
 Załącznik 1. Arkusz oceny gospodarstwa agroturystycznego  
 

Oddział MODR Warszawa…………………………………………….. 
 

KONKURS „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” 
 
 

 

Imię i nazwisko właściciela: ……………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa obiektu……………:……………………………………………………………………………………. 

 

Dokładny adres:   
miejscowość  ...........................……………………ulica............................................................nr.............. 
 
gmina ......................................................................powiat ...................................................................... 
 
Charakterystyka gospodarstwa: 
powierzchnia gospodarstwa ..................produkcja roślinna./uprawy/........................................................ 
 
produkcja zwierzęca /gatunki/.................................................................................................................., 
 
Ilość pokoi………….ilość miejsc noclegowych.................................................................................... 
 
 
Uwaga! Gospodarstwo agroturystyczne powinno funkcjonować zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawnymi. 
 

I Świadczone usługi Tak Nie 
1 Nocleg   
2 Wyżywienie   
3 Kuchnia/aneks kuchenny    
4 Inne usługi   
II Infrastruktura Tak Nie 
1 Budynki mieszkalne i gospodarcze   
2 Oddzielenie części gospodarczej od mieszkalnej   
3 Ogrodzenie posesji   
4 Utwardzona nawierzchnia ścieżek komunikacyjnych   
5 Wyznaczone miejsce na środki lokomocji   
5 Oświetlenia na podwórzu, przy bramie, na głównym wejściem   

7 
Oznakowanie na budynku lub podwórzu np. tablice agroturystyczne 
MODR Warszawa 

  

8 Zieleń ozdobna, ogród   
9 Miejsce do wypoczynku w ogrodzie   

10 Miejsce do zabaw i gier w ogrodzie   
11 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych   

 Ogólna ocena - max. 10 pkt  
III Usługi mające wpływ na komfort gości Tak Nie 
1 Dostęp do telewizora, radia, TV Sat.   
2 Sieć wi-fi w całym obiekcie   
3 Dostęp do informacji o terenie, przewodniki, mapy   
4 Dostęp do pralki   
5 Dostęp o lodówki   
6 Dostęp do deski do prasowania i żelazka   
9 Oznakowanie pokoi   
 Ogólna ocena - max. 10 pkt  



 
IV. 

 
Baza noclegowa – pokoje gościnne  
Ocenie podlega: jakość, funkcjonalność i estetyka wyposażenia, stan czystości w pokojach, 
stan łóżek, materacy, pościeli. 
Wymagane wyposażenie pokoju/ zał. 3  

Ocena ogólna – max 10 pkt  

V 
 

Łazienki 
Ocenie podlega: wyposażenie, stan techniczny wyposażenia, poziom czystości/estetyki 
Wyposażenie zgodne z wymaganiami 

Ocena ogólna – max 10 pkt  

VI 

Pomieszczenia wspólne: np. salon, jadalnia, kuchnia do wyłącznej gości, aneks kuchenny 
(estetyka, funkcjonalność, wyposażenie) 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
VII Wyżywienie gości  

Ocenia podlega: świadczenie wy żywienia, kuchnia regionalna, tradycyjna, wykorzystanie 
produktów z własnego gospodarstwa 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
VIII 

 
Usługi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego gości 

Wymienić jakie… 
 
 

 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
IX  Innowacyjne rozwiązania oferty pobytowej 

Ocenie podlega: np. wprowadzanie nowych usług, uczestnictwo w sieciowych produktach, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
X Położenie gospodarstwa 

Ocenie podlega: krajobraz, lokalizacja w tym np. bliskość komunikacji PKP, PKS, 
atrakcyjność terenu (zabytki, lasy, rzeki, parki itp.) 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
XI Ocena oferty (atrakcyjność, zakres usług, konkurencyjność ceny, zniżki, sposób promocji 

itp.) 

Ocena ogólna – max 10 pkt  

Razem ocena gospodarstwa – max 100pkt  
 
 
Popisy członków komisji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik 2. Arkusz oceny obiektu turystyki wiejskiej  
 

Oddział MODR Warszawa…………………………………………….. 
 

KONKURS „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” 
 
 

 

Imię i nazwisko właściciela: ……………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa obiektu……………:……………………………………………………………………………………. 

 

Dokładny adres:   
miejscowość  ...........................……………………ulica............................................................nr.............. 
 
gmina ......................................................................powiat ...................................................................... 
 
 
Ilość pokoi………….ilość miejsc noclegowych.................................................................................... 
 
 
Uwaga! Obiekt powinien funkcjonować zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. 
 

I Świadczone usługi Tak Nie 
1 Nocleg   
2 Wyżywienie   
3 Kuchnia/aneks kuchenny    
4 Inne usługi   
II Infrastruktura Tak Nie 

1 Budynki mieszkalne i gospodarcze   
2 Oddzielenie części gospodarczej od mieszkalnej   
3 Ogrodzenie posesji   
4 Utwardzona nawierzchnia ścieżek komunikacyjnych   
5 Wyznaczone miejsce na środki lokomocji   
5 Oświetlenia na podwórzu, przy bramie, na głównym wejściem   

7 
Oznakowanie na budynku lub podwórzu np. tablice agroturystyczne 
MODR Warszawa 

  

8 Zieleń ozdobna, ogród   
9 Miejsce do wypoczynku w ogrodzie   

10 Miejsce do zabaw i gier w ogrodzie   
11 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych   

 Ogólna ocena - max. 10 pkt  
III Usługi mające wpływ na komfort gości Tak Nie 

1 Dostęp do telewizora, radia, TV Sat.   
2 Sieć wi-fi w całym obiekcie   
3 Dostęp do informacji o terenie, przewodniki, mapy   
4 Dostęp do pralki   
5 Dostęp o lodówki   
6 Dostęp do deski do prasowania i żelazka   
9 Oznakowanie pokoi   
 Ogólna ocena - max. 10 pkt  

 

 

 



 
IV. 

 
Baza noclegowa – pokoje gościnne  
Ocenie podlega: jakość, funkcjonalność i estetyka wyposażenia, stan czystości w pokojach, 
stan łóżek, materacy, pościeli. 
Wymagane wyposażenie pokoju/ zał. 3  

Ocena ogólna – max 10 pkt  

V 
 

Łazienki 
Ocenie podlega: wyposażenie, stan techniczny wyposażenia, poziom czystości/estetyki 
Wyposażenie zgodne z wymaganiami 

Ocena ogólna – max 10 pkt  

VI 

Pomieszczenia wspólne: np. salon, jadalnia, kuchnia do wyłącznej dyspozycji gości, aneks 
kuchenny (estetyka, funkcjonalność, wyposażenie) 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
VII Wyżywienie gości  

Ocenia podlega: świadczenie wyżywienia, kuchnia regionalna, tradycyjna, wykorzystanie 
produktów z własnego gospodarstwa 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
VIII 

 
Usługi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego gości 

Wymienić jakie… 
 
 

 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
IX  Innowacyjne rozwiązania oferty pobytowej 

Ocenie podlega: np. wprowadzanie nowych usług, uczestnictwo w sieciowych produktach, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
X Położenie gospodarstwa 

Ocenie podlega: krajobraz, lokalizacja w tym np. bliskość komunikacji PKP, PKS, 
atrakcyjność terenu (zabytki, lasy, rzeki, parki itp.) 

Ocena ogólna – max 10 pkt  
XI Ocena oferty (atrakcyjność, zakres usług, konkurencyjność ceny, zniżki, sposób promocji 

itp.) 

Ocena ogólna – max 10 pkt  

Razem ocena obiektu turystyki wiejskiej – max 100pkt  
 
 
Popisy członków komisji 
 
 
 


