Kategoryzacja

Kategoryzacja prowadzona jest przez Polsk Federacj Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Go cinne”, która od 1 stycznia 2013 roku wprowadzi a kilka istotnych zmian m.in. powstanie dwóch
kategorii obiektów. System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej jest systemem dobrowolnym.
Kategoryzacj obj te s obiekty znajduj ce si na terenach wiejskich, które nie podlegaj
ustawowemu obowi zkowi standaryzacji. Ustawa o us ugach turystycznych nak ada obowi zek
kategoryzacji na hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, kempingi i pola
namiotowe, podczas gdy wi kszo obiektów wiejskiej bazy noclegowej zaliczana jest, w my l ustawy,
do grupy tzw. innych obiektów, które takiemu obowi zkowi nie podlegaj . System kategoryzacji
PFTW dotyczy grupy „inne obiekty”.
Standaryzacja wiejskiej bazy noclegowej polega na nadaniu poszczególnym
obiektom noclegowym okre lonej kategorii, wiadcz cej o jako ci wyposa enia i oferowanych us ug,
które znajduj swoje odzwierciedlenie w liczbie przyznanych s oneczek – im wy sza kategoria, tym
wi cej s oneczek. Maksymalnie mo na uzyska III kategori , to znaczy trzy s oneczka.
System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej klasyfikuje obiekty do jednej z dwóch kategorii:
1. Wypoczynek na wsi
2. Wypoczynek u rolnika
Zakwalifikowanie kwatery do kategorii „Wypoczynek u rolnika” wymaga spe nienia przez ni
kryteriów specyficznych dla typowego gospodarstwa wiejskiego, które zosta y okre lone na
stronie internetowej PFTW.
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go cinne” dopuszcza kategoryzacj
obiektów nie zrzeszonych w Federacji, ró nicuj c równocze nie wysoko op aty zwi zanej z
procedurami kategoryzacyjnymi:
dla osób zrzeszonych w stowarzyszeniach b cych cz onkami Federacji:: 350,00 z (dodatkowo
20,00 z za ka dy pokój powy ej 5).
W przypadku mieszka wakacyjnych SJM (Samodzielna Jednostka Mieszkalna) op ata wynosi
350,00 z (dodatkowo 50,00 z za ka
SJM powy ej dwóch),
dla osób niezrzeszonych wynosi 700,00 z (dodatkowo 20,00 z za ka dy pokój powy ej 5)
W przypadku mieszka wakacyjnych SJM (Samodzielna Jednostka Mieszkalna) op ata wynosi
700,00 z (dodatkowo 50,00 z za ka
SJM powy ej dwóch),

Kategoryzacja jest wa na 4 lata kalendarzowe, w tym czasie gospodarstwo mo e pos ugiwa
si tablic z logo Federacji oraz u ywa go w materia ach promocyjnych. Procedury przyznawania
kategorii okre la szczegó owo Regulamin Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej.
Szczegó owe informacje dotycz ce systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej obowi zuj cego
od 2013 roku znajduj si na stronie www.pftw.pl .

