
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Oznaczenie kwalifikacji: T.08
Numer zadania: '01
Kod arkusza: T.08-01-14.05

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1. Formularz kategoryzacyjny PFTW "Gospodarstwa Gościnne" uwzględnia następujące 
zapisy: 

R.1.1
nazwę własna obiektu: „Elganówko”, nazwę stowarzyszenia: Warmińsko –  Mazurskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne, kwaterodawca/właściciel: Ewa i Stefan  Olszewcy lub Stefan 
Olszewski  

R.1.2
nr zgłoszenia do ewidencji innych obiektów hotelarskich: 234/2014, miejscowość:  Kolonia 
Elganowo, ulica i nr domu: Polna 45.  

R.1.3 kod pocztowy/poczta: 10-900 Pasym, gmina: Pasym, powiat: szczycieński
R.1.4 województwo: warmińsko – mazurskie, region: Pojezierze Olsztyńskie

R.1.5
tel./fax: 89 7869873 fax 89 5237997 tel. kom. 502679754, e-mail: esolszewcy@wp.pl.  strona 
www: elganowo.onet.pl

R.1.6 liczba pokoi: 2
R.1.7 liczba miejsc noclegowych: 6,
R.1.8 liczba węzłów higieniczno –  sanitarnych: 3   

R.2
Rezultat 2.  Formularz informacyjny o warunkach gospodarstwa agroturystycznego zawiera 
następujące zapisy (nazwa i odległość): 

R.2.1 Jezioro: Leleskie 0,4 km, rzeka: Parna 0,5 km, kąpielisko strzeżone: Leleszki 2 km
R.2.2 Plaża: Leleszki 2 km, basen: Pasym 3 km, las: Las Warmiński 0,8 km. 

R.2.3
Rezerwat: jezioro Kośno 15 km, park krajobrazowy: Mazurki Park Krajobrazowy 4 km, miasto 
wojewódzkie: Olsztyn 35 km,

R.2.4
stacja kolejowa: Pasym 3 km, przystanek autobusowy: Elganowo 1 km, punkt  gastronomiczny, 
w którym jest możliwość całodziennego wyżywienia: karczma „U  Jana” / Elganowo 1 km, 

R.2.5 sklep: Elganowo 1 km, kościół: Elganowo 1 km, wypożyczalnia sprzętu wodnego:  Leleszki 2 
R.2.6 świetlica: Elganowo 1 km, urząd pocztowy: Pasym 3 km, lekarz: Pasym 3 km,  apteka: Pasym 3 

R.2.7
atrakcje  krajoznawcze  okolicy: minimum dwie spośród: Olsztyn – Zamek Kapituły 
 Warmińskiej 35 km, Szczytno – Zamek Krzyżacki 28 km, rezerwat krajobrazowy  jeziora Kośno 
– 15 km, Mazurski Park Krajobrazowy – 4 km, Bałdy – Aleja  biskupów – 20 km 

R.3 Rezultat 3.  Oferta gospodarstwa agroturystycznego uwzględnia następujące zapisy:
R.3.1 Gospodarstwo agroturystyczne: „Elganówko”, adres: Kolonia Elganowo, ul. Polna   45 
R.3.2 okres otwarcia: cały rok (lub całoroczne)
R.3.3 położenie obiektu świadczące o jego atrakcyjności np..w pobliżu lasu, jeziora, łąki, rzeki

R.3.4
w skład gospodarstwa wchodzą: dom mieszkalny z tarasem, pomieszczenia  gospodarskie 
(stodoła i obora), wędzarnia z grillem, ogród warzywny, stary sad

R.3.5
dojazd: transfer busem z przystanku autobusowego w Elganowie lub ze stacji kolejowej w 
Pasymiu 

R.3.6 usługi oferowane bezpłatnie (w cenie noclegu): warsztaty wypieku chleba i  wędkowanie. 
R.3.7 hasło reklamowe zachęcające do przyjazdu. 
R.4 Rezultat 4. Regulamin gospodarstwa agroturystycznego uwzględnia: 

R.4.1 czas trwania doby hotelowej do 24 godzin
R.4.2 warunki dokonania rezerwacji
R.4.3 warunki  zameldowania 
R.4.4 rodzaje posiłków 
R.4.5  wskazanie miejsca podawania posiłków
R.4.6 warunki składania uwag i reklamacji
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