, należy go wypełnić w dwóch egzemplarzach (na jednej 
kopii pracownik potwierdza odbiór pisma i zwraca wnioskodawcy). Od tego momentu Komendant 
Powiatowy ma miesiąc na wydanie opinii. 

Po otrzymaniu wniosku Komendant Powiatowej Straży Pożarnej upoważnia funkcjonariuszy 
komendy do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie:

kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zasto-
sowanych w obiekcie budowlanym

rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej

Podczas ww. czynności spisywany jest protokół, na podstawie którego Komendant Powiatowy PSP 
wydaje opinię w zakresie spełnienia lub nie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.

4

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany spełnia funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz wykonuje zadania związane z użyt-
kowaniem obiektów budowlanych. Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako kierownika 
wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji 
wojewódzkiej,

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Podstawowym wymaganiem dla każdego obiektu budowlanego jest posiadanie decyzji pozwalają-
cej na budowę lub użytkowanie obiektu. 

Dla budynków starych dopuszcza się opinię o bezpieczeństwie użytkowania wystawioną 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Celem wystawienia opinii jest ocena stanu faktycznego budynku mieszkalnego oraz przestawienie 
zaleceń do wykonania np. „… Stan techniczny: konstrukcja drewniana, krokwie częściowo zmur-
szale. Zalecenia: konieczna wymiana lub wzmocnienie osłabionych elementów konstrukcji 
dachowej, konieczna impregnacja…”. Po dokładnej ocenie poszczególnej elementów budynku 
wystawiona jest opinia końcowa, w której przedstawione są konkretne zalecenia. Jeśli budynek 
spełnia wszystkie wymagania budowlane w zakresie bezpieczeństwa, opinia jest pozytywna. 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować 
obiekt zgodnie z zasadami ustawy Prawo budowlane art. 5 ust. 2 – obiekt budowlany należy 
użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, nie dopuszczając do nadmiernego pogor-
szenia jego właściwości użytkowych i sprawności. 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 
zarządcę kontroli: 

okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu jego stanu technicznego,

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przy-
datności do użytkowania obiektu budowlanego art. 62. 1.

2

3

WŁAŚCICIEL, ZARZĄDCA LUB UŻYTKOWNIK OBIEKTU BUDOWLANEGO, NA KTÓRYCH SPOCZY-
WAJĄ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE NAPRAW, SĄ ZOBOWIĄZANI W CZASIE LUB BEZPOŚREDNIO PO 
PRZEPROWADZONEJ KONTROLI, USUNĄĆ STWIERDZONE USZKODZENIA ORAZ UZUPEŁNIĆ BRA-
KI, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, BEZPIECZEŃ-
STWA MIENIA BĄDŹ ŚRODOWISKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI KATASTROFĘ BUDOWLANĄ, POŻAR, 
WYBUCH, PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ALBO ZATRUCIE GAZEM (USTAWA PRAWO 
BUDOWLANE ART. 70 UST 1).
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Najważniejsze akty prawne, które określają powyższe wymagania:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i prze-
wodników turystycznych; tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2211.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 r. Ministra Gospodarki i Pra-
cy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie; 
tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2166 (załączniki 1-8).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) tekst 
jednolity Dz. U. 2020 poz. 2021.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162 tj.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 tj.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie; (Dz. U. 2019 poz. 1065 tj.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 1123 tj.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; (Dz. U. 2021 poz. 869 tj).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2020 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2019 poz. 67.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 
2028).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Ustawa o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 816).

Ustawa o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 510).

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 tj.).

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Ze względu na często zmieniające się przepisy prawne, należy systematycznie śledzić ich aktual-
ność. Szczególnie przydatna do tych celów może być strona www.sejm.gov.pl; zakładka ISAP 
(Internetowy System Aktów Prawnych) i możliwość wyszukiwania aktualnych jednolitych aktów 
prawnych – ustaw lub rozporządzeń.

Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzorowane jest przez właściwego miejscowo inspek-
tora sanitarnego. Przestrzeganie tych wymagań w gospodarstwach agroturystycznych/obiektu 
turystyki wiejskiej może być potwierdzane (na wniosek prowadzącego obiekt) opinią powiato-
wego inspektora sanitarnego, a obiekt objęty jest nadzorem sanitarnym przez właściwy oddział 
higieny komunalnej. Za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

Do najważniejszych, podlegających kontroli elementów, należą:

badania wody na okoliczność przydatności do spożycia (szczególnie, gdy gospodarstwo korzysta 
z własnego ujęcia),

prawidłowość usuwania ścieków bytowych z gospodarstwa, prawidłowość postępowania 
(gromadzenie, usuwanie) z odpadami komunalnymi,

ogólny ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu,

procedura prania bielizny pościelowej, drogi obiegu bielizny (gwarantujące rozdział bielizny 
brudnej i czystej), gromadzenia brudnej i magazynowania czystej,

stan, wyposażenie i „obłożenie” węzłów higieniczno-sanitarnych dostępność środków higie-
ny (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, suszarka), dezynfekcja koców, kołder, 
poduszek, materaców,

dezynfekcja sanitariatów, magazynowanie środków czystości 
i dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego,

obecność w obiekcie owadów i gryzoni,

dostępność apteczki pierwszej pomocy,

dokumentacja zdrowotna osób obsługujących gości.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań sanitarnych jest zaświad-
czenie o wpisie do rejestru w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakłady, w odniesieniu 
do których nie jest wymagane zatwierdzenie, a do takich należy gospodarstwo agroturystyczne, 
muszą złożyć do sanepidu pisemny wniosek o wpis do rejestru. Składają go co najmniej na 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności na rynku spożywczym lub na rynku materiałów       
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

We wniosku o wpis do rejestru lub wpis zmiany w rejestrze podaje się swoje dane, czyli imię, 
nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, REGON 
i NIP. Określa się także rodzaj i zakres działalności, która będzie prowadzona w zakładzie, a przede 
wszystkim rodzaj żywności, która będzie produkowana albo stanie się przedmiotem obrotu. 
Wskazuje również lokalizację zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne i państwowe graniczne inspektoraty sanitarne 
dysponują gotowymi formularzami, które przedsiębiorca wypełnia i składa. Także w razie zmiany 
danych przedsiębiorca ma obowiązek złożyć na piśmie wniosek (według określonego wzoru) o do-
konanie zmian w rejestrze zakładów. Takich formalności powinien dopełnić w ciągu 30 dni od dnia 
powstania zmiany.

Aby mieć pewność, że obiekt jest pod względem sanitarnym bezpieczny dla przebywających  
w nim gości, właściciel powinien przez rozpoczęciem prowadzenia usług turystycznych, wystąpić    
o opinię w tym zakresie do powiatowego inspektora sanitarnego. Opinia może być pozytywna, 
pozytywna z zastrzeżeniami (wtedy należy poprawić te wszystkie elementy, do których były zastrze-
żenia) lub negatywna. 

Gospodarstwo agroturystyczne/kwatera wiejska, które sprzedaje swoim gościom pełne wyży-
wienie lub wybrane posiłki ma obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 
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Rozdział II

w obiektach turystyki wiejskiej
Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Żywimy zgodnie z dobrymi praktykami, czyli wymogi higieniczno-sanitarne 

Żywność przygotowana do sprzedaży w ramach prowadzonych usług żywieniowych w obiektach 
turystyki wiejskiej i gospodarstwach agroturystycznych, podlega wymogom żywienia zbiorowego i musi 
być bezpieczna dla zdrowia i życia gości. Podstawowym wymogiem w tym zakresie jest znajomość 
przepisów prawnych.

Na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia     
w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, od osób, które uczestniczą w przy-
gotowaniu i wydawaniu posiłków, wymaga się wykonania badań wykluczających zakażenia chorobami 
zakaźnymi oraz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji       
i obrotu żywnością. Na ich podstawie, lekarz wydaje orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemio-
logicznych. Może ono być na wyznaczony czas lub raz na całe życie (traci ono ważność w przypadku 
wystąpienia jakiegokolwiek zatrucia). Takie orzeczenie wypisywane jest w dwóch egzemplarzach: dla 
pracodawcy i dla osoby badanej. Przy czym, kwaterodawcy nie prowadzący usług żywieniowych również 
powinni takie badanie przeprowadzać, ponieważ mają kontakt z turystą umożliwiający przeniesienie 
choroby zakaźnej.

Gospodarstwa agroturystyczne, które oferują swoim gościom wyżywienie, muszą przestrzegać 
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225). Ustawa ta 
określa wymagania oraz procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r., który ustanowił ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego i powołał Europejski Urząd do 
Spraw Bezpieczeństwa Żywności. W odniesieniu do obowiązującego prawa, pełną odpowiedzialność za 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca produkujący lub wprowa-
dzający do obrotu, w tym również realizator żywienia zbiorowego. On też odpowiada za wszelkie szko-
dy i uszczerbki na zdrowiu konsumenta, które są spowodowane niewłaściwą jakością żywności. 

Wszystkie gospodarstwa agroturystyczne, które „żywią” turystów muszą dokonać zgłoszenia 
w SANEPIDZIE i przestrzegać zasad GHP i GMP. Mogą one również zostać skontrolowane. 

Wymagania sanitarne odnoszące się do gospodarstw agroturystycznych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 55 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, gospodarstwo 
agroturystyczne, które przygotowuje posiłki dla gości, tzn. zajmuje się produkcją żywności, niezależnie 
od skali prowadzonej działalności, jest zakładem żywienia zbiorowego, czyli miejscem prowadzenia 
działalności w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów (zakładem zamkniętym). Gospodarstwa 
agroturystyczne, które zajmują się produkcją żywności mogą serwować posiłki po uprzednim zarejestro-
waniu zakładu u właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenie i wpis do 
rejestru takich zakładów, wymagany jest na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. 
Zakład żywienia typu zamkniętego może, ale nie musi przechowywać próbek wyprodukowanych potraw 
z krótkim okresem spożycia, natomiast jeśli serwuje gotowe potrawy z innych firm – próbki będą doty-
czyły zakładu, który wyprodukował te potrawy. Osoba pracująca w styczności z żywnością, powinna uzy-
skać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, orzeczenie 
lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy 
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Kopia orzeczenia lekarskiego powinna 
znajdować się w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której dotyczy dokumentacja. 

Jeśli chodzi o wymagania higieniczne dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń (jak 
duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych głównie jako prywatne 
domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu i auto-
matów ulicznych, uwarunkowania zawierają postanowienia bardziej elastyczne, niż te odnoszące się do 
otwartych zakładów żywienia zbiorowego. 

zapewnić odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu, 

zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi i sprzętu, 

środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby uniknąć, na tyle, na ile jest to rozsądnie prakty-
kowane, ryzyka zanieczyszczenia. 

Wyjątkowo traktowana jest też działalność okazjonalna obejmująca przygotowywanie, przechowy-
wanie i serwowanie żywności w trakcie imprez, takich jak: jarmarki czy święta kościelne, szkolne, miej-
skie, wiejskie, zorganizowane akcje dobroczynne, obejmujące wolontariuszy, gdzie żywność jest przygo-
towywana czasami, sporadycznie i na małą skalę – nie jest uważana za działalność przedsiębiorstwa 
podlegającą wymaganiom prawodawstwa higienicznego Wspólnoty.

Zakładem żywienia zbiorowego jest miejsce prowadzenia działalności w zakresie zorganizowane-
go żywienia konsumentów, więc dotyczy to również obiektów agroturystycznych. Podstawowe 
obowiązki i zalecenia, jakie muszą spełniać kwaterodawcy „żywiąc” turystów, pozwolą na eliminację 

Na podstawie Rozporządzenia, zakłady takie zobowiązane są: 



6 Trzeba zabezpieczyć pomieszczenia przed przedostaniem się do nich szkodników (gryzoni, owa-
dów, ptaków, ssaków) i stosować różnorodne zabiegi ochronne. 

W zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych, osoby uczestniczące w przygotowywaniu posił-
ków i noclegów dla turystów w gospodarstwie agroturystycznym, powinny posiadać dobry stan 
zdrowia udokumentowany aktualnymi badaniami lekarskimi obowiązującymi przy pracy z żyw-
nością oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny i czystości. 

Dokumentacja związana z Dobrą Praktyką Higieniczną powinna zawierać: wyniki badań wody, 
zaświadczenie o badaniu mięsa (z własnego uboju) oraz aktualne wyniki badań lekarskich. 
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wszelkich zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo żywności. Elementami zapewniającymi to bezpie-
czeństwo, są zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Wymogi 
GHP i GMP obejmują: lokalizację i otoczenie zakładu, układ funkcjonalny pomieszczeń, maszyny i urzą-
dzenia, procesy mycia i dezynfekcji, zaopatrzenie w wodę, kontrole odpadów, zabezpieczenie przed 
szkodnikami, szkolenie personelu, higienę pracowników, prowadzenie dokumentacji i zapisów. 

Dobra Praktyka Higieniczna, to działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które 
powinny być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić 
bezpieczeństwo żywności w gospodarstwie agroturystycznym. 

Należy w sposób szczególny dbać o otoczenie i stan sanitarny gospodarstwa. Zachować ład i czy-
stość na całym jego terenie, oddzielić część rekreacyjną od gospodarczej, utwardzić drogi i ścieżki, 
zabezpieczyć budynki przed gryzoniami i owadami, wydzielić miejsca poza budynkiem na groma-
dzenie odpadów w zamkniętych pojemnikach. 

Układ funkcjonalny kuchni i jadalni powinien być tak rozplanowany, aby nie następowało krzyżo-
wanie się prac „czystych” i „brudnych”. Należy przygotować w kuchni ciąg technologiczny, wydzie-
lić pomieszczenie do mycia i obierania warzyw, zainstalować wentylację pomieszczeń. Wnętrza 
pomieszczeń powinny być wykonane z materiału gładkiego, nie śliskiego i łatwego do utrzymania 
czystości. Trzeba również zadbać o dobre oświetlenie stanowisk pracy, a także zadbać o wyposaże-
nie w odpowiednie urządzenia i sprzęt z atestem Państwowego Zakładu Higieny. 

Procesy mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu, należy przeprowadzać w sposób chroniący żyw-
ność przed zanieczyszczeniem (zlewozmywaki, zmywarki). W przypadku braku maszyn myjących, 
dodatkowo należy wyparzać naczynia i sprzęt oraz dokładnie płukać. Wszelkie środki myjące i de-
zynfekujące, trzeba przechowywać w wydzielonych miejscach. 

Należy posiadać aktualne zaświadczenie o zdatności wody do konsumpcji. 

Odpady i śmieci powinny być segregowane i składowane w zamykanych, najlepiej plastikowych, 
pojemnikach. Powinny być one odpowiednio oznakowane i utrzymywane w odpowiednim stanie 
higienicznym, często myte i dezynfekowane. 

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)

fot. Prawidłowa segregacja odpadów
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Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) 

Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które powinny być podjęte i warunki, które muszą być 
spełnione, by produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną. 

Istotna jest jakość wyjściowa surowców. Powinny pochodzić od znanego i wiarygodnego źródła. 
Należy unikać gromadzenia nadmiernych ilości produktów, dokonywać zakupów na bieżąco. 

Podczas transportu produktów żywnościowych, trzeba przestrzegać podstawowych zasad czy-
stości i dbać o zachowanie odpowiedniej temperatury. Odnosi się to również do przechowywa-
nia produktów. 

Należy zadbać o prawidłowe przeprowadzenie obróbki wstępnej – tzn. strefy brudnej (mycie, 
obieranie, rozmrażanie itp.), ponieważ ma to wpływ na czystość surowca, a tym samym na bez-
pieczeństwo gotowej potrawy. 

Ważne, by podczas prawidłowej obróbki zasadniczej – tzn. strefy czystej (gotowanie, duszenie, 
smażenie, pieczenie), przygotowywane potrawy zachowały możliwie jak największą wartość 
odżywczą. 

Bezpośrednio po przygotowaniu potraw, należy je schłodzić tak szybko, jak to możliwe. Tempera-
0tura wewnątrz potrawy powinna być obniżona z 600 C do 100 C w czasie nie dłuższym niż 2 

0godz., a następnie potrawę taką należy przechowywać w temperaturze nie większej niż 40 C. 

Proces porcjowania i serwowania gotowych potraw, powinien zajmować minimalny czas. Potra-
wy utrzymywane w podgrzewaczach, muszą być zużyte w czasie do 2 godzin. Co ważne, żywność 
rozmrożona i niewykorzystana nie może być powtórnie zamrożona i przechowywana. 

Zaleca się unikanie podawania potraw na bazie surowych jaj, które mogą stanowić źródło zagro-
żenia salmonellą. Pamiętajmy, że jaja kurze to produkt wysokiego ryzyka.

Pamiętajmy o pobieraniu próbek żywności!
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Zgodnie z Dz. U. z 9 maja 2007 nr 80 poz. 545 w sprawie pobierania próbek żywności, obowiązek 
ten nałożony jest jedynie na zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego, czyli tam, gdzie 
grupa osób spożywa jednakowe posiłki. Wówczas, należy przechowywać przez 3 dni próbki 
żywności w ilości 150 g lub 150 ml z każdego posiłku. Próbki powinny być opisane, czyli musi być 
określona zawartość, data i godzina przygotowania potrawy oraz imię i nazwisko osoby, która 
pobrała próbkę. Próbkę żywności powinno pobrać się po zakończeniu działania, czyli po wydaniu 
dania klientom. Próbki powinny być przechowywane w jednorazówkach lub w słoikach z wypa-
rzoną nakrętką, w wydzielonej monitorowanej lodówce – w warunkach zapewniających utrzy-
manie temperatury +4°C lub niższej. Przechowywanie próbek jest zabezpieczeniem dla wszy-
stkich zakładów, które wprowadzają żywność do obrotu przed nieuzasadnionymi roszczeniami 
gości. 



HACCP to skrót, który pochodzi od określenia w języku angielskim Hazard Analysis and Critical 
Control Points, które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Jego wdrożenie, ma 
zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności i wynika z obowiązku ujednolicenia polskiego ustawo-
dawstwa z unijnym. Podstawową ideą HACCP jest prewencja, czyli przewidywanie zagrożeń i zapobiega-
nie im przed rozpoczęciem działalności. System należy stosować na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego. Opracowuje się go indywidualnie dla każdego podmiotu. 

Pomimo niewielkiego zakresu świadczonych usług, w przypadku gospodarstwa agroturystycznego, 
warto jednak dostosować się do tego wymogu. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, nakłada na sektor spożywczy i żywieniowy, m.in.: 
obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, 
spełniane są właściwe wymogi higieny, rejestracji i zatwierdzenia obiektów, w którym świadczone są 
usługi żywieniowe przez właściwy organ kontrolujący, czyli SANEPID. 

Ważną rzeczą dla gospodarstw agroturystycznych, które nie mają zarejestrowanej działalności 
gospodarczej, jest zgłoszenie w SANEPID obiektu, w którym świadczone są usługi żywieniowe. Jednak, 
jeżeli gospodarstwo agroturystyczne prowadzi działalność gospodarczą, wówczas musi posiadać zatwier-
dzony przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego projekt pomieszczeń kuchenno-jadal-
nych. Powinien on najpierw zostać opracowany przez architekta, następnie zaakceptowany i zaopiniowa-
ny przez inspektora sanitarnego. Po wykonaniu, gotowe pomieszczenia muszą być odebrane przez 
SANEPID. Gospodarstwa agroturystyczne, które prowadzą usługi żywieniowe w gospodarstwie agro-
turystycznym i mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, będą kontrolowane tak, jak pozostałe 
obiekty świadczące usługi w zakresie żywienia zbiorowego (w tym również wdrażanie HACCP), nato-
miast gospodarstwa agroturystyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą być skontrolo-
wane pod kątem spełniania zasad GHP i GMP. W przypadku jakiegokolwiek zatrucia, taka kontrola na 
pewno się odbędzie. 

Ważnym wymogiem przepisów bezpieczeństwa żywności jest jej identyfikowalność. Przepisy doty-
czące bezpieczeństwa żywności zobowiązują producentów do monitorowania dostawców surowców, 
wszelkich substancji dodawanych do żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu, przetwarzania i dy-
strybucji. Jest to śledzenie pochodzenia (traceability). Obowiązuje tu zasada „krok w przód” i „krok w tył” – 
należy moc zidentyfikować́ podmioty, od których otrzymano oraz te podmioty, którym dostarczono środki 
spożywcze. W tym celu, należy przechowywać ́ informacje dotyczące danych dostawców i odbiorców, 

analiza zagrożeń, ocena ryzyka i ustalenie s ́rodków zapobiegawczych;

opracowanie krytycznych punktów kontrolnych (Critical Control Points - CCP), to znaczy tych,    
w których można wyeliminować lub zminimalizować zagrożenie;

ustalenie limitów krytycznych parametrów produkcyjnych, np. temperatury, wilgotności powiet-
rza, czasu produkcji, jakości wody, pH i zapewnienie ich stałej kontroli;

bieżąca kontrola produkcji;

opracowanie działań korygujących przekraczanie limitów i odchyleń w produkcji;

opracowanie procedur sprawdzających prawidłowość i skuteczność systemu;

prowadzenie systematycznej i rzetelnej dokumentacji.
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HACCP

Podstawowe etapy wdrażania HACCP: 

Wytyczne te, sformułowane bardzo specyficznym językiem, mogą na początku działać odstraszająco 
na właściciela niewielkiego, tradycyjnego gospodarstwa agroturystycznego. Wystarczy jednak prze-
łożyć to na nasze codzienne czynności w gospodarstwie, wtedy można zauważyć że nawet w spraw-
nie funkcjonującej agroturystyce, można jeszcze coś zmienić – zgodnie z wymogami HACCP, chociaż 
gospodarstwa agroturystyczne nie muszą stosować zasad HACCP. Wystarczające jest przestrze-
ganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej, które są pierwszym 
etapem do wdrażania w przyszłości (jeśli to będzie konieczne) HACCP.

Zanieczyszczenie środków spożywczych w wyniku: 

niewłaściwej higieny;

obecności niepożądanych oso ́b, zwierząt lub szkodników w obszarach produkcyjnych;

zbyt małej powierzchni produkcyjnej,;

zbioru, przetwórstwa i/lub obróbki żywności przez osoby chore na choroby zakaźne;

przewijania/karmienia dzieci na powierzchniach produkcyjnych; niewłaściwego zastosowa-
nia środków chemicznych.

Produkcja zbyt dużej ilości środków spożywczych, która nie jest dostosowana do wielkości kuchni.

Niewystarczająca ilość urządzeń́ chłodniczych przeznaczonych do przechowywania żywności.

Brak urządzeń i/lub procedur niezbędnych do szybkiego schłodzenia żywności po zakończeniu pro-
cesu jej gotowania. 

Typ produkowanej żywności lub zastosowany typ procesu, może powodować duże ryzyko związa-
ne z prowadzeniem prac w warunkach domowych.

Żywienie w gospodarstwie - zagrożenia

Utrzymywać w czystości powierzchnie wykorzystywane do przygotowywania i przechowywania i ich 
okolice. 

Powierzchnie będące w kontakcie z żywnością powinny być gładkie, zmywalne, odporne na korozję 
oraz wykonane z nietoksycznych materiałoẃ.

Powierzchnie blatów i stołów nie powinny mieć istotnych pęknięć i zarysowań. Należy więc 
kontrolować, czy nie występują np. złuszczenia farb oraz uszkodzenia płytek, a także uszkodzenia 
fug pomiędzy nimi. Jeżeli nasze urządzenia kuchenne oraz jej zabudowa są w dobrym stanie            
i utrzymywane są w należytej czystości, nie ma potrzeby ich wymiany czy specjalnej rozbudowy. 

Należy regularnie czyścić podłogę i ściany (powinny być odpowiednio wytrzymałe). 

Należy nie tylko utrzymywać w należytej czystości powierzchnie będące w kontakcie z żywnością, 
lecz także – o ile będzie to konieczne – poddawać́ je dezynfekcji. 

W pomieszczeniach, w których wytwarzamy lub przetwarzamy żywność, należy zapewnić odpo-
wiedni system naturalnej lub mechanicznej wentylacji. 

W kuchni i pomieszczeniach do przechowywania żywności, nie należy umieszczać nadmiernej ilo-
ści ozdób lub bibelotów, bo utrudnia to utrzymywanie ich w czystości.

Środki czyszczące i dezynfekujące, powinny być przechowywane w bezpiecznych miejscach, z dala 
od żywności.
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Aby zapobiegać nieprawidłowościom związanym z wykorzystaniem niewłaściwych miejsc

obróbki i przygotowania w kuchni domowej, należy:
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Obowiązek śledzenia pochodzenia żywności



Rolniczy handel detaliczny (RHD), to jedna z form handlu detalicznego, w ramach której możliwa 
jest produkcja i zbywanie żywności przez rolników bezpośrednio konsumentom końcowym, a także zakł-
adom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanym na 
ograniczonym obszarze. Obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produk-
cji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę woje-
wody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem. 

„Rolniczy handel detaliczny” – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 
178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności: 

   konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, 

   do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów; 

nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę 
zdrowia publicznego; 

podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji 
Weterynaryjnej. 
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informacje o otrzymanym produkcie, numerze partii, terminie przydatności do spożycia, terminie naszej 
dostawy i odbioru od dostawcy. Należy więc zachować faktury i rachunki, wszelkie dokumenty związane      
z obrotem żywnością. Dokumenty te należy przechowywać́ co najmniej do czasu upłynięcia terminu przy-
datności do spożycia lub daty minimalnej trwałości produktu oraz należy je udostępniać na żądanie organu 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzającego kontrolę. Monitorować należy także wszelkie mate-
riały i wyroby używane do kontaktu z żywnością. Jeśli w kuchni lub przetwórni używamy własnych produk-
tów z gospodarstwa, należy zapisywać daty zbioru i pozyskiwania.

Szczegółowe informacje na temat zasad HACCP, GHP i GMP, można znaleźć na stronach internetowych:

www.haccp-polska.pl oraz www.gis.gov.pl

Sprzedaż żywności z gospodarstwa agroturystycznego w ramach RHD

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, można rozpocząć po uprzedniej rejestracji 
(bez obowiązku zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego 
lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pocho-
dzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona) lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (żyw-
ność pochodzenia niezwierzęcego). Należy pamiętać, że pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów 
do powiatowego lekarza weterynarii, podmiot powinien złożyć w terminie co najmniej 30 dni przed 
dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Działalność rejestrowaną można prowadzić dopiero po 
uzyskaniu decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów, wydanej przez właściwego powiato-
wego lekarza weterynarii, w której nadaje on zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Nie ma 
obowiązku sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność 
w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną. 

Wymagania przy prowadzeniu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. 

Sprzedaż żywności, o której mowa powyżej, odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych          
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu       
i sposobu jej dokumentowania. 

Surowiec mięsny wykorzystywany do produkcji żywności, musi pochodzić od zwierząt 
gospodarskich poddanych ubojowi – w rzeźni zatwierdzonej przez powiatowego lekarza 
weterynarii (w tym z „rzeźni rolniczych”). Do produkcji żywności nie można wykorzystywać mięsa 
pozyskanego w ramach tzw. „uboju na użytek własny”.

Podmioty prowadzące zarówno sprzedaż bezpośrednią, jak i rolniczy handel detaliczny, mogą 
wykorzystywać do produkcji w ramach RHD własne produkty pochodzenia zwierzęcego 
wyprodukowane w ramach sprzedaży bezpośredniej. 

Podmiot prowadzący działalność RHD jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji ilości 
zbywanej żywności rocznie, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, zawierającej następujące 
informacje: 

numer kolejnego wpisu, 

datę zbycia żywności, 

ilość i rodzaj zbytej żywności. 

Zbywanie żywności nie może być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania 
takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych w celu 
promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa konsumentom finalnym żywność: 

wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego, 

wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze 
powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem. 
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Pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny, zbywający żywność wyprodukowaną przez inny 
podmiot prowadzący taki handel podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu: 

prowadzi dokumentację umożliwiającą określenie ilości tak zbywanej żywności odrębnie dla 
każdego podmiotu; 

Dokumentacja zawiera: 

numer kolejnego wpisu, 

datę zbycia żywności, 

ilość i rodzaj zbytej żywności, 

miejsce zbycia żywności, 

imię, nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika, który zbywał żyw-
ność podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu.

Dokumentację musi przekazać podmiotowi, którego żywność zbywał, niezwłocznie po zakoń-
czeniu wystawy, festynu, targu lub kiermaszu. Dokumentacja, o której mowa w punkcie 5 i 6 
prowadzona jest na bieżąco, uzupełniana niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności kon-
sumentowi finalnemu. Przechowywana jest przez dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowe-
go, za który została sporządzona. 

Podmiot prowadzący działalność RHD (dotyczy również pośredników), jest zobowiązany, w miej-
scu zbywania żywności konsumentowi finalnemu, do umieszczenia czytelnej i widocznej dla kon-
sumenta informacji zawierającej: 

napis „rolniczy handel detaliczny”, 

dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy 
handel detaliczny,

adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, 

weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny.

Powyższy wymóg nie dotyczy miejsc zbywania żywności zlokalizowanych w zakładach 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego np.: sklepy, 
restauracje. 

Podmiot prowadzący działalność RHD, jest zobowiązany zapewnić spełnienie wymagań weteryna-
ryjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie 
tego rozporządzenia dotyczących: pomieszczeń, sprzętu, instalacji i narzędzi, wody i lodu, higieny 
osobistej, warunków higienicznych i temperaturowych podczas produkcji, magazynowania i tran-
sportu, odpadów żywnościowych, opakowań, transportu, szkoleń. Przepisy te przewidują między 
innymi, że w przypadku, gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń uży-
wanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń 
gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II 
w rozdziale I oraz II ww. rozporządzenia nr 852/2004, obowiązują wymogi określone w jego 
załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). 

Podmioty prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, są zobo-
wiązane przestrzegać wymogów, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, 5/7 
dotyczących identyfikowalności żywności, o których mowa w rozporządzeniu nr 178/2002 oraz 
852/2004. Oznacza to, że podmioty te powinny utworzyć system umożliwiający im zidentyfiko-
wanie zakładów, którym dostarczyli wyprodukowaną żywność oraz identyfikację dostarczonych do 
tych zakładów środków spożywczych, np. prowadzić odpowiednią dokumentację w zeszycie. Im 
wyższe jest ryzyko związane z wprowadzaniem do obrotu danego rodzaju żywności tym wymagania 
weterynaryjne są bardziej restrykcyjne. Za bezpieczeństwo produkowanej żywności w ramach 
RHD odpowiada producent.

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania           
w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolnospożywczych kodem identyfikacyjnym 
partii produkcyjnej. 

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny powinien przeprowadzać we własnym zakresie 
czynności sprawdzające, dotyczące: 

spełniania wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jeżeli 
pobiera wodę z własnego ujęcia w procesie produkcyjnym – co najmniej raz w roku, 

posiadania przez osoby, mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy wyko-
nywaniu czynności związanych z produkcją i sprzedażą, orzeczenia lekarskiego o zdolności 
do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby 
zakaźnej na inne osoby.

Gospodarstwo agroturystyczne wytwarzające produkty na sprzedaż poza serwowanymi posił-
kami (dotyczy to także sprzedaży produktów gościom) w ramach RHD, podlega kontroli nie tylko 
inspekcji sanitarnej, kontrolującej warunki sporządzania posiłków, lecz także weterynaryjnej.
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fot. Od 2017 roku takie produkty sprzedajemy z gospodarstwa legalnie, po zarejestrowaniu działalności RHD

Rutynową kontrolę jakości produktów sprzedawanych z gospodarstwa, prowadzić mogą również 
pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS – od 2020 roku przejęła 
ona także większość obowiązków Inspekcji Handlowej), którzy sprawdzają m.in. czy produkt jest właściwie 
oznakowany i czy konsumenci nie są wprowadzani w błąd nieprawdziwymi informacjami o jego jakości.



Dostosowanie wyśrubowanych wymogów, zawartych w Zasadach: Dobrej Praktyki Higienicznej 
(GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz „elastyczne” podejście do systemu HACCP, wynikające 
ze specyfiki przygotowywania domowych posiłków i przetworów (m.in. w agroturystyce i Rolniczym Han-
dlu Detalicznym), zapisane jest w Załączniku II rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 (z późn. zmianami).

Są to: Ogo ́lne wymogi higieny dla wszystkich podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożyw-
cze (z wyjątkiem przypadków, gdy ma zastosowanie załącznik I) [...] 

Rozdział III tego załącznika określa wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomie-
szczeń (jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych gło ́wnie jako 
prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do 
obrotu, i automatów ulicznych. Warto znać te przepisy, bo są przydatne w przypadkach kontroli naszej 
działalności żywieniowej.

A zatem, załącznik ten mówi, że:

Pomieszczenia i automaty uliczne (np. mlekomaty – przyp. I.B.), na tyle, na ile jest to rozsądnie 
praktykowane, będą tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czy-
stosći, dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczegoĺnosći 
przez zwierzęta i szkodniki. 

W szczególności i w miarę potrzeby:

muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać włas ́ciwą higienę personelu 
(włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami 
sanitarnymi i przebieralniami);

powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia 
oraz w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagac ́ stosowania gładkich, zmywalnych, 
odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że podmioty prowadzące przed-
siębiorstwa spożywcze mogą zapewnić właściwe organy, że użyte materiały są odpowiednie; 

należy zapewnić warunki do czyszczenia i – w miarę potrzeby – dezynfekcji narzędzi do pracy 
i sprzętu; w przypadku, gdy częścią działalnos ́ci przedsiębiorstwa spożywczego jest mycie 
środków spożywczych, należy ustanowić odpowiednie procedury, aby dokonywać tego         
w sposob́ higieniczny;

należy zapewnić odpowiednią ilosć́ gorącej i/lub zimnej wody pitnej;

należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania      
i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadoẃ (płynnych, jak i stałych);

należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowa-
nia własćiwych warunkoẃ termicznych żywnosći;

środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie 
praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) 
przyznawany jest produktom, które spełniają następujące warunki: nazwa na-
wiązuje do regionu, miejsca lub (wyjątkowo) kraju, w którym są wytwarzane (np. 
wiśnia nadwiślanka, bryndza podhalańska, podkarpacki miód spadziowy), cały 
proces wytwarzania tj. wyrób surowca, produktu oraz przygotowanie do sprze-
daży odbywa się w tym miejscu; cechy i specyfika produktu ściśle zależą od miej-
sca, w którym powstał.

Co ważne, istnieją ustawowe derogacje (odstępstwa od wymogów higieniczno-sanitarnych), 
które zagwarantowane są dla producentów certyfikowanych produktów regionalnych i tradycyjnych 
(dotyczy to także potraw) – wpisanych do rejestru unijnych oznaczeń: Chroniona Nazwa Pochodze-
nia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjal-
ność a także wpisanych na krajową Listę Produktów Tradycyjnych (LPT), pod warunkiem, że dowio-
dą iż zmiana metody produkcji na bardziej „higieniczną” (np. zastąpienie drewnianej wędzarni – 
wędzarnią stalową) spowoduje utratę specyficznych cech produktu. Jeśli więc w gospodarstwie 
agroturystycznym są wytwarzane lub serwowane jako posiłki tradycyjne produkty, warto je 
wpisać na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ofertę żywieniową w agroturystyce i jej kontrolowane bezpieczeństwo, można wzmocnić poprzez 
włączenie do niej produktów z certyfikatami jakości. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych uczestniczą już w systemach jakości – unijnych bądź krajowych – ale jest ich wciąż za mało, by moż-
na było mówić o przewadze jakościowych produktów w agroturystyce. Są one także w zbyt małym stop-
niu włączane do turystycznych szlaków, których ważnym elementem są obiekty agroturystyczne oraz do 
imprez kulinarnych, w których biorą udział właściciele obiektów agroturystycznych.

Unijne systemy jakości to rejestr produktów regionalnych i tradycyjnych oraz ekologicznych, a jego 
celem jest ochrona ich nazw i wybitnej jakości przed nieuczciwymi praktykami, np. podrabianiem.
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Wpis na Listę to pierwszy krok do podniesienia jakości produktów z gospodarstwa. Wniosek można 
pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
www.minrol.gov.pl/jakość żywności>produkty regionalne i tradycyjne>formularze wniosków 

Jakość produktów w żywieniu agroturystycznym

Certyfikaty dla produktów regionalnych i tradycyjnych:

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
przyznawany jest produktom, które: wykorzystują nazwę regionu, w którym są 
produkowane (np. jabłka łąckie, andruty kaliskie, wielkopolski ser smażony), ich 
reputacja związana jest ze specyficzną jakością, wynikającą z warunków geogra-
ficznych regionu (np. klimatu, gleby, roślinności itp.) i lokalnej kultury; co naj-
mniej jeden etap produkcji musi odbywać się na obszarze, którego nazwę wyko-
rzystuje producent

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) 
przyznawany jest produktom, które mają specyficzną nazwę lub wytwarzane są 
ze specyficznego surowca; odróżniają się od innych produktów z tej samej kate-
gorii (np. olej rydzowy, pierekaczewnik, kabanosy); ich tradycyjny charakter wyni-
ka z użycia tradycyjnych surowców, receptury lub technologii mającej co najmniej 
30 lat.

Produkty z certyfikatami systemów jakości UE są kontrolowane. Producent otrzymuje: certyfikat lub 
świadectwo zgodności – dokument stwierdzający zgodność wyrobu z właściwościami deklarowanymi przez 
wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach. Kontrolują jednostki certyfikujące, akredytowane   
i upoważnione przez Ministra Rolnictwa. Do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważ-
nione są również wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
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Producenci mogą także uczestniczyć w krajowych systemach jakości, uznanych przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi oraz notyfikowanych w UE. Są to:

Jakość Tradycja 
– system opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wspól-
nie ze Związkiem Województw RP. Służy wyróżnianiu tradycyjnych produktów żyw-
nościowych wysokiej jakości. Produkty oznaczone tym znakiem są wyprodukowane 
z poszanowaniem środowiska, według zasad „dobrych praktyk”: Dobrej Praktyki 
Rolniczej, Hodowlanej, Higienicznej i Produkcyjnej. Ważnym elementem systemu JT 
jest śledzenie pochodzenia produktu (traceability), co wpisuje się w zasady Dobrej 
Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej 

PQS (Pork Quality System) 
– system certyfikacji jakościowej wieprzowiny. Jakość wieprzowiny wytworzonej 
w ramach systemu PQS wynika ze szczegółowych obowiązków producentów 
żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji. 

QMP (Quality Meat Program) 
– system certyfikacji jakościowej wołowiny. Jakość wołowiny i młodej wołowiny 
wytworzonej w ramach systemu QMP wynika ze szczegółowych obowiązków 
producentów, które gwarantują cechy charakterystyczne w procesie produkcji.

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) 
ma charakter multiproduktowy, obejmuje mięso wieprzowe, drobiowe oraz 
wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe

Więcej informacji:

www.minrol.gov.pl/jakość żywności/produkty regionalne i tradycyjne; www.produktyregionalne.pl 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. Nr 171, poz. 12250 
ze zm.) regulująca ogół wymagań, które muszą być spełniane, aby żywność znajdująca się w obrocie, 
zarówno krajowa, jak i pochodząca z importu, czyli żywność, którą kupujemy w sklepach detalicz-
nych, targowiskach, restauracjach, stołówkach itp. była bezpieczna dla naszego zdrowia, 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w spra-
wie higieny środków spożywczych nakłada na podmioty działające w sektorze spożywczym (osoby 
fizyczne i instytucje) m.in.: 

obowiązek zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żyw-
ności, odbywających się pod ich kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione 
w ww. rozporządzeniu, 

wdrażania zasad HACCP, rejestracji i zatwierdzania zakładów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

pobierania i przechowywania próbek żywności. 

Prawo polskie stosowane jest w ścisłym powiązaniu z przepisami rozporządzeń wspólnotowych.

Podstawowe akty prawne z zakresu prawa żywnościowego: 

Rozdział III

jakości i bezpieczeństwa w dobrowolnej 
Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej

Podwyższone standardy

Jakość odgrywa coraz większą rolę w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, ponieważ jest gwa-
rancją spełnienia obecnych wymagań turystów. Kluczowym elementem, który w dzisiejszych czasach poz-
wala poprawić konkurencyjność produktów turystycznych, jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych 
usług. Jeśli chcemy cieszyć się sporą liczbą zadowolonych gości, powinniśmy zadbać o określenie najważ-
niejszych determinantów jakości. W wyznaczaniu podstawowych i najważniejszych standardów w branży 
hotelarskiej, może nam pomóc kategoryzacja usług turystycznych. Kategoryzację innych obiektów hote-
larskich – zwanych wiejską bazą noclegową (wbn), prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”, która jest właścicielem tego systemu kategoryzacyjnego. 

Idea Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej
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System ten jest dobrowolny – w odróżnieniu od systemu kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich. 

Może on być dla nas swoistym narzędziem oceny – co jeszcze powinniśmy zmienić w swoim obiekcie, 

usługach, by było lepiej oraz narzędziem doradczym w kwestii dobrych inwestycji – co powinniśmy 

docelowo zapewnić turystom, by zagwarantować im wypoczynek na odpowiednim poziomie. Katego-

ryzacja wbn może nam nie tylko pomóc w podnoszeniu jakości usług świadczonych w obiektach turystyki 

wiejskiej i konkurencyjności obiektów, kształtowaniu pozytywnego wizerunku turystyki wiejskiej i agro-

turystyki w Polsce i na świecie, ale także w kształtowaniu marki i promocji obiektów.

Od 1 stycznia 2013 roku, PFTW ”GG”, wprowadziła dwa rodzaje kategoryzowanych obiektów – 

wypoczynek na wsi i wypoczynek u rolnika. Korzyści z takiej kategoryzacji dla właścicieli obiektów, to 

przede wszystkim zapewnienie określonych wymogów kategoryzacyjnych ponad minimalne wymagania 

określone prawem, co daje fundament do budowania oferty wysokiej jakości. To z kolei, skutkuje wzro-

stem jej konkurencyjności w regionie, kraju i za granicą, daje również możliwość wzrostu sprzedaży 

oferty. Kategoryzacja daje również możliwość umieszczenia tablic rekomendacyjnych „Wypoczynek na 

wsi” lub „Wypoczynek u rolnika” z oznaczeniem kategorii, co wyróżnia obiekt na danym terenie, a także 

możliwość umieszczenia logo PFTW „GG” na własnych materiałach promocyjnych. Daje też szansę na 

promocję w ramach akcji PFTW „GG” na targach turystycznych, piknikach, imprezach plenerowych itp.

Jakie są korzyści z kategoryzacji obiektów dla turysty? Jest ich wiele. Mają gwarancję wypoczynku   

w obiekcie spełniającym oczekiwane standardy oraz powtarzalności elementów oferty i jakości usług      

w kwaterach, a także łatwość wyszukiwania ofert oraz ich przejrzystość – dzięki strukturze informacyjnej 

na portalu www.agroturystyka.pl. Poza tym, mogą cieszyć się wypoczynkiem w warunkach najbardziej 

zbliżonych do domowych, z komplementarnej oferty skutkującej chęcią powrotu, z jasno określonego 

charakteru obiektu – pokoju gościnnego, samodzielnej jednostki mieszkalnej, wypoczynku u rolnika        

w czynnym gospodarstwie rolnym. Mają również zapewniony podstawowy poziom bezpieczeństwa.

Wypoczynek na wsi

a tym, co dla klienta jest szczególnie ważne, jest możliwość otrzymania produktu wzbudzającego emocje 

bazujące na jego indywidualnych, autentycznych przeżyciach.

Podstawową przewagą konkurencyjną terenów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych, 

jest harmonijne łączenie natury i kultury, ich wzajemne przenikanie się, które tworzy niezwykłą mieszan-

kę atrakcji i produktów. Polska wieś stanowi jeden z ostatnich w Europie przykładów zachowania tradycyj-

nego, kultywowanego od pokoleń, krajobrazu kulturowego, w który wkomponowane są elementy cenne-

go, niejednokrotnie wręcz dziewiczego środowiska przyrodniczego.

fot. Widok na jezioro, województwo warmińsko-mazurskie

Wypoczynek u rolnika

uważali się za rolników i swoją działalność nadal nazywali agroturystyką. 

„Wypoczynek u rolnika”, to rodzaj turystyki wiejskiej w czynnym gospodarstwie rolnym, gdzie można 

uczestniczyć w pracach polowych, jeść wspólnie z gospodarzami posiłki, obserwować na co dzień prace 

związane z karmieniem i obrządkiem zwierząt gospodarskich. Ta forma turystyki obejmuje różnego rodzaju 

usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodzienne posiłki, wędkarstwo lub jazdy 

konne itd. Pobyt może być również uatrakcyjniony udziałem w obrzędach ludowych, przygotowaniem 

potraw regionalnych, połączonych z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub innych przetworów.     

Aby otrzymać rekomendację Federacji wraz z tablicą „Wypoczynek u rolnika”, gospodarstwa rolne 

muszą spełniać szereg dodatkowych warunków oprócz wymogów kategoryzacyjnych, określonych dla pokoi 

Turystów wybierających tereny wiejskie na cel 

swojej podróży, przekonuje przede wszystkim mo-

żliwość doświadczenia wypoczynku w ciszy i spo-

koju, odkrywania na nowo relacji z naturą. Kolej-

nym powodem wyjazdów na wieś, jest dostępność 

do pochodzącej ze znanego źródła zdrowej i ekolo-

gicznej żywności, możliwość posmakowania lokal-

nych specjałów kulinarnych. Istotną przyczyną wy-

jazdów na wieś jest również bogata kultura, odra-

dzające się tradycje związane ze wsią i rytuały wiej-

skiego życia, wpisane w rytm pór roku. 

Każdy region posiada inny potencjał – przy-

rodniczy, krajobrazowy, historyczny lub kulturowy, 
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„Wypoczynek u rolnika” funkcjonuje od stycz-

nia 2013 r. Nazwę tą, wprowadzono w miejsce 

funkcjonującego pojęcia „agroturystyka”, które 

faktycznie oznaczało wypoczynek w typowym gos-

podarstwie rolnym. Niestety, nazwa „agrotury-

styka” czy „gospodarstwo agroturystyczne”, były 

często nadużywane. Szczególnie można to było 

zaobserwować po przemianach społeczno-gospo-

darczych pod koniec XX w., kiedy to wielu rolników 

zaprzestało typowej działalności rolniczej, przek-

ształcając ją w działalność zarobkową, polegającą 

na wynajmowaniu pomieszczeń dla turystów. Jed-

nak, właściciele tych działalności, w dalszym ciągu 



Istotna jest również prowadzona działalność rolna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka. 

Mile widziane zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną (min. 3 gatunki), a także ogródek warzywny i roz-

wiązania ekologiczne w gospodarstwie. Ilość miejsc noclegowych na kwaterze może wynieść maksymalnie 

30. Niezwykle istotne są również posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich.

gościnnych oraz samodzielnych jednostek mieszkalnych. Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszcze-

gólnych pokojach, powinny być związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii. Ważne, 

by siedlisko było zagospodarowane tradycyjnie, a kwaterę otaczały tereny wiejskie. 

Jeśli nasz obiekt odwiedzają grzybiarze, war-
to zapewnić im informację o terenie i występują-
cych gatunkach grzybów, plansze lub/i atlasy grzy-
bów jadalnych i niejadalnych. Potrzebna będzie 
również informacja o możliwości parkowania sa-
mochodu w lesie, a także o wyznaczonych miej-
scach do obróbki wstępnej grzybów. Przyda się też 
kuchnia lub aneks kuchenny umożliwiający przy-
gotowanie potraw i przetworów z grzybów, po-
mieszczenie do przechowywania sprzętu i odzieży 
grzybiarzy, suszarnia grzybów z informacją o zasa-
dach korzystania.
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HACCP

fot. Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie

fot. Prowadzona działalność rolna i hodowlana

Specjalizacja gospodarstw agroturystycznych
i obiektów turystyki wiejskiej

Rosnące oczekiwania i świadomość turystów sprawiają, że wiele gospodarstw agroturystycznych oraz 
obiektów turystyki wiejskiej, zaczyna się specjalizować. Duża konkurencja wymusza potrzebę wyróżnienia 
się, w czym pomaga wybór specjalności. Polega to na podniesieniu standardu zakwaterowania, ale także na 
poszukiwaniu atrakcji, które mogą być oferowane przez samo gospodarstwo lub jego otoczenie. Dlaczego 
warto się specjalizować? Oznacza to lepsze dostosowanie się do konkretnych kategorii klientów, łatwiejsze 
dotarcie do turystów, bardziej efektywny marketing, bardziej rozbudowaną ofertę i wyższą konkurencyj-
ność nad ofertami ogólnymi. 

Dla rodzin z dziećmi

Jeśli nastawiamy się na przyjmowanie rodzin 
z dziećmi, warto zadbać o dodatkowe wyposaże-
nie obiektu w krzesło-stolik, łóżeczko, wanienkę, 
zabezpieczenia (kontakty, schody), stały dostęp do 
urządzeń służących do przygotowania i podgrze-
wania potraw dla dziecka. Istotny jest również 
wyposażony kącik zabaw (w pomieszczeniu), przy-
bory do malowania, dostępna informacja o atrak-
cjach dla dzieci znajdujących się w pobliżu kwate-
ry. Głównym atutem jest plac zabaw (min. 3 urzą-
dzenia). Piaskownica, ze względów higienicznych, 
powinna być zamykana lub przykrywana. Jest to miejsce, które w szczególności powinno być bezpieczne 
pod względem zdrowotnym, więc niedostępne dla zwierząt domowych (i nie tylko) psów i kotów. Piasek 
powinien być wymieniany przynajmniej jeden raz – przed sezonem. Zwróćmy uwagę, by wszystkie urządze-
nia dostępne dla dzieci były stabilnie zainstalowane.

fot. Atlas grzybów, przetwory z grzybów 

fot. Plac zabaw dla dzieci 

Dla grzybiarzy
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Wędkarzom przyda się informacja o terenach 
wędkarskich w okolicy, a także o możliwości wyku-
pienia zezwolenia na wędkowanie. Warto zadbać 
o wyznaczone miejsce do obróbki wstępnej ryb, 
kuchnię lub aneks kuchenny umożliwiający przy-
gotowanie potraw z ryb, jak też pomieszczenie do 
przechowywania sprzętu i odzieży wędkarzy.

Obiekty, w których odpoczywają niepełnosprawni turyści, powinny spełniać wymagania w zakresie 
dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych określone dla budynków zamieszkania 
zbiorowego. Do wejść do budynku mieszkalnego powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, 
utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym, co najmniej jedno dojście powinno 
zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te 
mogą korzystać.

Co ważne, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia     
i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okre-
sowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 
Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń 
do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Poza tym, istotnymi elemen-
tami są brak różnicy poziomów/podjazd/winda/platforma/ podnośnik, a także schody wyposażone w po-
ręcze. Zwróćmy uwagę, by meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniały poruszania się po 
korytarzach i nie zawężały wymaganej szerokości korytarza (min. 1,2 m). W przypadku prowadzenia 
działalności rolniczej, powinien być opis zagrożeń, jakie pojawiają się lub mogą pojawić w gospodarstwie 
– nie wszystko można przewidzieć, ale można sprawdzić np. czy nie wystają jakieś druty, kamienie, czy np. 
spłoszony koń nie ucieknie w stronę domu/ludzi. Toaleta powinna być wyposażona w: umywalkę nisko-
syfonową, prysznic bez progu, poręcze i krzesełko pod prysznicem, balkonik lub poręcze przy muszli, na-
trysk dostosowany do wjazdu wózkiem oraz – co istotne – posadzkę antypoślizgową. 

Dla wędkarzy

fot. Miejsce dostosowane dla wędkarzy

W siodle

Aktywny wypoczynek turystów w siodle, wy-
maga zapewnienia koni wierzchowych, gwarancji 
czystości i bezpieczeństwa użytkowania koni, po-
siadania wykwalifikowanych instruktorów oraz 
odpowiedniego sprzętu jeździeckiego. Musimy 
umożliwić gościom bezpieczną jazdę w teren, wy-
znaczyć i ogrodzić miejsce do nauki jazdy. Warto 
zadbać o ubezpieczenie działalności związanej       
z końmi. Należy rozwijać usługi z zakresu (do wy-
boru): jazda konna, nauka jazdy konnej, hipotera-
pia, edukacja szkolna związana z końmi.

Kwatera u Ekorolnika

Kwatera taka funkcjonuje w ramach gospo-
darstwa rolnego działającego w oparciu o ekolo-
giczne metody produkcji. Wykorzystywane powin-
ny być tam alternatywne (odnawialne) źródła 
energii elektrycznej (np. panele słoneczne, ener-
getyka wiatrowa) i cieplnej (np. panele słoneczne, 
pompy ciepła, geotermia, biomasa). Na wyposa-
żeniu obiektu muszą znajdować się co najmniej 
dwa urządzenia energooszczędne (sprzęt AGD/ 

elektronika/oświetlenie, klasa A). Ważne, by gospodarka odpadami i ściekami w takich miejscach, pro-
wadzona była w zgodzie z prawem (segregacja odpadów), a ścieki odprowadzone były do przydomowej 
oczyszczalni lub kanalizacji wiejskiej/szczelnego szamba. W obiekcie muszą być wykorzystywane środki ule-
gające biodegradacji/przyjazne dla środowiska (myjące/piorące/czyszczące) oraz dostępne ulotki/broszury 
informacyjne z zakresu działań i zachowań pro-środowiskowych. Co istotne, większość składników wykorzy-
stywanych do przygotowania posiłków w takich obiektach, to produkty własne lub tradycyjne i regionalne.

fot. Posiłki wytwarzane na bazie produktów tradycyjnych

fot. Konie wierzchowe

Obiekt przyjazny niepełnosprawnym 

fot. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Cechy kwatery 

Zarządzanie jakością w rozwoju usług agroturystycznych, jest istotnym czynnikiem rozwoju tej 
popularnej formy turystyki wiejskiej – odnosi się do różnego rodzaju usług podstawowych i komplemen-
tarnych związanych z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Jakość to poziom obsługi turystów, 
świadczenie usług noclegowych i żywieniowych, a także odpowiednie usługi rekreacyjne oferowane 
wczasowiczom. Zarządzanie jakością w rozwoju usług agroturystycznych jest ważne, ponieważ jeśli jest 
skutecznie realizowane, umożliwia świadczenie usług turystycznych gościom na odpowiednio wysokim 
poziomie. 



Właściciele kwater powinni pamiętać, że najważniejsze jest spełnienie wymogów zasad bezpieczeń-

stwa pobytu gości. Wprowadzić wszelkie zabezpieczenia wynikające z przepisów budowlanych, tj. np. 

balustrady na balkonach i schodach (tam, gdzie przebywają dzieci, balustrady powinny mieć rozwiązania 

uniemożliwiające wspinanie się oraz zsuwanie się po poręczy (maksymalny prześwit między pionowymi 

elementami balustrady nie może być większy niż 12 cm). Należy również zadbać o to, by w obiekcie była 

ogólna instrukcja przeciwpożarowa oraz gaśnica. Ważne też, by otoczenie naszej kwatery nie było do-

kuczliwe dla gości, a także negatywnie na nich nie oddziaływało. Warto także zwracać uwagę na czystość 

środowiska wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz na segregację odpadów (śmieci).
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Zwróćmy również uwagę na konieczność posiadania na terenie obiektu apteczki i ulotek informacyj-
nych dotyczących usług zdrowotnych w okolicy. Warto też posiadać ubezpieczenie OC od działalności 
turystycznej oraz umieszczony w widocznym miejscu cennik usług. 

 Jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną, zwróćmy uwagę, by utwardzić nawierzchnię pieszego doj-
ścia do obiektu noclegowego i umieścić oświetlenie zewnętrzne nad głównym wejściem do budynku oraz 
przy bramie wjazdowej, oznakować budynek lub podwórze, a także pokoje. Dobre oznakowanie i oświe-
tlenie, ułatwiają dojazd szczególnie o zmroku i w nocy. Jest to szczególnie ważne, jeśli gospodarstwo 
położone jest z dala od drogi głównej. Warto zadbać o zadaszenie nad głównym wejściem, a także wyzna-
czyć miejsce na środki lokomocji gości. 

fot. Balustrady na balkonie

fot. Poręcze na schodach

Dane kontaktowe gospodarza w widocznym miejscu! Zawsze może dojść do sytuacji nagłego 
zagrożenia, kiedy szybki kontakt z właścicielem jest nieodzowny. Wskazanie jest opracowanie oraz 
wywieszenia regulaminu pobytu w kwaterze, co uporządkuje relacje klient – kwaterodawca.

fot. Oznakowanie budynku fot. Zadaszenie nad głównym wejściem

 Wpływ na komfort wypoczywających pod gruszą, ma również infrastruktura wypoczynkowa. Ogród, 
zieleń ozdobna, grill lub miejsce na ognisko – są niezwykle miło widziane i mogą stanowić dodatkowy 
atut obiektu. Podobnie, jak stoliki i ławeczki na zewnątrz obiektu, altana, wiata. Sprawdzają się także 
jadalnie lub aneksy kuchenne dla gości. 

fot. Miejsce do odpoczynku dla gości



Na sposób urządzenia i wyposażenia części rekreacyjnej oraz ogrodu, wpływa specyfika gospodar-
stwa oraz zamożność i upodobania właścicieli obiektu. Przy zagospodarowaniu gospodarstwa rolnego, 
należy wyodrębnić część gospodarczą (podwórze i zabudowania), użytkową (ogród warzywny i sad) oraz 
część mieszkalno-wypoczynkową. Przy czym, ogród wypoczynkowy powinien być tak powiązany z do-
mem, aby kompozycyjnie stanowiły one całość. Warto oddzielić działkę od sąsiadów zielenią, najlepiej 
żywopłotem, ponieważ daje to gościom poczucie intymności i swobody.

Warto zadbać o urządzenia rekreacyjne – dobrane w zależności od specjalizacji obiektu, np. tenis 
stołowy, kort tenisowy, basen, kijki nordic walking, huśtawki lub hamaki, kajaki, wędki, rowery, narty, 
boisko do siatkówki, piłki nożnej lub badmintona. Mówiąc o boisku do siatkówki czy do piłki nożnej, 
mamy na myśli mini boiska, ponieważ niewiele jest gospodarstw mających miejsce na pełnowymiarowe 
boiska. Warto wyznaczyć miejsce na gry zespołowe oraz teren do gry w badmintona – miejsca te powin-
ny być ogrodzone, bezpieczne dla najmłodszych użytkowników. 
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Koniecznością jest zapewnienie bieżącej wody oraz ciepłej wody przez całą dobę, natrysku lub wanny, 
półki na mydło przy wannie lub w kabinie natryskowej, umywalki, blatu lub półki przy umywalce, lustra, 
bocznego lub górnego oświetlenia lustra i mydła.

Pokoje gościnne powinny zapewniać komfortowy wypoczy-
nek gościom. Dostosowane wysokością do miejsc siedzących, z od-
powiednią ilością krzeseł. Do tego niezbędny jest stół, ława lub sto-
lik, a także szafa garderobiana. Meble powinny spełniać podstawo-
we standardy bezpieczeństwa, być stabilne i bez uszkodzeń me-
chanicznych.

Ważna jest jakość łóżek (materacy), poziom czystości i este-
tyki pokoju, pokrycia ścian i podłóg w pokoju oraz jego wyposaże-
nie. Nie bez znaczenia są elementy dekoracyjne. Oświetlenie musi 
być dostosowane do wielkości kwatery, nocny stolik lub półka 
znajdować się przy każdym łóżku, a lampka nocna przy każdym 
miejscu noclegowym. Lampki nocne dla każdej osoby powinny 
umożliwiać czytanie w pozycji leżącej. Często zdarza się, iż lampek 
w pokoju jest wystarczająca ilość, ale usytuowanie ich np. w no-
gach łóżka, świadczy o braku zrozumienia funkcji, jaką powinny 
one spełniać. Należy również sprawdzić czy np. klosze lampek nie 

fot. Pokój gościnny

fot. Jadalnia dla gości

nagrzewają się (to szczególnie ważna kwestia w przy-
padku kloszy metalowych), ponieważ mogą one popa-
rzyć wypoczywających. Nie zapominajmy także o wie-
szaku na odzież wierzchnią, zasłonach, żaluzjach lub 
roletach oraz pojemniku na śmieci (niepalnym lub 
trudnopalnym). Pościel musi być zgodna z ilością 
miejsc noclegowych, podobnie jak ręczniki. Drzwi po-
winny być pełne, zamykane na klucz, zapewniające 
intymność i bezpieczeństwo odpoczywającym.

fot. Pokój dla gości

Łazienki – WHS

Podstawa to także WC czy papiernica (wieszak lub półka z papierem toaletowym). Warto zwrócić 
uwagę, by przy WC, natrysku lub wannie, były poręcze, które skutecznie chronią przed pośliźnięciem się na 
śliskim, mokrym dnie brodzika lub wanny. Zadbajmy również o uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną 
(zalecany wyłącznik różnicowo-prądowy). Można kupić specjalne plastikowe osłonki na całe gniazdka albo 
specjalne wtyczki zabezpieczające, które należy najpierw wyjąć, aby móc podłączyć konkretne urządzenie. 
Warto, by mieszkańcy każdego pokoju, mieli do dyspozycji niezależną łazienkę.

fot. Przykładowa aranżacja łazienki dla gości
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Jeśli posiadamy samodzielną jednostkę mie-
szkalną, czyli obiekt wynajmowany jednej rodzinie lub 
całej grupie osób, np. mieszkanie wakacyjne, dom, 
domek letniskowy, także musimy zadbać o odpo-
wiedni komfort wypoczynku w tym miejscu. Wejście 
do takiej jednostki musi być niezależne, a pomiesz-
czenia wraz z łazienką, odpowiednio wyposażone.

Pamiętajmy, że w prowadzeniu obiektów, poza 
zapewnieniem komfortu wypoczynku gości, istotne 
jest umiejętne zarządzanie marketingowe. Dotyczy 
ono kształtowania produktu agroturystycznego obej-
mującego pakiet usług podstawowych i towarzyszą-

Samodzielna jednostka mieszkalna

Szczegółowe wymogi dotyczące oceny pokoi gościnnych, jak również SJM, znajdują się na stronie 

www.pftw.pl – zakładka „O Kategoryzacji”.

cych. Marketing to także odpowiednia polityka cenowa oraz stosowanie kanałów dystrybucji, sprzedaż usług 
turystycznych.

fot. Samodzielna Jednostka Mieszkaniowa

Jak się skategoryzować?

Kategoryzacja wbn polega na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, 

która świadczy o rodzaju i jakości wyposażenia oraz oferowanych usług. Kategorie nadaje się za pomocą 

znaków graficznych w postaci słoneczek. 

Najniższa kategoria to jedno słoneczko       , najwyższa – trzy słoneczka                 . 

W polskim systemie oceny wiejskiej bazy noclegowej na terenach wiejskich i małych miast (o wiejskim 

charakterze krajobrazu), ocenie poddaje się cechy kwatery tj. wymagania ogólne, infrastruktura techniczna, 

usługi i infrastrukturę mająca wpływ na komfort pobytu gości, urządzenia rekreacyjne. Ważne są również po-

koje gościnne, samodzielne jednostki mieszkaniowe oraz węzły higieniczno-sanitarne. Istotne jest także od-

powiednie przygotowanie oferty przez gospodarstwa dla poszczególnych grup odbiorców np. rodzin z dzieć-

mi, grzybiarzy czy wędkarzy.

Informacja o systemie kategoryzacyjnym, wymaganiach dla poszczególnych grup obiektów oraz dla 

poszczególnych kategorii, znajduje się na stronie www.pftw.pl. W zakładce „o kategoryzacji”, zamieszczony 

jest m.in. regulamin kategoryzacji, wskazówki dla kwaterodawcy oraz Załącznik nr 7 – informujący o mini-

malnych wymaganiach, co do wyposażenia innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

Przed zgłoszeniem swojego obiektu do kategoryzacji, kwaterodawca powinien zapoznać się z regulami-

nem oraz pozostałymi wymogami.

Zasady zgłaszania obiektów do kategoryzacji:

         należy skontaktować się z biurem Federacji w celu złożenia wniosku,  

         wnieść opłatę kategoryzacyjną.

Rozdział IV

bezpieczeństwa sanitarnego w czasie
epidemii i klęsk żywiołowych

Szczególne zasady

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
w dobie pandemii

Życie, zdrowie i bezpieczeństwo, to ważne wartości w życiu każdego człowieka. Wartościom tym 
zagrażają nieprzewidziane okoliczności, do których zaliczamy klęski żywiołowe czy pandemie. Wiele zjawisk 
współczesne systemy ostrzegania są w stanie przewidywać, lecz nie zawsze potrafimy im skutecznie zapo-
biegać. Jednak, obowiązkiem każdego rządu jest wypracowanie procedur, umożliwiających łagodzenie 
skutków takich zjawisk i niesienie pomocy poszkodowanym. W tym celu, uchwala się ustawy, w których 
określone zostają normy postępowania – zarówno dla organów rządowych, jak i samorządowych oraz 
ludności cywilnej. 
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W Polsce, 20 marca 2020 roku, minister zdrowia - w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrz-

nych i administracji publicznej, ogłosił w Polsce stan epidemii. Skutkowało to wprowadzaniem zmian      

w funkcjonowaniu instytucji, zakładów pracy czy turystyki. Czasowe ograniczenia przemieszczania się 

ludzi, miały ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych. Branża turystyczna,      

w momencie wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, np. w czasie klęsk żywiołowych czy epidemii, 

jest najbardziej narażona na straty, dlatego warto w prowadzonej działalności, mieć przygotowane i opra-

cowane procedury minimalizujące zarówno istniejące, jak i przyszłe wydarzenia losowe, takie jak np. 

pandemia wirusa COVID-19. Opracowane procedury nie są aktami prawnymi, ale pomagają zwiększyć 

bezpieczeństwo zdrowotne właścicielom gospodarstw agroturystycznych, domowników oraz turystów 

wypoczywających w gospodarstwie. 

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku 

wyjaśnia zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zasady wyda-

wania bieżących rozporządzeń. Określa również zadania organów administracji publicznej w zakresie 

zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przedstawia także prawa i obowiązki 

ludności w trakcie stanu epidemii. Poza tym, ustawa wyjaśnia pojęcia, z którymi spotykamy się na co 

dzień w dobie COVID-19, a nie wszystkie są dla nas zrozumiałe. Warto przytoczyć niektóre z nich, które 

znajdą zastosowanie w obsłudze gości w obiektach turystyki wiejskiej: 

DEKONTAMINACJA – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, 

dezynfekcję i sterylizację, np. wyparzanie naczyń; 

DEZYNFEKCJA - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastoso-

wanie metod fizycznych i chemicznych; 

IZOLACJA – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy 

osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynni-

ka chorobotwórczego na inne osoby; 

IZOLACJA W WARUNKACH DOMOWYCH – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby 

zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamie-

szkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 

zakaźnych; 

KWARANTANNA – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobie-

żenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez 

ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych   

u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoz-

nania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach 

zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację 

informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, 

wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny).

Odpoczywaj na wsi bezpiecznie

Ważne informacje dla kwaterodawców zawiera art. 5. 1. Ustawy. Osoby przebywające na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane do poddawania się zabiegom sanitarnym, szczepieniom 

ochronnym, poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, badaniom sanitarno-epidemiolo-

gicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych 

badań, nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, leczeniu, hospitalizacji, izolacji, izolacji w warun-

kach domowych. Osoby te powinny również zaniechać wykonywania prac, przy wykonywaniu których 

istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli są osobami zaka-

żonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami. Należy przy tym stosować się do nakazów i zakazów 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-

nych. Istotne jest przy tym udzielanie danych i informacji organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Woj-

skowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji 

Ochrony Środowiska, jednostkom oraz ośrodkom referencyjnym i instytutom badawczym – niezbędnych 

do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi i zapobiegania 

oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w art. 30 rejestr przypadków zakażeń i 

zachorowań i zgonów na chorobę zakaźną ust. 1.

Z kolei Art. 22. Ustawy, dotyczy obowiązku utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higie-

niczno-sanitarnym. W celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności należy pro-

wadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami, zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki, a także usu-

wać padłe zwierzęta oraz odchody zwierząt z nieruchomości. 

Co ważne, w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając 

aktualną sytuację epidemiologiczną, minister właściwy do spraw zdrowia, może określić, w drodze roz-

porządzenia, szczegółowe wymagania sanitarno-higieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty produk-

cyjne, usługowe, handlowe, a także sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom         

i chorobom zakaźnym, oraz kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekonta-

minacji, w zakresie:

lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,

minimalnej ilości i powierzchni oraz przeznaczenia pomieszczeń wchodzących w skład obiektów 
produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,

procedur utrzymania czystości i dekontaminacji,

warunków produkcji, świadczenia usług i prowadzenia handlu - z uwzględnieniem 

rodzajów prowadzonej działalności, zapewniając ochronę osób korzystających z usług świadczonych 
przez te podmioty przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

W rozporządzeniach znajdują się szczegółowe zalecenia wraz z terminami ich obowiązywania. 

Działalności agroturystycznej dotyczą paragrafy wprowadzające m.in.:

czasowe ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się ludności na danym terenie;

czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub firm, jak np. w agroturystyce 
całościowy lub częściowy zakaz przyjmowania gości;

obowiązkowe wykonanie określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funk-
cjonowaniem określonych obiektów np. usługowych, jakimi są obiekty hotelarskie;

zobowiązanie się ludności, a szczególnie osób mających kontakt z różnymi grupami społecznymi do 
poddania się szczepieniom ochronnym;

wprowadzenie obowiązku poddania się kwarantannie wraz ze wskazaniem miejsca kwarantanny; 

nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach; 

zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 

nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określo-
nych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.
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Rozporządzenia są niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, 

zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych i wchodzą w życie z dniem ogłosze-

nia. W takim czasie, wszyscy mają obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących zaleceń 

służb sanitarnych i rządu w zakresie bezpieczeństwa pracy.



W wytycznych zwraca się szczególną uwagę na zasady 
kontaktów z gośćmi i utrzymywanie dystansu między obsłu-
gą a klientem. W gospodarstwach agroturystycznych obsłu-
gą gości w większości przypadków zajmują się domownicy. 
Dlatego, utrzymywanie dystansu przede wszystkim doty-
czy kontaktów na linii klient – kwaterodawca. Preferowa-
ną formą zakwaterowania są samodzielne jednostki mie-
szkalne z łazienką oraz z kuchnią umożliwiającą samodziel-
ne przygotowywanie przez gości posiłków. W przypadku 
gospodarstw dysponujących większą liczbą pokoi ze wspól-
nymi ciągami komunikacyjnymi, promuje się wyjazdy ro-
dzinne, pozwalające zminimalizować kontakty z nieznanymi 
sobie osobami. 
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Osoba przyjmująca rezerwację, powinna informować potencjalnego klienta jeszcze przed rezerwacją, 
iż w obiekcie nie może przebywać osoba poddana kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19 lub 
zakażona). Ze względu na różne interpretacje turystów związane z gromadzeniem danych osobowych, 
warto mieć przygotowane przepisy, które upoważniają nas do ich zbierania. Z jednej strony mamy dbać      
o bezpieczeństwo zdrowotne – nasze i naszych gości, mamy obowiązek informować Sanepid w przypadku 
zachorowania gościa, a z drugiej strony – nie wolno gromadzić danych osobowych. Trudno pogodzić te 
przepisy. Jednak, kwaterodawca w obawie o zdrowie własne i domowników, musi wiedzieć, jakie osoby 
przebywają w jego obiekcie. W przypadku wątpliwości ze strony turysty, pozostaje nam powoływać się na 
poniższe przepisy:

Przepisy trzeba znać!

Właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz wszystkich innych obiektów zajmujących się pro-
wadzeniem działalności turystycznej na wsi, powinny znać przepisy regulujące kwestie związane z jej 
prowadzeniem w dobie pandemii. Zapisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi, mają w takim przypadku najwyższą moc prawną i wszystkie wypracowywane procedury 
postępowania z gośćmi oraz przygotowania obiektu rekomendowane przez służby sanitarne, muszą być 
zgodne z jej zapisami. 

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” – w porozumieniu z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym, opracowała wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agrotu-
rystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Mają one ułatwić kwaterodawcom dostosowanie swoich 
obiektów do działalności w czasie stanu epidemicznego i zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne rolników  
i domowników obsługujących gości oraz turystów przebywających w gospodarstwach agroturystycznych  
i innych obiektach turystyki wiejskiej.

W związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, właściciele gospodarstw agroturystycznych wyposażają 
swoje obiekty w środki do dezynfekcji powierzchni i rąk oraz – w oparciu o te wytyczne, opracowują          
i wdrażają procedury mające zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób w obiekcie. 

W toaletach zawiesza się instrukcje regularnego i dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przez osoby 
przebywające w gospodarstwach agroturystycznych. Takie wizualne wskazówki utrwalają nawyki prze-
strzegania higieny rąk, które najbardziej są narażone na przenoszenie bakterii. Promuje się przestrzega-
nie zasad ochrony przed zakażeniem podczas kichania i kaszlu poprzez wywieszenie plakatów ilustrują-
cych sposób zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy wyrzuć do kosza i umyć 
lub zdezynfekować ręce. Kwaterodawcy informują też gości o obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką 
w kontaktach z osobami obcymi w pomieszczeniach zamkniętych oraz – o ile mają możliwość – udostęp-
niają maseczki. Wyłącza się z użytku wszelkiego rodzaju fontanny, baseny, place zabaw, świetlice.        
W obiektach zachowuje się wymagany dystans oraz wywiesza się infografiki dotyczące właściwego 
postępowania w związku z epidemią.

Wytyczne wskazują też kwaterodawcom w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne sobie 
oraz domownikom czy osobom pomagającym w gospodarstwie. Do najważniejszych procedur nale-
ży zaliczyć m.in. omówienie z domownikami i pracownikami, jeśli gospodarz zatrudnia osobę z zew-
nątrz, zasad zachowania dystansu społecznego, w tym powitania gości bez bliskich kontaktów i uści-
sku dłoni. Ważne jest zapewnienie osobom prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne środki 
ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe i jedno-
razowe fartuchy z długimi rękawami w razie potrzeby) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

6 ust. 1 lit. d RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

9 ust. 2 lit. i RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym   
w dziedzinie zdrowia publicznego;

art. 207 Kodeksu pracy, tj. obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Należy przyjąć procedury przechowywania takich danych i też informować o tym klientów, np. że 
po 3 tygodniach od wyjazdu gości i braku informacji o wystąpieniu u kogokolwiek zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 lub innych okoliczności zobowiązujących nas do potwierdzenia jego pobytu w naszym 
obiekcie, niszczymy oświadczenia, korzystając z niszczarki lub innych skutecznych metod, np. palimy, 
aby nie były wykorzystywane przez osoby trzecie.

Osoby pracujące w gospodarstwie przed rozpoczę-
ciem pracy, jak również pomiędzy czynnościami (wyrzu-
canie śmieci, sprzątanie etc), mają obowiązek dokładnie 
umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdują-
cą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie 
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), zakrywać ma-
seczką usta i nos oraz nosić rękawice ochronne podczas 
wykonywania prac. 

Właściciel obiektu zapewnia regularne pranie i czy-
szczenie odzieży osób mających kontakt z gośćmi, 
sprawdza przestrzegania czystości stanowisk pracy i ich 
dezynfekcji oraz ma przygotowane procedury postępo-
wania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia 
zakażenia u pracownika, domownika lub gościa. W ta-
kim przypadku, kwaterodawca natychmiast odizolowuje 
daną osobę, umieszczając ja w oddzielnym pomieszcze-
niu, powiadamia dyspozytora medycznego o podejrze-
niu zakażenia oraz zaleca przeprowadzenie rutynowego 
sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezyn-
fekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.). Następnie, postępuje zgodnie z wytycz-
nymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, od-
noszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
Ostatecznie, wstrzymuje przyjmowania turystów oraz 
powiadamia o sytuacji najbliższą powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wyda-
wanych instrukcji i poleceń. 

fot. Przykład informowania o konieczności dezynfekcji rąk
wraz ze środkami do dezynfekcji

fot. Bezdotykowa dezynfekcja rąk.
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Zasady postępowania oraz ich egzekwowania podczas epidemii określają następujące akty prawne:

Przezorny zawsze ubezpieczony!

Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie agroturystycznym wymaga uwzględnienia specy-
ficznych zagrożeń odnoszących się do interesów majątkowych – zarówno gospodarza, jak i przyjmowanych 
przez niego gości. Po stronie gospodarza są to zagrożenia związane z możliwością uszkodzenia obiektu lub 
uszkodzenia albo utraty jego wyposażenia, a także zagrożenia odpowiedzialnością cywilną w razie zaistnie-
nia zdarzeń powodujących szkodę lub krzywdę po stronie gości. Należy brać pod uwagę nie tylko zdarzenia 
powodowane działaniem lub zaniechaniem samego gospodarza, ale także innych osób przebywających     
w gospodarstwie – innych gości, osób uczestniczących w obsłudze, a nawet osób postronnych. Do tych za-
grożeń, dodać należy także te ujawnione szczególnie w toku pandemii, związane z rezygnacjami klientów 
czy też niemożnością wykonywania świadczeń już umówionych, opłaconych i częściowo przygotowanych,   
a nawet wykonanych, za które nie otrzyma on wynagrodzenia. 

W dobie epidemii Covid-19 obowiązuje obywateli i wszystkie instytucje państwowe, jak i samorzą-
dowe, Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydawane na bieżąco i w zależ-
ności od szybkości rozprzestrzeniania się epidemii, łagodzące obostrzenia lub zaostrzające ograni-
czenia w życiu codziennym obywateli i działających firm;

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. 
zm.) – art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 2021 r. poz. 861 (uwaga – akt 
był wielokrotnie zastępowany kolejnymi).
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i ochrona praw konsumenta
Ubezpieczenia, gwarancje 
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Po stronie gości korzystających z usług gospodarstwa, zagrożenia majątkowe związane są z niewyko-
naniem lub nienależytym wykonaniem zamówionych i zwykle przedpłaconych świadczeń, a w konsek-
wencji z niemożnością odzyskania wniesionych wpłat. W szczególnych sytuacjach, mogą one dotyczyć 
także konieczności ponoszenia nieplanowanych wydatków na świadczenia zastępcze lub dodatkowe, 
konieczne dla osiągnięcia celu umowy. Szerzej można uznać, że interesom gości zagraża podejmowanie 
nieracjonalnych, niekorzystnych dla nich decyzji dotyczących zwierania umów, jeżeli nie otrzymali 
niezbędnych informacji lub otrzymane informacje były nierzetelne. W pewnym stopniu, majątkowy 
charakter mogą mieć także zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia gości, ze względu na niewłaściwe 
warunki świadczenia usług, chociaż przede wszystkim takie sytuacje zagrażają ich dobrom osobistym.

Instrumentami prawnymi, pozwalającymi na ograniczenie wspomnianych wyżej zagrożeń, są przede 
wszystkim ubezpieczenia majątkowe, ale także system regulacji chroniących konsumenta, w tym 
przepisy o niedozwolonych klauzulach umownych, nieuczciwych praktykach rynkowych oraz o imprezach 
turystycznych.

Inny ubezpieczyciel, na podobnych zasadach, proponuje rozszerzenie pakietu o: OC usługi turystycz-
ne. Obejmuje szkody osobowe lub rzeczowe powstałe z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospo-
darstwie rolnym. Przez świadczenie usług turystycznych, rozumie się działalność polegającą na:

Ubezpieczenia majątkowe

W interesie gospodarza jest rozważenie ubezpieczeń majątkowych chroniących przynajmniej 
przed szkodami wynikającymi z następujących ryzyk: 

utraty lub uszkodzenia mienia, objęte działem II pkt 8 i 9 załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895) spowodowanego działaniem 
żywiołów (np. ogień, burza) lub innymi przyczynami (np. kradzież);

odpowiedzialności cywilnej, zarówno wynikającej z posiadania pojazdów lądowych z napędem 
własnym, jak i z innych przyczyn;

finansowych – w tym złych warunków atmosferycznych, utraty zysków czy innych w tym przepisy 
o niedozwolonych klauzulach umownych, nieuczciwych praktykach rynkowych oraz o imprezach 
turystycznych.

Ryzyka wymienione powyżej, objęte są w części 
ubezpieczeniami obowiązkowymi, zawieranymi na 
podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U.       
z 2019 r., poz. 2214), w szczególności ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, ubezpieczeniem odpowiedzialności cy-
wilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa 
rolnego i ubezpieczeniem budynków wchodzących      
w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zda-
rzeń losowych. Należy jednak pamiętać, że ubezpiecze-
nia te mogą nie obejmować zdarzeń związanych ze 
świadczeniem usług turystycznych, wykraczających poza ubezpieczony sposób wykorzystania pojazdu 
mechanicznego czy szkody związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dlatego, wskazane jest 
dokonanie analizy zagrożeń, jakie stwarzać mogą warunki świadczenia usług w gospodarstwie i dopaso-
wanie do tych zagrożeń ochrony ubezpieczeniowej.

Na rynku ubezpieczeń oferowane są pakiety ubezpieczeń dostosowane do potrzeb gospodarstw 
agroturystycznych, obejmujące na przykład ochronę przed odpowiedzialnością za wypadki w trakcie jazdy 
konnej czy innych aktywności. Także oferta wspomnianych wyżej ubezpieczeń obowiązkowych, adresowa-
nych do gospodarstw rolnych, obejmuje warianty rozszerzone, uwzględniające szkody powstałe w związku 
ze świadczeniem usług agroturystycznych. Oceniając te zagrożenia, szczególnie należy zastanowić się nad 

1

2

możliwością wyrządzenia szkody na osobie (życiu i zdrowiu) klientów, bowiem sumy odszkodowań i za-
dośćuczynień w takim przypadku, mogą przekroczyć możliwości nieubezpieczonego gospodarza. 

Dla przykładu, jeden z ubezpieczycieli proponuje w ramach dobrowolnego ubezpieczenia, OC w życiu 
prywatnym – po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody: 

powstałe w związku ze świadczeniem usług agroturystycznych, w tym też za szkody wyrządzone 
przez konie przeznaczone do rekreacji (nazwane w polisie „Ubezpieczenie agroturystyczne”); 

wyrządzone przez psy. 

wynajmowaniu pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym lub domkach turystycznych,

wynajmowaniu miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep turystycznych, 

sprzedaży posiłków domowych, 

świadczeniu innych usług rekreacyjnych związanych z pobytem turystów, np. nauka jazdy konnej, 
turystyka konna (przewożenie osób bryczkami lub saniami), wypożyczanie rowerów lub urządzeń 
pływających, udostępnianie placów zabaw.

Istotą ochrony ubezpieczeniowej jest niwelowanie skutków zdarzeń przyszłych i niepewnych, o cha-
rakterze losowym, a zatem nie tych, które spowodowane są działaniem umyślnym ubezpieczonego, naru-
szeniem obowiązujących przepisów przy wykonywaniu czynności oraz rażącym niedbalstwem, które jest 
co prawda działaniem nieumyślnym, ale nagannym ze względu na stopień naruszenia reguł ostrożności 
czy starannego działania. Dlatego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, należy wnikliwie zapoznać się 
z jego warunkami, aby ocenić, czy rzeczywiście zapewnia ono ochronę przed skutkami tego zdarzenia, 
które jest w naszej ocenie prawdopodobne. Szczególnie wnikliwie należy czytać opis przedmiotu ubez-
pieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Odszkodowanie ubezpieczeniowe nieko-
niecznie pokryje pełna wartość szkody – zależy to między innymi od wybranego wariantu ubezpieczenia   
i związanej z tym wysokości składki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w ramach których ubezpieczyciel może objąć 
ochroną działania w warunkach rażącego niedbalstwa, a nawet winy umyślnej, należy liczyć się z jego 
roszczeniem regresowym. To znaczy, że wypłaci on sumę odszkodowania poszkodowanemu, ale będzie 
domagał się jej zwrotu od ubezpieczonego, jeżeli zachodzą wspomniane przesłanki winy.

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez osobę świadczącą usługi, może być 
ważnym argumentem wpływającym na wybór usługodawcy przez przezornego gościa. Jednak, w przy-
padku samego zakwaterowania, przepisy nie przewidują ani samego obowiązku, ani tym bardziej mini-
malnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia czy zakresu odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Nie prze-
widują także obowiązku informowania o posiadanym ubezpieczeniu. Przedsiębiorcy często nie informują 
o ubezpieczeniu, obawiając się, że może to być zachętą do formułowania roszczeń przez klientów. Pamię-
tajmy jednak, że w przypadku sporu, stroną staje się lub może się stać, profesjonalista – ubezpieczyciel.



Prawna ochrona konsumenta podyktowana jest potrzebą ochrony słabszej strony stosunku praw-
nego, na przykład powstającego w wyniku umowy o pobyt wczasowy. Konsument uważany jest za słabszą 
stronę dlatego, że zwykle mniej wie na temat przedmiotu zawieranej umowy, nie jest profesjonalistą,      
a dokumenty związane z zawierana umową przygotowuje druga strona – przedsiębiorca. Zatem, z punktu 
widzenia gospodarstwa agroturystycznego, zagadnienie szczególnej ochrony gości jako konsumentów, 
wystąpi jedynie wówczas, gdy gospodarza świadczącego usługi uznamy za przedsiębiorcę. Chodzi tutaj 
jednak o pojęcie przedsiębiorcy zdefiniowane w kodeksie cywilnym (art. 43[1]) - jako „osobę fizyczną, 
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową.” Zatem fakt, że działalność agroturystyczna w dużej części wyłączona została spod działania 
ustawy Prawo przedsiębiorców (art. 6), nie oznacza, że nie może być uznana za działalność gospodar-
czą prowadzoną przez przedsiębiorcę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Będzie to w praktyce zależało 
od indywidualnej oceny stopnia zorganizowania tej działalności, jej trwałości, a nawet rozmiaru. Dlatego, 
wskazane jest takie jej prowadzenie działalności, aby wymagania ochrony konsumenta były spełnione.

Ustawodawca szczególną rolę przypisuje informacji kierowanej do konsumenta na etapie poprze-
dzającym zawarcie umowy, a także do treści formularzy i innych dokumentów przygotowanych przez 
przedsiębiorcę w celu zawarcia umowy. Takie informacje i dokumenty, oceniane są przede wszystkim ze 
względu na zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, jako działań sprzecznych z dobrymi 
obyczajami i w istotny sposób zniekształcających lub mogących zniekształcić zachowanie rynkowe 
przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu (usługi), w trakcie jej zawierania 
lub po jej zawarciu, w szczególności wprowadzanie w błąd. Definiuje to ustawa o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2017, poz. 2070). Z kolei ustawa o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Dz. U. 2019, poz. 369), zakazuje stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami 
niedozwolonych postanowień opisanych w art. 385[1] kodeksu cywilnego, a także wszelkich praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi w tym przypadku o to, że wzorce takie, np. regu-
laminy, warunki umów, zasady świadczenia usług czy programy, obowiązują przez samo doręczenie ich 
konsumentowi przed zawarciem umowy. Nie jest wymagana jego zgoda, ale w zamian przedsiębiorca 
musi zapewnić, że sformułowane są one w sposób, który nie naruszy rażąco interesów konsumenta, 
wbrew dobrym obyczajom. Przykładami takich niedozwolonych klauzul są zwykle wszelkie ograniczenia 
odpowiedzialności, zastrzeżenia dotyczące jednostronnego określania warunków wykonania umowy czy 
nakładające wygórowane kwoty tytułem odstąpienia od umowy lub zwalniające przedsiębiorcę z obo-
wiązku zwrotu wpłat za usługi niewykonane. Przykładem praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsu-
mentów jest używanie nazwy „hotel” w obiekcie, który nie uzyskał decyzji marszałka o zaszeregowaniu 
do tego rodzaju obiektów. Wykaz niedozwolonych postanowień, zabronionych już na podstawie wyro-
ków sądowych czy decyzji, udostępnia Prezes UOKIK (www.uokik.gov.pl).

Problem rozliczeń związanych z niewykonaniem umowy jest jednak uregulowany ogólnymi przepi-
sami prawa cywilnego, które mogą być podstawą rozstrzygnięcia ewentualnego sporu, bez konieczności 
regulowania tej sprawy w umowie czy we wzorcach umownych. W szczególności w sytuacji, gdy spełnie-
nie świadczenia jest możliwe, ale zamawiający (gość) nie przyjeżdża w umówionym terminie, art. 354 k.c. 
może być uważany za podstawę żądania spełnienia przez niego świadczenia – w tym przypadku zapłaty, 
która może być pomniejszona o zaoszczędzone wydatki na jego przyjęcie. Jeżeli natomiast spełnienie 
świadczenia stało się niemożliwe z przyczyn, za które żadna strona nie odpowiada, co jest charaktery-
styczne dla wielu umów zawieranych w okresie pandemii, strony powinny zwrócić to, co otrzymały w ra-
mach umowy, chyba że możliwe jest spełnienie części świadczenia, wówczas zwrot dotyczy pozostałej 
części (art. 495 k.c.). Te ogólne zasady mogą być jednak modyfikowane przez przepisy chroniące konsu-
menta w odniesieniu do niektórych rodzajów umów.

Dla konsumenta ważna jest możliwość skutecznego dochodzenia wykonania umowy, w tym złożenia 
reklamacji i szybkiego jej rozpatrzenia. Reklamacja to coś więcej niż samo niezadowolenie – powinna 
zawierać sformułowanie żądania np. ponownego wykonania usługi, obniżenia ceny, świadczenia zastępcze-
go itp. Jeżeli usługodawca jest przedsiębiorcą, musi brać pod uwagę art. 7a ustawy o prawach konsumenta 
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przewóz pasażerów, 

zakwaterowanie, 

wynajem pojazdów silnikowych i innych, nie stanowiących integralnej części poprzednich, jeżeli 
usługi trwają ponad 24 godziny. 

1

2

3

Ochrona konsumenta

Przepisy o imprezach turystycznych

(t.j. z 2020 r., poz.287), zgodnie z którym powinien udzielić odpowiedzi na reklamację na piśmie lub tzw. 
trwałym nośniku (np. załączniku do maila) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi będzie rozumiany za uznanie 
reklamacji. Przepis ten nie znajdzie zastosowania do imprez turystycznych, o których mowa poniżej. 

Na tle przepisów chroniących konsumenta, szczególnie istotna dla osób zajmujących się usługami 
turystycznymi, jest umowa o imprezach turystycznych, uregulowana przepisami ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) w sposób niezwykle 
korzystny dla tzw. podróżnych, czyli osób które chcą zawrzeć umowę o imprezę turystyczną lub na pod-
stawie takiej umowy podróżować. Ustawa reguluje nie tylko imprezy turystyczne, ale także tzw. powiązane 
usługi turystyczne, które jednak w praktyce mają marginalny charakter i zostaną w dalszej części pominięte.

Impreza turystyczna to połączenie – na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, co najmniej dwóch 
rodzajów usług turystycznych, spośród następujących: 

Te inne usługi, winny stanowić co najmniej 25% wartości całej imprezy lub być reklamowane jako 
istotny element imprezy lub wreszcie stanowić istotny element imprezy ze względu na swój charakter 
bądź z innych przyczyn. W praktyce, gospodarstw agroturystycznych takie powiązanie będzie zwykle 
dotyczyło zakwaterowania połączonego ze specjalną ofertą programu pobytu, na przykład usługami 
rekreacyjnymi, zajęciami dla dzieci, szkoleniami w zakresie profilu gospodarstwa czy pakietem pro-
zdrowotnym. Nie będą natomiast uważane za takie inne usługi te, które podporządkowane są zakwa-
terowaniu, jak podstawowe wyżywienie, zapewnienie atrakcyjnego otoczenia, udział w życiu gospodar-
stwa czy dostęp do terenów i sprzętu rekreacyjnego. Nie dojdzie do utworzenia imprezy turystycznej 
także wówczas, gdy dodatkowe usługi zostaną wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji pierwszej usługi 
turystycznej, na przykład już w trakcie pobytu.

Szczególna ochrona konsumenta, w tym przypadku podróżnego, dotyczy w tej ustawie bardzo 
precyzyjnego określenia informacji, które należy przekazać podróżnemu przed zawarciem umowy, 
określeniu postanowień tej umowy, w tym poprzez przepisy bezwzględnie wiążące, niemożliwe do 
zmiany w treści umowy, określające surową odpowiedzialność organizatora imprezy za wykonanie umo-
wy, a także umożliwiające podróżnemu odstępowanie od umowy w każdym czasie, w tym w przypadku 
zaistnienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, odstępowania bez obowiązku ponoszenia 
kosztów, i wreszcie na zabezpieczeniu wpłat wnoszonych przez podróżnych poprzez obowiązkowe gwa-
rancje, ubezpieczenia lub rachunki powiernicze a także składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyj-
nego. Ten ostatni element, podlega nadzorowi marszałka województwa, ponieważ działalność organi-
zatorów turystyki ma charakter regulowany, wymaga zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez 
marszałka, a na etapie zgłoszenia i później, w trakcie wykonywania, podlega kontroli.

Do zgłoszenia działalności organizatora turystyki, należy załączyć jeden z dokumentów określonych 
Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o tury-
styczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy 
ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2497), zapewniający o posiadaniu zabezpieczenia 
odpowiedniej wysokości, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimal-
nej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykony-
waną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług tury-
stycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2507) lub Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimal-
nej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, związanej z działalnością wykonywaną przez 
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organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2508). Po uzyskaniu wpisu do rejestru, organizator turystyki zobowiązany jest prowadzić 
ewidencję zawieranych umów o imprezy turystyczne i na jej podstawie, sporządzać deklaracje i odprowa-
dzać składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości określonej Rozporządzeniem Mini-
stra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2372).

Do przedsiębiorcy należy wybór instrumentu zabezpieczenia: gwarancji, ubezpieczenia na rzecz klien-
tów lub rachunku powierniczego. Minimalna suma gwarancji lub ubezpieczenia na rzecz klientów, uzależ-
niona jest od miejsca świadczenia usług, wykorzystywanych środków transportu oraz pobierania lub nie-
pobierania przedpłat. 

I tak, w przypadku organizatorów imprez w kraju, nie organizujących transportu (z dojazdem wła-
snym), a pobierających przedpłaty od klientów powyżej 30% wartości usług i wcześniej niż 30 dni przed 
rozpoczęciem ich świadczenia, wynosi 3500 euro przy rozpoczynaniu działalności i 2,5% rocznego przycho-
du z tego tytułu – nie mniej niż 3500 euro w kolejnych latach. Nie muszą posiadać gwarancji lub ubezpie-
czenia przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty wyłącznie na rachunek powierniczy, to znaczy taki, z którego 
bank przeleje środki na ich rachunek bieżący dopiero po wykonaniu umowy, a w przypadku jej niewyko-
nania, zwróci pieniądze klientom (podróżnym). Przedstawione powyżej kwoty gwarancji lub ubezpie-
czenia, nie stanowią bardzo istotnego obciążenia, bowiem rzeczywisty koszt wynosi ułamek tej kwoty, ale 
zawieranie takich umów wiąże się z szeregiem formalności. Także utrzymywanie rachunku powierniczego 
wymaga zawarcia odpowiedniej umowy i wnoszenia opłat.

Bez względu na wybraną formę zabezpieczenia omówionego powyżej (zwanego I filarem), organiza-
torzy turystyki mają obowiązek prowadzić ewidencję zawieranych umów, sporządzać deklarację i odpro-
wadzać do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składkę w wysokości 2 zł od osoby, gdy przyjmują 
przedpłaty i 0 zł, gdy ich nie przyjmują (co stanowi tzw. II filar zabezpieczeń, gdyby środki I filaru nie wy-
starczyły na pokrycie zwrotu wpłat podróżnym). Składka 0 zł nie zwalnia jednak z obowiązku prowadzenia 
ewidencji i składania deklaracji.

Spełnienie wymagań ustawowych przez organizatora turystyki, informacje o rodzaju i sumie 
posiadanych zabezpieczeń, każdy potencjalny klient (podróżny) czy przedsiębiorca, może sprawdzić 
w centralnej ewidencji organizatorów turystyki i podmiotów prowadzonej przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny http://ewidencja.ufg.pl.

Rozdział VI

w zakresie funkcjonowania obiektów
turystyki wiejskiej w dobie pandemii

Dobre praktyki

Pandemia sprawia, że właściciele gospodarstw agroturystycznych muszą odnaleźć się w nieznanych 
dotąd realiach i zmierzyć z rygorystycznymi wytycznymi bezpieczeństwa sanitarnego. Zważywszy na fakt, 
że każde gospodarstwo ma swoją specyfikę, działa w innym środowisku przyrodniczym i kulturowym, 
podejmowanie właściwych decyzji organizacyjnych i finansowych, jest ogromnym wyzwaniem. Przed 
pandemią, turyści korzystający z wypoczynku w kwaterach wiejskich lub w gospodarstwach agrotury-
stycznych – ze względu na niższą cenę, nieraz „przymykali oko” na zauważone w obiekcie niedociągnięcia 
związane ze standardem obiektu, jego wyposażeniem oraz estetyką urządzeń sanitarnych. Jednak, w do-
bie epidemii, będą woleli zapłacić wyższą cenę – w zamian za bezpieczeństwo zdrowotne swoje i swo-
jej rodziny. Należy się więc przygotować, iż pod wpływem zagrożeń epidemiologicznych, wymagania te 
będą się zmieniać. 
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Trzeba zwracać szczególną uwagę na czystość obiektu, jego funkcjonalność, ilość osób w obiekcie, 
sposób obsługi klienta i jego bezpieczeństwo zdrowotne. Klienci znają przepisy i mają prawo upominać 
się o ich egzekwowanie. Pamiętajmy – w okresie epidemii, w turystyce wiejskiej i agroturystyce, usta-
wy i rozporządzenia obowiązują kwaterodawców tak samo, jak dużych przedsiębiorców. Dlatego warto 
dużo wcześniej przygotować się na trudne sytuacje, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne – zarówno 
gościom, jak i domownikom oraz personelowi, jeśli go zatrudniamy, opracowując odpowiednie proce-
dury postępowania w kryzysowych sytuacjach. 

Kryzys wywołany pandemią wpłynął na gospodarkę oraz rynek dóbr i usług. Myślmy więc perspekty-
wicznie! Wiele organizacji i podmiotów w turystyce przyzwyczaiło się do sytuacji sprzed pandemii 
koronawirusa, kiedy to nie było większych powodów do narzekania na brak gości ani konieczności 
wprowadzania zmian czy dodatkowych inwestycji. Brak zabezpieczenia na trudniejsze czasy może być 
jednak zgubny. Warto więc poszerzać swoje kompetencje, będąc gotowym na różne sytuacje i okolicz-
ności. Odpowiednią reakcją na zagrożenia związane ze zdrowiem, jest zwiększona dbałość o higienę i bez-
pieczeństwo. Jedną z ważniejszych czynności w czasach pandemicznych, jest opracowanie procedury 
informowania gości o przyjętych w obiekcie normach postępowania przed przyjazdem turystów, czyli 
na etapie zapytań lub rezerwacji pobytu. Zadbajmy, by takie informacje przekazywać zarówno ustnie 
przez telefon podczas rozmowy z klientem, drogą mailową, a także by zamieszczać je w social mediach 
danego obiektu.

Dobre praktyki stosowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących kwaterodawców oraz gości   
w związku ze stanem epidemii i innymi rodzajami ryzyka, mogą być dla Państwa wskazówką – jak prowa-
dzić z sukcesem usługi turystyczne na wsi w tej niecodziennej sytuacji. Przykładowo, rozsądnym roz-
wiązaniem jest opracowanie i umieszczenie regulaminu np. na stronie internetowej gospodarstwa:

1. Aktualnie oferujemy zmniejszoną ilość miejsc noclegowych w stosunku do uprzedniego okresu. 
Do dyspozycji gości oddajemy do użytku 3 indywidualne segmenty mieszkaniowe. Każdy z nich, 
składa się z pokoju, indywidualnej łazienki, indywidualnego aneksu kuchennego oraz posiada nie-
zależne wejście.

2. Maksymalna ilość gości mogących jednocześnie przebywać w obiekcie wynosi 9 osób.

3. Z początkiem wakacji, zostanie oddany do użytku kolejny segment 4-osobowy (2+1+1) z indywi-
dualną łazienką i aneksem kuchennym oraz TV i wi-fi, który już można rezerwować.

4. W przypadku rezygnacji z pobytu, wszystkie wpłacone zadatki w okresie pandemii oraz w przej-
ściowym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19, będą 
wliczane w poczet innego, dostępnego i uzgodnionego pomiędzy stronami terminu.

5. Obiekt spełnia wymogi dotyczące środków bezpieczeństwa w przejściowym okresie obowiązy-
wania obostrzeń związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19 (wyposażenie w środki dezyn-
fekujące, niezbędne instrukcje, prowadzenie regularnej dezynfekcji, bezkolizyjne przemieszczanie 
się gości, indywidualne łazienki, aneksy kuchenne itp.).

6. W pokojach przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji gości, w trakcie całego pobytu gospodarze 
nie prowadzą żadnych prac porządkowych. Prace porządkowe i dezynfekcję w tych pomieszcze-
niach prowadzą wyłącznie sami goście.

7. Korzystanie z chaty grillowej i placu zabaw jest możliwe tylko na wyłączność przez gości wspólnie 
zakwaterowanych, po wcześniejszym uprzedzeniu gospodarzy i dezynfekcji.

8. W obiekcie panuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych – nie zakwaterowanych.

9. Pokój jest udostępniany kolejnym gościom po dokonaniu dezynfekcji i upływie 2-dobowej 
przerwy.

Co ważne, ustawowo jesteśmy zobligowani do podawania danych osób mających kontakt         
z osobą zakażoną, dlatego klienci, podobnie jak w innych branżach usługowych, muszą podawać 
swoje dane. Służyć mają one odpowiednim służbom sanitarnym do zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się wirusa.

 Oferta specjalna obiektu w dobie pandemii

10. Obiekt nie prowadzi żywienia i nie udostępnia ogólnodostępnej kuchni. Każdy z segmentów 
posiada indywidualny aneks kuchenny, w których goście sami mogą przygotować posiłki.

11. Obiekt udostępnia bezpłatnie rowery, które są dezynfekowane przed każdym użyciem.

12. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19, gospodarz obiektu nie pomaga przy przeno-
szeniu bagaży.

„Mamy nadzieję, że powyższy regulamin i wprowadzone zasady bezpieczeństwa,
przyjmiecie Państwa jako gwarancję dobrego wypoczynku”.

„Biorąc pod uwagę stan pandemii COVID-19 oraz fakt, że w naszym obiekcie mogą przebywać go-
ście z różnych stron Polski, przed zakwaterowaniem będziemy prosić Państwa o podpisanie oświad-
czenia o treści, jak poniżej. Brak zgody na podpisanie oświadczenia, ze względu na bezpieczeństwo 
naszych gości i nas – gospodarzy, uniemożliwi dokonanie rezerwacji i przyjęcia do naszego obiektu.

Przykład

Przykład

Propozycja oświadczenia

Treść oświadczenia

Przykład

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam w imieniu własnym, jak i wszystkich osób, w imieniu których 
dokonuję rezerwacji, że:

- nie jestem poddany/a kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19), ani też zakażona SARS 
CoV-2;

- jeśli przebywałem/am na kwarantannie, to posiadam zaświadczenie lub wynik testu, iż jestem 
zdrowy/a;

- będę ściśle przestrzegał/ła regulaminu pobytu w obiekcie i stosował/ła się do wszystkich zaleceń, 
mających wpływ na moje bezpieczeństwo zdrowotne;

- w przypadku zdiagnozowania zakażenia koronawirusem lub zakażenia, którejkolwiek z osób 
przeze mnie reprezentowanych w okresie pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym Stokrotka    
w Suścu, nie będę rościć pretensji w stosunku do właścicieli obiektu;

- w przypadku zakażenia koronawirusem i związanym z tym nakazem służb GIS pozostania na kwa-
rantannie bądź izolacji w tym obiekcie, zobowiązuję się do pełnego pokrycia kosztów za dodatkowe 
dni pobytu.

data …….........………… imię i nazwisko …….........................…………………

podpis ...............................

adres zamieszkania ………..........................………………

tel. …………………………
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Powyższe dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO). Poprzez złożenie podpisu na niniejszym świadczeniu wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych potrzebnych w razie zachorowania dla GIS, prowadzącego 
niezbędne czynności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa oraz do 
realizacji umowy rezerwacji pobytu.

W obiekcie, wskazane jest wywieszenie w widocznym miejscu opracowanego przez kwaterodawców 
regulaminu pobytu, który znacznie ułatwi relacje klient – kwaterodawca. Oprócz klasycznych informacji   
o obiekcie, od razu rzuca się w oczy lista zasad, które zostały wprowadzone w celu dbałości o bezpieczeń-
stwo – zarówno gości, jak i pracowników, mieszkańców gospodarstwa. Poniższe propozycje należy dosto-
sować do warunków własnego obiektu, ponieważ inny będzie regulamin dla samodzielnych jednostek 
mieszkalnych a inny dla wspólnych pokoi gościnnych.

Przykład

Przykład

Zgodnie z zaleceniami GIS w sprawie funkcjonowania kwater wiejskich i gospodarstw agrotury-
stycznych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia tym 
wirusem zarówno Państwa, jak i nas - domowników, podjęliśmy procedury bezpieczeństwa i prosimy 
o przestrzeganie poniższego regulaminu.

1. W celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich z domownikami, prosimy o samodzielne: 

a) wietrzenie pokoi oraz pomieszczeń wspólnych,

b) utrzymanie w czystości pokoi i toalet oraz ich dezynfekowanie. Odkurzacz dostępny w …., środki 
czystości w łazienkach,

c)regularne zmywanie i dezynfekowanie blatu kuchennego oraz stołu w aneksie wypoczynkowym,

d) segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach.

e) W razie potrzeby kontaktowanie się z gospodarzem pod nr ……...

2. W celu zminimalizowania ryzyka wzajemnego zakażenia się koronawirusem wśród Gości, 
prosimy o:

a) Utrzymywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi gośćmi minimum 1,5 m (rekomen-
dowane 2 m).

b) Częste, regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie zgodnie z instrukcją znajdującą 
się przy umywalce. 

c) Zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką .

d) Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

e) Bezwzględny zakaz przyjmowania osób spoza obiektu, jako swoich gości.

f) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy skontaktować się telefonicznie ze 
stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. 

g) Poinformowanie też gospodarza obiektu pod nr ……………………..

REGULAMIN POBYTU dla Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych (SJM)

Szanowni Goście

3. Zasady ogólne: 

a) Nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom.

b) Każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemnika do dezynfekcji rąk znajdujące-
go się przy wejściu.

c) Maseczki, rękawice można zakupić w sklepie lub aptece.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych procedur i życzymy miłego wypoczynku.

W czasie pandemii, istotną sprawą jest opraco-
wanie procedury sprzątania. Można to przygotować  
w formie tzw. check-listy, czyli listy sprawdzającej 
lub inaczej harmonogramu sprzątania po wyjeździe 
gości. Jest on szczególnie przydatny, gdy czynności te 
wykonuje osoba zatrudniona, która nie zna dobrze 
naszego obiektu oraz stawianych wymagań. Pomaga 
nam też wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni czy zdener-
wowani, kiedy łatwo przeoczyć wykonywanie waż-
nych czynności.

Procedura sprzątania

Przykładowa instrukcja
prawidłowego sprzątania łazienek, pokoi i pomieszczeń ogólnodostępnych

fot. Dezynfekcja stolików

Uwagi ogólne: 

W pierwszej kolejności wietrzymy pomieszczenia. Stały dopływ świeżego powietrza minimalizuje 
ryzyko zakażenia. 

Powierzchnie, zwłaszcza często dotykane, takie jak: klamki, poręcze, oparcia krzeseł, stoły, piloty do 
telewizora, wyłączniki świateł, uchwyty czajników, ekspresów do kawy, powinny być myte, a następ-
nie zdezynfekowane środkiem odkażającym.

Kolejność prac sprzątania pokoi rozpoczynamy od łazienki, aby nie brudzić później pokoju.

Łazienka:

1. Zabieramy ręczniki, ścierki do podłogi, ścierki do kurzu, opróżniamy kosze na śmieci i wkładamy 
nowe worki - wynosimy.

2. Odkurzamy łazienkę.

3. Myjemy:

brodzik lub wannę, kabinę prysznicową ( jeśli mamy zasłonę, to zdejmujemy ją do prania), umy-
walkę, kafelki, sprawdzamy drożność odpływu, dezynfekujemy;

lustro, półki, kubeczki, sprawdzamy oświetlenie; 

wc środkami dezynfekującymi.

4. Sprawdzamy, czy już nie należy umyć kratki wentylacyjnej, czy wystarczy odkurzyć.

5. Myjemy podłogę, dokładnie w rogach, dezynfekujemy.
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6. Ścieramy kurze.

7. Uzupełniamy: mydło, papier toaletowy, środki dezynfekujące, worki na śmieci. 

8. Wszystkie powierzchnie czyścimy i dezynfekujemy środkiem odkażającym.

Pokój:

1. Zdejmujemy pościel i składamy ją w kostkę, wkładamy do worka, wynosimy.

2. Odsuwamy łóżka, aby było dojście do odkurzania.

3. Odkurzamy dokładnie pokój i sprawdzamy pod łóżkami - łącznie ze ścianami – zdejmujemy pajęczyny.

4. Ubieramy pościel.

5. Wkładamy ręczniki do szafy – 2 na osobę: kąpielowy i dzienny. Przy dłuższych pobytach, dodatko-
wy mały ręcznik na osobę.

6. Ścieramy kurze: na parapetach, półkach w szafkach, na żyrandolach, lampkach nocnych, na szafie, 
w szufladach.

7. Myjemy podłogę.

8. Sprawdzamy żarówki, kontakty. 

Zapisujemy zauważone usterki i je uzupełniamy.

W pomieszczeniu ogólnodostępnym mamy rożne sprzęty. Na szczególną uwagę zasługuje wspólna 
lodówka. Nie myjemy jej codziennie, ale po wyjeździe gości, czyścimy ją dokładnie specjalnym prepara-
tem do mycia lodówek lub ciepłą wodą z dodatkiem sody oczyszczonej bądź innego środka do mycia na-
czyń. Ważne, aby zdezynfekować miejsca trudnodostępne. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelki 
z rowkami lubiące gromadzić brud. Na końcu, przemywamy środkiem dezynfekującym i zostawiamy 
uchylone drzwi do całkowitego osuszenia. Dobrze jest oznakować półki dla poszczególnych pokoi i udo-
stępnić zamykane pojemniki na żywność.

Całe pomieszczenie dokładnie wietrzymy, odkurzamy, myjemy stół, aneks kuchenny środkami 
dezynfekującymi oraz wszystkie powierzchnie często używane, wycieramy kurze, zmywamy klatkę scho-
dową. Uzupełniamy środki czystości i do dezynfekcji, wieszamy ręcznik do rąk i do naczyń. Warto zosta-
wić ręczniki jednorazowe.

Łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w samodzielnych jednostkach mieszkalnych, 
ponieważ wynajmujemy je rodzinie, która korzysta z obiektu na zasadach panujących we własnym 
domu. Rodzina też odpowiada za utrzymanie mieszkania w czystości przez cały czas pobytu na wypo-
czynku. Kwaterodawca jest tylko zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków czyszczących      
i dezynfekujących.

Pomieszczenie wspólne: 

Bardzo ważne jest, czy pomieszczenie to dotyczy oddzielnych pokoi dla osób niespokrewnionych. 
Jeśli tak, może mieć to wpływ na rozprzestrzenianie się wirusów. Przybywając do obiektu, w któ-
rym przebywają osoby z różnych regionów czy krajów, od razu nasuwa się pytanie, czy są to osoby 
zdrowe? Jeśli nie mówimy tego głośno lub nie przyznajemy się do naszych obaw, to mimo woli 
podświadomie zadajemy sobie takie pytanie. Dlatego, takie pomieszczenia trzeba bardzo dokład-
nie i systematycznie sprzątać, informując o tym klientów. Można też skorzystać z tabliczek z napi-
sem „Zdezynfekowano”.

Wyżywienie w obiekcie

Część obiektów oferuje wyżywienie. W wytycz-
nych GIS uwzględniono też zalecenia postępowania 
w obszarze gastronomicznym. Zaleca się dostarcza-
nie posiłków do pokoi. Jednakże, gdy jest to niemoż-
liwe, ponieważ mamy jedną jadalnię, ustala się go-
dziny posiłków dla poszczególnych kwater. 

Uwzględnia się czas na czynności porządkowe 
pomiędzy rotacją gości korzystających z jadalni lub 
kuchni, do których należy dezynfekowanie stolika po 
zakończeniu posiłku. Przy wejściu do jadalni, umie-
szcza się dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk. 
Po każdym posiłku, zaleca się regularnie czyszczenie 
powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci, 
np. klamek, poręczy, uchwytów blatów, oparcia 
krzeseł. W miarę często wietrzy się jadalnię i kuch-
nię, a w okresie letnim, umożliwia się stałe wietrze-
nie poprzez otwarte okna. 

Na drzwiach jadalni umieszcza się informację   
o maksymalnej liczbie gości mogących jednocześnie 
przebywać w jadalni. 

Myjemy naczynia i sztućce w zmywarce z do-
datkiem detergentu, w temperaturze co najmniej 

060 C lub wyparzamy. Ograniczamy liczbę dekoracji  
w jadalni, nie używamy solniczek, cukiernic, serwet-
ników. Dobrym pomysłem jest umieszczenie tablicy 

fot. Dokładne mycie produktów – zalecane używanie rękawiczek

informacyjnej przed jadalnią, na której podane będzie menu oraz godziny serwowania posiłków dla 
określonych grup. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień oraz ograniczenie kontaktu z gospodarzami  
i innymi gośćmi.

Jeżeli pogoda dopisuje, można przygotować wyżywienie na zewnątrz obiektu. Stoły umieszczamy    
w znacznej odległości od siebie, wówczas można podać posiłek w tym samym czasie np. dwóm rodzinom. 
Możliwość spożywania posiłków na zewnątrz, w otoczeniu drzew i kwiatów, na pewno zostanie docenio-
ne przez gości. 

Inne pomysły i propozycje dobrych praktyk:

fot. Tablica informacyjna w jadalni

rezerwacja sprzętów rekreacyjnych na określoną godzinę (rowerów, kajaków);

wszystkie elementy, które można dotykać np. telefon ogólnodostępny, terminal, pilot – zabez-
pieczyć folią;

używany długopis po wypełnianiu oświadczenia przez gości – musi być zawsze zdezynfekowany;

wspólne toalety dezynfekujemy przynajmniej 4 razy dziennie;

zbiorniki na odpady regularnie opróżniane i dezynfekowane;

zbiorniki na odpady powinny być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt 
domowych.



Czy pobierając z ZUS emeryturę/rentę, można założyć gospodarstwo agroturystyczne i korzy-
stać ze zwolnienia podatkowego z tytułu wynajmowania do 5 pokoi w budynku mieszkalnym na 
terenie wiejskim? 

Emeryta nie obejmuje zwolnienie podatkowe z tytułu wynajmu pokoi (agroturystyki). Jednak 
– co jest dobrą informacją, jako emeryt – przy prowadzeniu działalności agroturystycznej, jesteś 
zwolniony z obowiązku opłacania składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej – 
chyba że dobrowolnie zechcesz opłacać te składki. Nie jesteś jednak zwolniony ze składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, chyba że, twoja emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego 
wynagrodzenia (w 2021 r. jest to 2800 zł). 

Ważne! Osoba pobierająca emeryturę rolniczą, nie może prowadzić gospodarstwa rolnego w ro-
zumieniu ustawy o podatku rolnym (tzn. 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy) bez zawieszenia 
tzw. części wyrównawczej emerytury. A zatem, nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podat-
kowego z art. 21 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym – z tytułu prowadzenia agroturystyki.

Jestem właścicielem dużej działki (powyżej 1 ha przeliczeniowego), ale jestem zatrudniony na 
umowę o pracę i odprowadzam składki do ZUS. Czy mogę założyć gospodarstwo agroturystycz-
ne i korzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu wynajmowania do 5 pokoi w budynku mie-
szkalnym na terenie wiejskim?

Tak w tym, przypadku są spełnione warunki uznania działki za gospodarstwo rolne w rozu-
mieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (która odsyła do definicji w ustawie     
o podatku rolnym), a w konsekwencji do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 pkt 43. 

Czy dzierżawca pola może założyć gospodarstwo agroturystyczne i korzystać ze zwolnienia po-
datkowego? 

Tak, jeśli posiada status rolnika. 

Rolnik to: 

osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha,

posiada kwalifikacje rolnicze, 

co najmniej od 5 lat mieszka w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nierucho-
mości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, 

prowadzi w tym czasie osobiście omawiane gospodarstwo.

Jeśli spełnione są powyższe kryteria, to jak najbardziej można prowadzić nieopodatkowaną 
działalność rolniczą. 

Posiadam 0,7 ha pola w województwie lubelskim oraz 0,6 ha województwie świętokrzyskim. 
Czy można zsumować obszar pola i starać się o status rolnika?

Zsumowanie obszaru pola jest możliwe (nawet lepiej jest kupić kilka pól np. poniżej 1 ha, 
ponieważ wtedy nie musimy występować o zgodę do KOWR).  W nawiązaniu do pierwszego pyta-
nia, aby starać się o status rolnika, trzeba spełniać wiele wymogów – nie tylko posiadać odpowied-
nią powierzchnię pola. Trzeba również pamiętać o tym, że usługi, w tym wynajmowanie pokoi, 
muszą być wykonywane w gospodarstwie rolnym, a zatem w budynkach związanych funkcjonalnie 
z posiadanymi gruntami.
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Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na 
bieżąco monitoruje zmiany w przepisach oraz występuje do odpowiednich 
ministerstw o interpretacje tych zapisów, zamieszczając informacje na 
stronie www.odpoczywajnawsi.pl oraz www.agroturystyka.pl. Prowadzi 
też szereg kampanii promujących obiekty posiadające oferty tematyczne, 
m.in. gospodarstwa, które stosują procedury bezpieczeństwa zdrowotne-
go, są promowane w module „Bezpieczna kwatera”. 

Aby obiekt mógł być promowany w tym module, musi spełniać 
następujące wymagania:

Certyfikat „Bezpieczna kwatera”

Aby otrzymać znak „Bezpieczna kwatera”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz 
poprzeć jego wiarygodność zdjęciami oraz certyfikatem kategoryzacji obiektu lub rekomendacją 
prezesa stowarzyszenia.

Ważne pytania i odpowiedzi

Zakładanie i prowadzenie działalności agroturystycznej. 

1

2

3

4

Posiadać opracowany i widoczny regulamin bezpiecznego pobytu zgodny z zaleceniami GIS.

W obiekcie powinny być widoczne instrukcje dezynfekcji i mycia rąk.

Obiekt powinien być wyposażony w certyfikowane płyny do dezynfekcji.

Osobie/grupie osób wynajmowany jest na wyłączność pokój z łazienką lub Samodzielna Jednostka 
Mieszkalna.

W przypadku świadczenia wyżywienia, powinny być:

wyznaczone stoliki dla poszczególnych pokoi, lub 

wyznaczone  godziny korzystania ze stolików, lub 

żywność dostarczana bezpośrednio do pokoi.

W przypadku oferty samodzielnego przygotowania posiłków (w kuchniach ogólnodostępnych dla 
gości) wyznaczone powinny być godziny korzystania z kuchni.

Sprzęt turystyczny udostępniany gościom (np. rower, kajak itp.), powinien być dezynfekowany po 
każdym użyciu.  

Zabawki, sprzęt oraz dekoracje powinny być łatwe do dezynfekcji.

Obiekt powinien być dezynfekowany po każdym wyjeździe Gości.
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6

5

Prowadzenie agroturystyki - podatki i kwestie prawne.

7

8

9

Do jakiej gminy mam zgłosić działalność agroturystyczną – czy tam, gdzie mieszkam czy tam, 
gdzie jest położone gospodarstwo agroturystyczne? 

Wniosek o zgłoszenie do wpisu ewidencji innych obiektów hotelarskich składa się do gminy, 
w której prowadzona jest działalność agroturystyczna, tzn. właściwej dla miejsca położenia obiek-
tu (budynku).

Podobieństwa między dwoma formami wyrazów – turystyka wiejska i agroturystyka, są tak du-
że, że terminy te często stosuje się zamiennie. Proszę wskazać różnice pomiędzy tymi dwoma 
formami. 

Agroturystyka to wypoczynek w warunkach zbliżonych do wiejskich, który realizowany jest   
w gospodarstwach rolnych. Stanowi jedną z form pozarolniczej działalności gospodarczej. W jej 
zakres wchodzą noclegi, wyżywienie, udział w pracach gospodarskich czy warsztatach, czyli wszy-
stko, co można zaoferować turyście, by był zadowolony z wypoczynku.

Turystyka wiejska to wszystkie formy wypoczynku na terenach wiejskich. Odbywa się w śro-
dowisku wiejskim i wykorzystuje jego walory, takie jak wiejskość (przyroda, krajobraz, kultura, 
zabudowa itp.). 

Jak wyglądają kwestie związane z podatkiem od nieruchomości gospodarstwa agroturystycz-
nego? Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podlegają te nieruchomości (grunty i budynki), które nie służą wyłącznie 
produkcji rolnej lub leśnej. A zatem, zarówno grunty, jak i budynki, wykorzystywane na prowadze-
nie pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i na inne cele, a także budynki mieszkalne. W za-
leżności od ich przeznaczenia, ustala się stawkę podatku. Wprowadzenie gospodarstwa agrotury-
stycznego, w tym wynajmowanie do 5 pokoi, nie uważa się za działalność gospodarczą według 
przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, ale wówczas podatek opłaca się jak od powierzchni 
mieszkalnej.

Czy przy wynajmowaniu SJM lub całego piętra domu jako apartament należy założyć kartę 
podatkową?

Wskazane jest założenie karty podatkowej, ponieważ przedmiotem wynajmu jest cały budy-
nek (w domkach – poza pokojami sypialnymi, znajduje się często salon, który nie raz pełni funkcję 
pokoju dziennego (nie sypialni), kuchnie, łazienki itp., wynajmowane nie są więc same pokoje, tak 
jak wynika to z definicji). W interpretacjach podatkowych, zwraca się uwagę, że jeżeli jednostka 
złożona z kilku pokoi wynajmowana jest do wyłącznej dyspozycji gości, to każdy z pokoi wlicza się 
do liczby 5. 

Czy rolnik może wynajmować pokoje pracownikom (np. ekipom budowlanym)? Jeśli tak, to czy 
może wystawić rachunek jako zwolniony podmiotowo z VAT na firmę, nie tracąc przy tym możli-
wości zwolnienia podatkowego? Jeśli nie, to czy może prowadzić działalność nieewidencjono-
waną i przyjmować pracowników? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, poznajmy zasady zwolnienia od podatku dochodowego. 
Zgodnie z przepisami, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu 
pokoi gościnnych:

w budynkach mieszkalnych (stodoła, przyczepa – nie są budynkami mieszkalnymi), 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym – nie może być położony w gra-
nicach administracyjnych miasta; ważne, aby budynek mieszkalny był zlokalizowany w go-
spodarstwie rolnym – domek nad morzem na działce o pow. 0,6 h – nie jest gospodarstwem 
rolnym,

osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych 
osób – wypoczynek jest pobytem czasowym, weekend, wakacje, nie trwa cały czas – czyli np. 
firma wysyła swoich pracowników – wczasy pod gruszą – jak najbardziej jesteśmy nadal zwol-
nieni i śmiało wypisujemy rachunek, natomiast jeśli pokoje są wynajmowane np. firmom na 
mieszkanie dla pracowników, robotnikom sezonowym, pracownikom w podróży służbowej – 
czyli ludziom, którzy mają pracę blisko gospodarstwa ale daleko od własnego miejsca zamie-
szkania i pracują np. w okresie wakacji (budowa autostrady) wówczas nie możemy skorzystać 
ze zwolnienia, 

jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu – za liczbę pokoi nie można brać pod 
uwagę wyłącznie sypialni. Limit pięciu pokoi obejmuje bowiem wszystkie wynajmowane po-
mieszczenia, które mogą być uznane za pokoje gościnne. 

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji pojęcia „pokój gościnny” – organy podat-
kowe przyjmują słownikową definicję. Jako „pokój gościnny”, należy bowiem uznać wszelkie po-
mieszczenia dostępne dla gości, niewyposażone w kuchenkę i urządzenia sanitarne, a nie tylko 
pomieszczenia udostępnione gościom do spania. Pokojem gościnnym jest więc zarówno sypialnia, 
jak i pokój przeznaczony do wypoczynku dziennego.

Pamiętamy o prowadzeniu ewidencji – wystarczy zeszyt, w którym wpisujemy nasze przycho-
dy, plik w komputerze. Są specjalne darmowe programy do prowadzenia takiej ewidencji. 

Wystawienie rachunku (lub nawet faktury) nie powoduje utraty zwolnienia z VAT, bowiem    
w tym przypadku istotna jest suma przychodów. Natomiast, wynajmowanie w innym celu niż wy-
poczynek, rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od tej części przychodu (dochodu), ale 
nie pozbawia prawa do zwolnienia z wynajmu w innym celu, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 5. 
Dochód ten może mieć charakter okazjonalny, wówczas nie będzie działalnością gospodarczą – 
może być uznany za działalność nieewidencjonowaną, jeżeli w żadnym miesiącu przychód nie 
przekroczy ½ minimalnego wynagrodzenia. Jego opodatkowanie może natomiast wymagać opła-
cenia zaliczki na podstawie art. 44 ust. 1 pkt, jeżeli uznamy to za dochód z najmu, a nie z usług 
hotelarskich. Jeżeli uznamy to za usługi hotelarskie, to rozliczenia podatku nastąpi w zeznaniu 
rocznym.

L.P. Nazwa towaru lub usługi j.m. Ilość Cena
jednostkowa

Wartość
towaru lub usługi

Razem

Sposób zapłaty: ...........................................................

Termin zapłaty: ...........................................................

Bank: ………………………………………………………………………………………………....

Numer konta: …………………………………………………………………………………..……..

Do zapłaty: ................................................... 

(Słownie: ......................................................................................................................................)

Zapłacono: ..................................................

Pozostało do zapłaty: .................................
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1. Usługa noclegowa – nie odprowadzamy podatku

2. Usługa żywieniowa (ale tylko dla gości przebywających u nas) – nie odprowadzamy podatku

3. Spływ kajakowy – usługi dodatkowe np. warsztaty lepienia z gliny, wynajem rowerów – od tych 
usług odprowadzamy podatek 

Kasy fiskalne w turystyce wiejskiej – kiedy mamy obowiązek stosowania? 

Przy przekroczeniu 20 tys. złotych przychodu, stosujemy kasę fiskalną, chyba że należności 
otrzymujemy tylko w formie bezgotówkowej (np. przelew bankowy) z podaniem tytułu wpłaty.

W rozumieniu prawa gospodarstwa agroturystyczne korzystające ze zwolnienia podatkowego 
nie są przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i nie posiadają wpisu do ewidencji 
przedsiębiorców, w związku z powyższym czy mają obowiązek sprawozdawczy KT- 1 – Sprawoz-
danie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego? Jakie są ewentualne konsekwencje 
niedopełnienia obowiązku sprawozdawczego? W jakim terminie powinny być złożone sprawo-
zdania np. jeżeli informacja z Urzędu Statystycznego została otrzymana w sierpniu to pierwsze 
sprawozdanie za miesiąc sierpień powinno być złożone drogą elektroniczną do 10 września,       
a później kolejne do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?

Obowiązek składania KT-1 wynika z art. 30 ust 1 pkt 3 ustawy o statystyce państwowej. Na-
kłada on na podmioty gospodarki narodowej obowiązek przekazywanie nieodpłatnie danych 
dotyczących prowadzonej działalności zgodnie z programem badań statystycznych.

Podmiotem gospodarki narodowej, zgodnie z 2 pkt 11 tej ustawy jest m.in. osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, a zgodnie z pkt 11b tego artykułu „osoba fizyczna prowadzą-
ca działalność gospodarczą – osoba fizyczna będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), inna osoba fizyczna prowadzącą 
działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoba fizyczna prowadzącą indywi-
dualne gospodarstwo rolne;”. Udział w badaniach osób prowadzących działalność jest zatem obo-
wiązkowy, dobrowolny jest udział w badaniach osób fizycznych w sprawach nie związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, chyba że przepis szczególny, np. dotyczący spisu powszechnego, stanowi 
inaczej.

Sankcje przewidują art. 57 i 58 ustawy o statystyce – „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wy-
konania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym 
badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. i „Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystycz-
ne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”. 

KT-1 wypełniają wszystkie jednostki posiadające ponad 10 miejsc noclegowych, zasadniczo 
co miesiąc, natomiast KT-2 jednostki wylosowane (20%), które mają do 9 miejsc noclegowych, 
raz w roku. Podstawą jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2062).

11

10

KT-1 

- sprawozdanie 

o wykorzystaniu 

turystycznego 

obiektu 

noclegowego

Podmioty 

gospodarki 

narodowej 

prowadzące 

działalność 

zaklasyfikowaną 

według PKD 

do grup: 

55.1, 55.2, 55.3 

posiadające 10 

i więcej miejsc 

noclegowych;

metoda 

obserwacji pełnej

Dane 

adresowe 

i terytorialne. 

Dane 

identyfikacyjne. 

Turystyczna 

baza 

noclegowa. 

Wykorzystanie 

turystycznych 

obiektów 

noclegowych.

Raz 

w miesiącu 

do 10. dnia 

po miesiącu 

za miesiąc 

i do 

10 stycznia 

2022 r. 

za grudzień 

2021 r.;

obowiązkowe

Dane 

jednostkowe 

w postaci 

elektronicznej;

zbiór danych;

portal 

sprawozdawczy 

GUS

https://raport.stat.gov.pl/

1.30.0385.

KT-2 -

 wykorzystanie 

turystycznego 

obiektu 

noclegowego

Podmioty 

gospodarki 

narodowej 

prowadzące 

działalność 

zaklasyfikowaną 

według PKD 

do grup: 

55.1, 55.2, 55.3 

posiadające 

mniej niż 10 

miejsc 

noclegowych;

metoda obserwacji

reprezentacyjnej 

na wylosowanej 

próbie 20% 

Dane 

adresowe 

i terytorialne. 

Dane 

identyfikacyjne. 

Turystyczna 

baza 

noclegowa. 

Wykorzystanie 

turystycznych 

obiektów 

noclegowych.

Raz 

w roku 

do 20 

stycznia 

2022 r. 

za rok 2021;

obowiązkowe

Dane 

jednostkowe 

w postaci 

elektronicznej;

zbiór danych;

portal 

sprawozdawczy 

GUS

https://raport.stat.gov.pl/

1.30.0386.
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Wzór wniosku o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są  
usługi hotelarskie;

 
 

                                                                                

miejscowość                               data

 

WNIOSKODAWCA

 

…………………………………………………………..

 

<imię, nazwisko rolnika lub firma przedsiębiorcy> 
…………………………………………………………..

 

<dane adresowe wnioskodawcy>

 

…………………………………………… 
<Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta>

 

………………………………………..…

 

<nazwa urzędu> 
……………………………………………

 

<dane adresowe urzędu> 

WNIOSEK
 

O DOKONANIE WPISU DO
 

EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW
 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE 
 

obiektu nie będącego obiektem hotelarskim1   

na terenie gminy ………………………………………………………….
 

Na podstawie art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych

 

z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz § 12 ust. 3 i §
 

16 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie  

Dane wnioskodawcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem: 
1. ...................................................................................................................................... ..  

Nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres  zamieszkania  
2........................................................... ........................................................................................  

Numer NIP oraz numer wpisu do  KRS - o ile taki posiada  
Dane i opis obiektu: 
3. ...................................................................................... ..................................................  

 
Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej

 
................................................................................................................................................... 

 4. Pokoje i miejsca noclegowe oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług
 Wyszczególnienie

 
 

Pokoje
 

Miejsca noclegowe
 

 
ogółe
m
 

z łaź. i 
WC

 

ogółem
 

całoroczn
e

 

sezonowe 
 (czas trwania)

 Ogółem

      w tym w pokojach 1-os.

      w tym w pokojach 2-os.

      w tym w pokojach 3-os.

      w tym w pokojach 4-os.

      
w tym w pokojach ponad 4-os.

      
apartamenty

      
studio (2+2)

      
w tym w domkach turystycznych.

      
Miejsca na ustawienie namiotów i 
przyczep samochodowych

 
     Miejsca w namiotach, przyczepach 

mieszkalnych i obiektach 
prowizorycznych

 

     

 

1 tj. nie będącego hotelem,

 

motelem, pensjonatem, kempingiem (campingiem), domem wycieczkowym, 
schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym;

 

 

Autorzy opracowania: 

Wiesław Czerniec (koordynator), Andrzej Mikołajewicz, Izabella Byszewska, dr Jerzy Raciborski, 

Krystyna Drąg, Danuta Arcipowska, Jagoda Urszula Jóźwik

Redakcja i korekta: Maria Sikorska

Projekt graficzny: Grzegorz Jaworski

Zdjęcia: archiwum Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 

właściciele obiektów zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 

www.pixabay.com/pl, www.agroturystyka.pl

 

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa
tel. 22 536 13 00
e-mail: iod@gis.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro 
00-613 Warszawa
tel. 48 22 536 70 70
e-mail: pot@pot.gov.pl 

Centrala Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02 - 822 Warszawa
e-mail: info@arimr.gov.pl

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”
ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów
tel. 81 50 14 311, 666 361 423 
e-mail: federacja@agroturystyka.pl
www.agroturystyka.pl
www.odpoczywajnawsi.pl, www.pftw.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38, faks 22 729 72 91
e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków 
tel. 12 424 05 00, 
e-mail: krakow@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Radomiu
ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
tel. 48 365 69 00, faks 48 365 49 70
e-mail: radom@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Warszawie
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 28 49
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Poznaniu
ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81
e-mail: poznan@cdr.gov.pl

Strony internetowe: 
www.gov.pl/web/koronawirus  – bieżące 
informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa
www.izz.waw.pl/haccp – zagadnienia 
informacje dot. systemu HACCP

Użyteczne adresy:
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie
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