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Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności turystycznej  

na obszarach wiejskich Warmii i Mazur - to tytuł konferencji i warsztatów na 

które 3 października 2014r. zaprasza Departament Turystyki.  

 

3 października 2014r. o godz. 11:00 w Centrum Eranova w Olsztynie rozpocznie się  

konferencja poświęcona prowadzeniu działalności turystycznej na obszarach wiejskich 

Warmii i Mazur.  Podczas rozpoczynających konferencję wykładów i towarzyszącej im 

dyskusji, swoją wiedzą z uczestnikami spotkania podzielą się: 

Cezary Molski – ekspert ds. turystyki, współpracownik  Polskiej Organizacji 

Turystycznej w zakresie kampanii promocyjnej w Europie - „Agroturystyka                       

i turystyka wiejska – sposób na nieustanne intrygowanie rzeczywistością”. 

„Agroturystyka i turystyka wiejska podlegają tym samym prawom marketingu i sprzedaży, 

co inne rodzaje turystyki, ale mają nad nimi zasadniczą przewagę, tj. autentyczność 

miejsca i ludzi. Tych cech poszukują turyści i za nie podświadomie płacą, skupiając się 

najczęściej jedynie na „twardych” elementach oferty. Ale autentyczność też może być 

realną ofertą, w której przestrzeń i ludzie są sposobem na przeżywanie i odkrywanie przez 

turystów emocji, dla których powracają i rekomendują je innym”. 

Mariola Platte – Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademia WIEM, wieloletni 

inspektor Wiejskiej Bazy Noclegowej – „ Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – 

co było, co jest i … czy będzie”. „Wieloletnia praca Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 

"Gospodarstwa Gościnne" jest dowodem na to, że oddolne inicjatywy oraz świadomość 

przedsiębiorców znacząco wyprzedzają zrozumienie tematu przez decydentów,                           

a mechanizmy finansowe, w większości pochodzące ze środków UE, początkowo 

wspomagające powstanie systemu oceny wymagają znaczącego remontu lub całkowitej 

zmiany sposobu podejścia do tematu”. 

Iwona Batyk  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn – „ Kontrowersje na 

temat kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej – szalony pomysł czy aktualna potrzeba”. 

Wprowadzenie do dyskusji,  oczami naukowca i członka jury konkursu Agro-Eko                      

-Turystycznego Zielone Lato, podczas którego co roku wybierane są  najlepsze 

gospodarstwa agroturystyczne na Warmii i Mazurach.  

Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej wzbudza nieustanne kontrowersje.  

Czy zatem jest ona szalonym pomysłem czy aktualną potrzebą, wyróżnieniem gospodarstw 

agroturystycznych, które są gotowe na zweryfikowanie swoich standardów. Przyszłość 

agroturystyki tkwi w jej wyjątkowości, w niepowtarzalnej propozycji spędzenia 

niezapomnianego urlopu. Prezentacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz ich gości. 

 

Konferencji towarzyszyć będą dwa bloki  warsztatowe, które poprowadzą:  
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Michał Kałuża – Centrum Finansowo Doradcze Sp. z o.o.  Gniezno - „Podatkowo-

księgowe problemy gospodarstw agroturystycznych”. Podczas warsztatu poruszone 

zostaną następujące zagadnienia: 

*  agroturystyka działalność rolnicza czy już działalność gospodarcza ? 

* podatek dochodowy w agroturystyce kiedy mamy z nim do czynienia ? 

* sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa agroturystycznego – czy musimy płacić 

podatek dochodowy ? 

* podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości w agroturystyce, 

* kasa fiskalna  - kiedy występuje obowiązek jej zainstalowania. 

Danuta Wiwart  - nauczyciel zawodu „koszykarz-plecionkarz” w Olsztynie                     

- ”Plecionkarskie inspiracje”. Uczestnicy warsztatu poznają w praktyce tajniki wyplotu  

koszy i kwiatów z ratanu oraz papierowej wikliny. 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy właścicieli obiektów turystycznych 

zlokalizowanych na obszarach wiejskich Warmii i Mazur, właścicieli zagród 

edukacyjnych, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności turystycznej na wsi, 

przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych i wszystkich zainteresowanych              

w/w tematyką. 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

3.10.2014r. Centrum ERANOVA, al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie, godz. 11:00 


