
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Oznaczenie 
kwalifikacji: T.08
Numer zadania: 01
Kod arkusza: T.08-01-17.01

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1: Wniosek kategoryzacyjny obiektu Wiej skiej Bazy Noclegowej 
wpisane:

R.1.1

informacje podstawowe (minimum 5 spośród): 
- w pozycji nazwa własna obiektu: Gospodarstwo Agroturystyczne Świtezianka lub 
Świtezianka , 
- w pozycji nazwa stowarzyszenia: Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 
- w pozycji kwaterodawca/właściciel: Jerzy Wi śniewski,
- w pozycji zgłoszenie do ewidencji...nr zaświadczenia: 245/2000/GA, 
- w pozycji miejscowość: Rożyńsk Wielki, 
- w pozycji ulica/nr domu: ul. Jagodowa 3,
- w pozycji kod pocztowy/poczta: 19-335 Rożyńsk Wielki , 
- w pozycji gmina/powiat: gmina Prostki , powiat ełcki , 
- w pozycji województwo: warmi ńsko-mazurskie, 
- w pozycji telefon: 89 523 79 97, 
- w pozycji e-mail, strona www: wisniewskiswitezianka@wp.pl, www.switezianka.pl

R.1.2 informacje podstawowe: w pozycji liczba pokoi (ogółem w całym gospodarstwie) 17

R.1.3

informacje podstawowe: 
w pozycji data przeprowadzenia poprzedniej inspekcji 22.03.2014 r., 
w pozycji obiekt posiadał kategorię: 2 słoneczka, 
w pozycji zgłaszam obiekt do kategorii: Wypoczynek u rolnika – 3 słoneczka

R.1.4
cechy kwatery (minimum 2 spośród): ubezpieczenie OC od działalno ści turystycznej, 
regulamin pobytu na kwaterze, widoczny cennik usług  

R.1.5
usługi mające wpływ na komfort pobytu gości: radio dost ępne na życzenie, dost ęp do pralki, 
sieć Wi-Fi

R.1.6
infrastruktura mająca wpływ na komfort pobytu gości (min. 3 elementy spośród): pokój lub 
aneks wypoczynkowy dla go ści, jadalnia, altana, kijki do nordic walking, rowe ry, kajaki, 
łódki

R.1.7

baza noclegowa - rodzaj i liczba pokoi, minimalna powierzchnia pokoi: 
DBL/pokój 2-osobowy z pojedynczymi łó żkami 9 o pow 14 m², 
DBL/pokój 2-osobowy z łó żkiem dwuosobowym 2 o pow 14 m², 
SGL /pokój 1-osobowy 5 o pow 10 m², 
SGL/pokój 1-osobowy dla osoby niepełnosprawnej 1 o pow 20 m²

R.1.8
baza noclegowa - rodzaj łóżek, minimalny wymiar materaca: łóżko dwuosobowe/mał żeńskie, 
140 x 200 cm, 
łóżko jednoosobowe, 90 x 200 cm

R.1.9 liczba miejsc noclegowych (maksymalna liczba osób): 28

R.1.10
węzły higieniczno-sanitarne - łazienki: liczba ogółem 17 lub 18  (lub liczba zgodna z ustaloną 
przez zdającego bazą noclegową), przystosowanie węzła higieniczno-sanitarnego w pokoju 
dla osoby niepełnosprawnej - poręcze

R.2 Rezultat 2: Formularz nadania kategorii "Wypoczy nek u rolnika"
wpisane:

R.2.1

budynki i pomieszczenia występujące w gospodarstwie (min. 3 spośród): dom, dwór/budynek 
zabytkowy/budynek historyczny, piwnica, cukiernia/p iekarnia, jadalnia, altana, oran żeria, 
stajnia, wypo życzalnia kijków do nordic walking, piwniczka, budyn ek 
gospodarski/pomieszczenia gospodarcze, wypo życzalnia łódek i kajaków

R.2.2
elementy terenu wiejskiego dotyczące otoczenia gospodarstwa (min. 2 spośród): las Ro żyński, 
jezioro Dybówko, rezerwat ptaków wodnych Perkoz

R.2.3
zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa (min. 2 gatunki spośród): owce, 
króliki, konie, strusie

R.2.4 uprawy w ogrodzie warzywnym (min. 2 spośród): marchew, cebula, pomidory, selery, pory

R.2.5
posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich (rodzaj serwowanych regionalnych 
potraw, napojów): cydr/wino jabłkowe, szarlotka/ciasta
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R.2.6
elementy/miejsca  dekoracyjne w obiekcie (min. 2  elementy /miejsca dekoracyjne spośród): 
stare narz ędzia/pokoje, drewniane rze źby/jadalnia Świtezianka , butelki z cydrem, słoiki z 
przetworami/hol recepcyjny

R.2.7
rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie (min. 2 spośród): panele słoneczne/ekologiczne, 
recykling/segregacja odpadów, bioenergia/energia sł oneczna, ekologiczna uprawa jabłek

R.3 Rezultat 3: Kalkulacja 3-dniowego pobytu w gospo darstwie agroturystycznym

Uwaga. Kryteria R.3.1-R.3.4 należy również uznać za spełnione, gdy nie podano jednostki miary
wpisane:

R.3.1
nocleg – rodzaj pokoju: DBL z łó żkami jednoosobowymi , j.m. - doba, cena jednostkowa w zł 
130,00, 
liczba świadczeń 2, wartość w zł  260,00

R.3.2
wyżywienie: śniadanie,  j.m - szt. , cena jednostkowa w zł 20,00, liczba świadczeń 2, liczba osób 
2, 
wartość w zł 80,00

R.3.3
wyżywienie: obiad,  j.m - szt. , cena jednostkowa w zł 40,00, liczba świadczeń 2, liczba osób 2, 
wartość w zł 160,00

R.3.4
wyżywienie: kolacja,  j.m - szt., cena jednostkowa w zł 20,00, liczba świadczeń 2, liczba osób 2, 
wartość w zł 80,00

R.3.5 wartość świadczeń ogółem w zł: 580,00 

R.4
Rezultat 4: Kosztorys wyposa żenia w pokoju z łazienk ą o planowanej kategorii trzech 
słoneczek 
Uwaga. Kryteria R.4.1-R.4.7 należy uznać za spełnione, gdy poprawnie wpisano co najmniej 
wartości zapisane w kryterium
wpisane:

R.4.1
wymagana minimalna liczba/wielkość, wartość w zł: łóżko 2, 500,00; materace 2, 900,00; pościel 
2, 480,00

R.4.2
wymagana minimalna liczba/wielkość, wartość w zł: kołdra 2, 160,00; poduszka 2, 100,00; koc 2, 
200,00

R.4.3
wymagana minimalna liczba/wielkość, wartość w zł: szafa garderobiana 1, 800,00; stolik nocny 
2, 400,00; stół 1, 400,00

R.4.4
wymagana minimalna liczba/wielkość, wartość w zł: krzesło 2, 200,00; ręczniki 2, 100,00; nocna 
lampka 2, 140,00

R.4.5
wymagana minimalna liczba/wielkość, wartość w zł: lampa główna 1, 100,00; lustro do pokoju 1, 
120,00; 
wieszak ścienny 1, 30,00 

R.4.6
wymagana minimalna liczba/wielkość, wartość w zł: kosz na śmieci 1, 20,00; elementy 
dekoracyjne 1, 200,00; 
obrus 1, 80,00, czajnik szybkogrzejny 1, 60,00

R.4.7 podłoga – powierzchnia paneli drewnianych 14 m², wartość w zł: 560,00
R.4.8 wartości elementów wyposażenia pokoju (łączny koszt) w zł: 5 550,00 

R.4.9
całkowity koszt wyposażenia pokoju wraz z łazienką w zł: 12 550,00 lub koszt będący sumą 7 
000,00 zł i łącznego kosztu wyposażenia pokoju ustalonego przez zdającego
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