
AGROTURYSTYKA 
I TURYSTYKA WIEJSKA

Inicjatywy łagodzące skutki 

epidemii



Korzystniejsze warunki pożyczek w ramach projektu

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”

Projekt jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Ministra Funduszy i

Polityki Regionalnej.

Wsparcie dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie turystyki na obszarze województw lubelskiego, 

podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Ułatwienia obejmują między innymi 6-miesieczne wakacje kredytowe, przedłużenia o 

dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie, możliwość obniżenia 

oprocentowania i brak wymogu wkładu własnego. Ponadto pożyczka może być w 

całości wykorzystana na wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Źródło: www.bgk.pl

http://www.bgk.pl/


180 dni odroczenia zwrotu wpłat lub vouchery za 
usługi turystyczne niewykonane z powodu epidemii

1 kwietnia 2020 weszły w życie przepisy, w których  wydłużono okres na zwrot 
pieniędzy za odwołane usługi turystyczne do 180 dni od rozwiązania umowy. Przepis 
dotyczy także przedsiębiorców lub rolników świadczących usługi hotelarskie oraz 
odnosi się do organizatorów turystyki i klientów, którzy zawarli umowy o imprezę 
turystyczną (w myśl ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361


180 dni odroczenia zwrotu wpłat lub vouchery za 
usługi turystyczne niewykonane z powodu 

epidemii c.d.

Przepisy przewidują możliwość zastąpienia - za zgodą klienta - zwrotu 
środków finansowych przez voucher o co najmniej tej samej wartości  na 
realizację usługi turystycznej w przyszłości.  Voucher ma uprawniać do 
skorzystania z usługi w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć   
usługa czy impreza turystyczna odwołana z powodu epidemii. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361


Kampania edukacyjno – informacyjna

"Wypoczywaj w Polsce - Odpoczywaj na wsi„

Kampania, ma wspierać turystykę wiejską w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią 

koronawirusa. 

Akcja jest częścią wieloletniego programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

„Odpoczywaj na wsi”, promującego uroki turystyczne polskiej wsi. 

W związku z sytuacją epidemii, program został zmodyfikowany

w sposób umożliwiający dotarcie do klienta z ofertą 

agroturystyczną za pomocą narzędzi internetowych 

i medialnych. Dodatkowym aspektem zmodyfikowanego 

programu jest wsparcie polskiej branży turystycznej

w wychodzeniu z kryzysu poprzez popularyzację turystyki krajowej.
Źrodło: www.odpoczywajnawsi.pl

http://www.odpoczywajnawsi.pl/


Celem akcji jest zainspirowanie Polaków do 

podróżowania po kraju i korzystania z 

rodzimych atrakcji turystycznych, w tym 

turystyki wiejskiej. Akcja została opracowana 

wspólnie z regionalnymi i lokalnymi 

organizacjami turystycznymi.

Kampania 

„Odpoczywaj w Polsce”

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna



Kampania trwa przez 8 tygodni od czerwca do sierpnia 2020. 
Głównym narzędziem promocyjnym jest stworzona specjalnie na 
potrzeby kampanii strona internetowa 
www.odpoczywajwpolsce.pl , gdzie prezentowana jest oferta 
turystyczna naszego kraju.  

Kampania 

„Odpoczywaj w Polsce”

Ponadto prowadzona jest promocja telewizyjna:
• spoty promocyjne wyświetlane w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych i tematycznych 

TVP oraz Polsat i Polsat News;
• „PnŚ na lato – Odpoczywaj w Polsce” – TVP2 program Pytanie na śniadanie – promocja 

poszczególnych regionów Polski; odcinki cyklu można śledzić na Funpagu POT  oraz 
stronie programu PnŚ.

• Kampania promowana będzie także w pociągach PKP Intercity. 

http://www.odpoczywajwpolsce.pl/


Program autocertyfikacji
obiektów noclegowych 
Inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Celem akcji jest:

• Propagowanie wiedzy oraz udostępnienie materiałów na temat przygotowania do 
świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego.

• Budowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do 
świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS.

• Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obiektów noclegowych, 
w tym podczas korzystania z usług gastronomicznych świadczonych w obiektach.

• Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

• Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna



Program autocertyfikacji obiektów 
noclegowych 

Autocertyfikacja jest bezpłatna i dobrowolna. 

Do programu może przystąpić   każdy obiekt noclegowy działający legalnie na 
terenie Polski, który zaakceptuje regulamin i zadeklaruje dostosowanie do 
świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

Zgłoszone obiekty będą wyrywkowo wizytowane w celu weryfikacji 
zadeklarowanych warunków.



Program autocertyfikacji obiektów 
noclegowych 

Obiekty uczestniczące w programie otrzymują prawo do posługiwania się znakiem 
graficznym „Obiekt bezpieczny higienicznie. Stosujemy się do zaleceń”.  Znak 
graficzny może być używany do działań marketingowych przez rok od momentu 
potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.



Program autocertyfikacji obiektów noclegowych 

Na stronie 
https://bezpiecznyobiekt.pot.
gov.pl/dla-turysty
aktualizowany jest na bieżąco 
wykaz obiektów z 
wyszukiwarką wg kryterium 
lokalizacji i typu obiektu   

https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty


Wirtualne Targi „Odpoczywaj na wsi”

Projekt realizowany przez Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej.

Odwiedzając wirtualne stoisko „Odpoczywaj na wsi”, 
turyści mogą pobrać materiały promocyjne, obejrzeć filmy 
promujące ofertę turystyczną polskiej wsi, obejrzeć pracę 
twórców ludowych lub skorzystać z materiałów 
doradczych i informacyjnych. 

Materiały promocyjne: foldery, mapy  w wersji pdf przedstawiające zarówno ofertę regionów jak i 
poszczególnych kwater, filmy i prezentacje twórczości polskiej wsi oraz inne materiały do pobrania lub 
obejrzenia przez potencjalnego turystę można przesyłać  na adres odpoczywajnawsi@agroturystyka.pl. 
Materiały zostaną zamieszczone w wirtualnym stoisku  Warunkiem publikacji materiału będzie przesłanie 
oświadczenia o prawach do danego materiału.

Źródło: www.agroturystyka.pl
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Wykorzystano informacje dostępne na stronach

http://www.poradnik-row.pl/
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