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WSTĘP

Tradycje wypoczynku na wsi w Polsce sięgają lat 70. XIX wieku. Jednak od połowy lat 
90. ubiegłego wieku ta forma spędzania czasu wolnego przeżywa swoiste odrodzenie. 
Związane jest ono z pojawieniem się zupełnie nowej jakości w turystyce na terenach 
wiejskich, która w momencie zmian jakie dokonały się w tym czasie w Polsce, zaczęła 
być postrzegana przede wszystkim jako element stymulowania rozwoju lokalnego 
oraz różnicowania działalności gospodarczej.

Nowa jakość turystyki wiejskiej w Polsce kształtowana na przestrzeni lat to także 
rozwój i poszerzanie oferty. Proponowane turystom produkty przeszły swoistą ewo-
lucję, od przysłowiowego łóżka ze śniadaniem, do kompleksowego produktu obszaru 
wpisującego się w różnorodne koncepcje rozwoju wsi i potwierdzającego niezwykłe 
bogactwo dziedzictwa tych terenów.

 Turystyka wiejska jest zjawiskiem multidyscyplinarnym. Kształtowanie oferty 
atrakcyjnej i konkurencyjnej wobec innych form wypoczynku wymaga uwzględnie-
nia m.in. aspektów ekonomicznych, przyrodniczych, organizacyjnych, prawnych czy  
społeczno-kulturowych. Celem opracowania jest spojrzenie na turystykę wiejską właśnie 
wielowymiarowo i wieloaspektowo: po pierwsze, w kontekście związanej z nią szeroko 
pojętej edukacji, po drugie, jako na jedną z form gospodarczej aktywizacji obszarów wiej-
skich i po trzecie, uwzględniając niezwykle ważne dla jej rynkowego istnienia problemy 
marketingowe.

Pierwszą część monografii tworzą opracowania odnoszące się do turystyki wiej-
skiej postrzeganej przez pryzmat kształcenia. Wynika z nich, że charakter edukacyjny 
może mieć sam pobyt w gospodarstwie, stanowiącym niezwykle cenne źródło wiedzy 
o przyrodzie i tradycji, ale ważne jest również edukowanie samych usługodawców. 
Z ich punktu widzenia każda nowa wiedza wzbogacająca posiadane doświadczenie 
wpływa na jakość świadczonych usług, determinuje ich konkurencyjność i możliwość 
rozwoju. Szczególną formą edukacji jest w tym przypadku udział w konkursach, dają-
cy nie tylko możliwość konfrontacji, ale także kształtowania wzorca dla opracowania 
wysokiej jakości oferty.

Edukacja formalna kadr dla turystyki wiejskiej, jak wskazują Autorzy, może od-
bywać się zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym. Wiąże się ona oczywiście z 
określonymi wymogami i wytycznymi dotyczącymi sposobu przekazywania wiedzy i 
jej zakresu, ale ważne jest także kształtowanie elementów postaw oraz wyposażanie 
absolwentów w kompetencje i umiejętności pozwalające im odnaleźć się na wymaga-
jącym rynku pracy.
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W drugiej części monografii zebrano opracowania, których Autorzy skupili się na 
ekonomicznym wymiarze turystyki wiejskiej. Zwrócono uwagę m.in. na problematykę 
nazewnictwa oraz klasyfikację form turystyki na terenach wiejskich, będącą od lat przed-
miotem dyskusji naukowych. W kontekście szerokich rozważań dotyczących definiowania 
pojęcia przedsiębiorczości wskazano również, jakie miejsce zajmuje agroturystyka w róż-
nicowaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz przedstawiono kwestię 
jej opłacalności. 

Za jeden z czynników sprzyjających uzyskiwaniu pożądanych korzyści finansowych 
w turystyce wiejskiej można niewątpliwie uznać innowacje. Mogą one mieć różny 
charakter i zakres. Ich wprowadzanie i tym samym rozwój i wzbogacenie oferty sta-
nowi szansę na wzrost zysku ze świadczonych usług. Przykładem innowacji w ofercie 
turystyki wiejskiej w Polsce może być opisana w tym rozdziale działalność sieci zagród 
edukacyjnych.

W trzeciej części monografii skoncentrowano się na problematyce marketingo-
wych aspektów rozwoju turystyki wiejskiej. Z jednej strony, pojawiło się w nim m.in. 
pytanie, czy agroturystykę można traktować jako produkt markowy na polskim rynku 
turystycznym, z drugiej, wskazano główne markowe produkty rozwijane i promowane 
na terenach wiejskich w naszym kraju.

Podstawowym narzędziem marketingowym, na którym skupili się Autorzy była 
promocja. Zwrócono uwagę na problematykę promocji realizowanej zarówno przez 
indywidualnych usługodawców, jak i w formie działań wspólnotowych podejmowanych 
np. przez stowarzyszenia. 

Decyzje nabywcze podejmowane przez osoby poszukujące interesujących ofert 
wypoczynku na wsi są zdeterminowane w dużym stopniu przez nowe technologie, 
stąd zagadnieniem bardzo aktualnym uwzględnionym w opracowaniu jest wykorzy-
stanie mediów społecznościowych oraz recenzji konsumenckich (eWOM) jako formy 
komunikacji marketingowej w turystyce wiejskiej.

Monografia jest próbą prezentacji poglądów naukowych w zakresie ekonomicznych 
i marketingowych aspektów kształtowania turystyki wiejskiej. Uwzględnione w publi-
kacji zagadnienia nie wyczerpują wszystkich problemów związanych z poruszanym 
tematem i nie oddają całej jego złożoności. Stanowią one jedynie asumpt do dalszych 
pogłębionych badań.

Oddając do Państwa rąk publikację pragniemy podziękować Autorom prac i Re-
cenzentom za cenne uwagi, których uwzględnienie wpłynęło na ostateczny poziom 
naukowy monografii. Wyrażamy nadzieję, że ta pozycja zwarta zostanie życzliwie 
przyjęta przez czytelników, zarówno naukowców, jak i praktyków, i będzie pomocna 
w pogłębianiu wiedzy na temat funkcjonowania i rozwoju turystyki wiejskiej.

  Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak
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Edukacja w agroturystyce
Jan Sikora
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wstęp

Agroturystyka jako działalność związana z rolnictwem oznacza pobyt turystów w 
czynnym gospodarstwie rolnym, w którym produkcja rolna i hodowla zwierząt sta-
nowią jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych. Nie bez znaczenia dla turystów są 
inne walory środowiska wiejskiego, takie jak: cisza i spokój, możliwość korzystania z 
zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego wsi. Zainteresowanie agroturystyką 
w Polsce od kilkunastu lat szybko wzrasta, co spowodowane jest zmianą upodobań 
turystów oraz powrotem do starej, dobrej tradycji popularnej już w XIX wieku, zwanej 
wyjazdami letniskowymi. W ten sposób agroturystyka staje się przedmiotem coraz 
szerszych zainteresowań naukowych w środowisku ekonomistów, socjologów, kul-
turoznawców, pedagogów [Stocki 2000]. Agroturystyka bowiem w świetle unijnej 
strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich przynosi znaczące efekty 
ekonomiczne oraz społeczne, w tym edukacyjne. 

Celem opracowania, z jednej strony, jest przedstawienie znaczenia edukacji szkol-
nej i pozaszkolnej, świadczonej przez instytucje na rzecz osób zajmujących się tą 
działalnością. Wyedukowane kadry w agroturystyce to istotny kapitał ludzki wsi oraz 
gwarant wysokiego poziomu jakości świadczonych w tym zakresie usług. Z drugiej 
strony, scharakteryzowano także samą działalność agroturystyczną prowadzoną w 
gospodarstwie rolnym, która ma szeroki wymiar edukacyjny, gdyż zaspokaja zróżni-
cowane potrzeby poznawcze turystów, szczególnie dzieci i młodzieży.

Do realizacji celów posłużono się analizą literatury przedmiotu oraz wynikami 
ogólnopolskich badań prowadzonych przez instytucje rządowe, a także wnioskami 
wypływającymi z własnych badań.

Edukacyjny wymiar gospodarstwa agroturystycznego

Turystyka pełni funkcję edukacyjną, która pozwala turyście rozwijać zaintereso-
wania poznawcze, rozszerzać wiedzę o kraju i świecie oraz zdobywać umiejętności 
właściwego spożytkowania tej wiedzy. „Kształceniowa funkcja turystyki może więc 
być spełniona zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym. Turysta zdobywając 
orientację w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, 
przyswaja sobie również pewne umiejętności oraz nawyki, które może spożytkować 
praktycznie” [Gaworecki 2003, s. 395]. Powyższa opinia odnosi się również do agro-
turystyki. Poznawanie dzięki agroturystyce środowiska przyrodniczego, kulturowego, 
społecznego wsi w drodze bezpośredniej obserwacji, doświadczenia, samokształce-
nia, jest formą weryfikacji wiedzy zdobytej w szkole, dzięki czytaniu książek, prasy, 

Część I
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oglądaniu telewizji. Wymiar edukacyjny agroturystyki może interesować nie tylko 
młodzież, lecz również innych turystów, niezależnie od wieku, wykształcenia, różnic 
w potrzebach i zainteresowaniach oraz w statusie społeczno-ekonomicznym.

Gospodarstwa agroturystyczne i środowisko wiejskie może zaspokoić zróżnicowa-
ne potrzeby wszystkich grup osób zainteresowanych wypoczynkiem na wsi. Staje się 
ono pozaszkolnym miejscem edukacji w zakresie turystyki, rolnictwa, kultury ludowej, 
ekologii, ekonomii [Sikora 2012]. Szerokie możliwości działalności gospodarstwa 
agroturystycznego wskazują na istotne jego wartości edukacyjne. W gospodarstwie 
agroturystycznym i okolicy można bowiem uprawiać aktywne oraz bierne formy wy-
poczynku (wycieczki piesze, rowerowe po okolicy, przejażdżki konne, wędkowanie, 
gra w piłkę, spacerowanie, zbieranie runa leśnego, zabawy i gry ruchowe na placu 
zabaw, pomoc przy czynnościach gospodarskich). Edukacyjna, funkcja gospodarstwa 
agroturystycznego, może uwzględniać wiedzę dotyczącą nowych kierunków hodowli, 
produkcji rolnej i ogrodniczej. Pozwala zdobyć umiejętności z zakresu prac polowych, 
harmonogramu ich wykonywania, gatunków i odmian roślin uprawnych, gatunków 
i ras zwierząt inwentarskich, domowych, znajomości gatunków roślin ozdobnych, 
ozdobnych drzew i krzewów, sadzenia i pielęgnacji roślin.

Agroturystyka pozwala zaspokoić jedną z ważnych potrzeb człowieka, jaką jest 
potrzeba poznania. Pobyt na wsi, poznawanie specyfiki życia i pracy w gospodarstwie 
agroturystycznym, stwarza możliwość poznania potencjału zasobów kulturowych 
wsi, społeczności lokalnej, miejscowej kultury materialnej w postaci: architektury i 
budownictwa regionalnego, układów przestrzennych wsi, sposobów gospodarowa-
nia i wytwarzania tradycji rękodzielniczych, strojów, regionalnych potraw. Istotnym 
przykładem dziedzictwa kulturowego jest sfera kultury niematerialnej dotycząca 
wiary, obrzędów, zwyczajów, systemów wartości, która może ujawniać się w lokalnych 
świętach, odpustach, uroczystościach kościelnych, jarmarkach, w gwarze regionalnej.

Edukacyjna funkcja agroturystyki wyraża się również w tworzeniu warunków 
do poznawania lokalnego dziedzictwa kulturowego przez organizację szlaków edu-
kacyjnych opartych na bazie walorów kulturowych. Wieś kryje w sobie znaczący 
potencjał zasobów kulturowych, który należałoby zagospodarować i wypromować, w 
taki sposób, aby zachęcić turystę do odkrywania oraz poznania tego, co mało znane i 
niedoceniane. Agroturystyka jest dla turysty nośnikiem wiedzy, a dla wsi i gospodar-
stwa agroturystycznego metodą na ocalenie dziedzictwa kulturowego od zapomnienia 
[Firlik 2007]. Stwarza możliwość porównywania kultury właściwej w miejscu zamiesz-
kania turystów z kulturą wiejską. Z jednej strony ukazuje odmienność tych kultur, a z 
drugiej uczy tolerancji i tworzy podstawę dialogu między nimi [Sikorska-Wolak 2007].

Przestrzeń wiejska, poza atrakcyjnym światem kultury jest także istotnym świa-
tem przyrody, która stanowi jeden z elementów oferty agroturystycznej. Istotna jest 
zatem funkcja edukacyjna agroturystyki połączona z kształtowaniem świadomości 
ekologicznej turystów, nakazującej życie zgodne z prawami natury, zapobiegającej 
konsekwencjom nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody. W agroturystyce moż-
na zwracać szczególną uwagę na problematykę stanu środowiska przyrodniczego i 



11Edukacja w agroturystyce

promowanie rozwoju turystyki zrównoważonej, która uwzględnia nie tylko zasoby 
przyrody, ale i społeczne (w tym kulturowe) i korzyści ekonomiczne.

Gospodarstwo agroturystyczne stwarza możliwości obcowania turysty z przyrodą oraz 
może bezpośrednio wpływać na jej odnowę. Przykładem takim są programy „zielonych 
szkół”, dzięki którym istnieją możliwości przekazywania wiedzy o zasadach zachowania się 
w parkach krajobrazowych, narodowych, rezerwatach i obszarach chronionego krajobrazu; 
możliwości obserwacji we wszystkich porach dnia, nocy, roku różnych gatunków zwierząt 
i ich zachowań. W ramach „zielonych szkół” tworzone są wszelkiego rodzaju przyrodni-
cze ścieżki dydaktyczne na terenie gospodarstwa lub w jego otoczeniu z przystankami w 
ogrodzie, na polu, łące, w lesie; wykonywane są prace przez turystów przy zwierzętach 
gospodarskich; można uprawiać ogród metodami ekologicznymi. Edukacja w „zielonych 
szkołach” uwzględnia zachowanie dziedzictwa kulinarnego polegającego na wytwarzaniu 
produktów ekologicznych w gospodarstwie agroturystycznym.

Przykładem działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w ramach „zielonych szkół”, 
w której współuczestniczą również lokalne stowarzyszenia agroturystyczne lub kon-
kretne gospodarstwa agroturystyczne, organizowanej wspólnie z dyrekcją parków 
krajobrazowych, są realizowane liczne projekty przyrodnicze i edukacyjne. W ostatnich 
latach w województwie kujawsko-pomorskim zrealizowano m.in. projekt pod nazwą 
„Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, który pełni funkcję „zielonej 
szkoły”. W województwie lubuskim skończono projekt polsko-niemiecki pod nazwą 
„Młodzież kształtuje turystykę naturalną i edukację ekologiczną”. Projekt dotyczy Parku 
Krajobrazowego „Ujścia Warty”. W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzane są 
warsztaty na terenie parku, podczas których dzieci i młodzież z polskich i niemieckich 
szkół poznaje walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe terenu. Projekt jest formą 
aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży, przez czynny udział w kształtowaniu trasy 
wycieczek, ich opisu i promocji przy użyciu najnowszych technologii, m.in. urządzeń GPS. 
W województwie opolskim zrealizowano projekt pt. „Wspieranie edukacji ekologicznej 
poprzez rozwój bazy edukacyjnej. Mobilne centrum edukacji ekologicznej”. W ramach 
projektu utworzono objazdową bazę terenową złożoną z samochodu terenowego i 
zamkniętej przyczepy, wyposażonej w pomoce dydaktyczne do prowadzenia badań 
i obserwacji przyrodniczych i środowiskowych. Innowacyjność prowadzonych zajęć 
polega na przemieszczaniu się w miejsca przyrodniczo ciekawe, w których są prowa-
dzone zajęcia terenowe „pod chmurką”. W województwie wielkopolskim, w starostwie 
powiatowym w Poznaniu realizowany jest program „Promocja ekologii poprzez eduka-
cję”, w ramach którego na terenie ośrodków edukacji przyrodniczej odbywają się fora 
wymiany doświadczeń ekologicznych. Uczestnikami spotkań są nauczyciele ze szkół 
powiatu poznańskiego, sołtysi, radni powiatowi, przedstawiciele gmin.

Przykłady te świadczą o tym, że na terenie całego kraju znajdują się ośrodki ekologicz-
ne z bazą noclegową i edukacyjną, w których organizowane są m.in. plenery malarskie, 
warsztaty fotograficzne, rajdy, wycieczki, festyny. Działalność edukacyjna, z której każdego 
roku korzysta ponad 460 tys. dzieci i młodzieży, ma więc różnorodny i ciekawy charakter, 
stanowiąc atrakcyjną i uzupełniającą formę nauki w szkole [zob. Haładkiewicz 2014]. 
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Rozwijana w ten sposób edukacja ekologiczna, rozumiana jako psychologiczno-pe-
dagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości 
ekologicznej, towarzyszy turystyce edukacyjnej realizowanej również w gospodarstwach 
agroturystycznych [Wartecka-Ważyńska 2010]. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowa-
dzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska. 
Pojawia się w wielu przedmiotach i blokach przedmiotowych, zarówno w sformułowanych 
tam celach edukacyjnych, jak i zadaniach szkoły, treściach kształcenia i oczekiwanych osią-
gnięciach uczniów. Podstawowym zatem zadaniem całej społeczności szkolnej – dyrekcji, 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców – winno stać się wyzwolenie i utrwalenie u uczniów 
potrzeby życia zgodnego z ideami zrównoważonego rozwoju [www.mos.gov.pl]. 

Warto zauważyć, iż edukacja prowadzona w gospodarstwach rolnych, w tym agrotu-
rystycznych w ostatnim czasie została odpowiednio zorganizowana i sformalizowana. 
Z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrealizowano projekt 
działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce [Polska... 2013]. Sieć 
ta proponuje upowszechnianie idei edukacji w gospodarstwach rolnych oraz promocję 
działalności gospodarstw edukacyjnych. Oferta edukacyjna obejmuje pokazy i warsztaty 
aktywnie angażujące w zajęcia dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi oraz osoby dorosłe.

Celem sieci gospodarstw zagród edukacyjnych zlokalizowanych na terenach wiejskich 
jest podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnianie wiedzy na temat pochodzenia 
żywności, zróżnicowania pozarolniczej działalności, zachowanie dziedzictwa kulturowego 
wsi. Odwiedzający uczą się jak wygląda życie na wsi i mogą zdobywać wiedzę, edukować 
się w zakresie: produkcji rolnej, zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości 
ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, 
rękodzieła i twórczości ludowej. Do czerwca 2015 roku w Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych funkcjonowały 182 gospodarstwa edukacyjne z całej Polski.

Uogólniając, można stwierdzić, że wszystkie działania edukacyjne przyczyniają 
się do szerzenia i pogłębiania wiedzy o przyrodzie, kształtują wrażliwość turysty i 
gospodarza oraz prowadzą do kształtowania świadomości ekologicznej, a tym sa-
mym wpisują się w nurt czynnej ochrony przyrody, przynosząc wymierne korzyści 
przyczyniające się do wzrostu i zachowania bioróżnorodności [Kurczewski 2007].

Edukacyjny wymiar agroturystyki wyraźnie zauważa się w kształtowaniu świado-
mości ekonomicznej rodziny prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne, społeczności 
lokalnej, władz lokalnych, jak również samych agroturystów. Każdy uczestnik działal-
ności agroturystycznej, w sposób bezpośredni i pośredni osiąga korzyści ekonomiczne. 
Agroturysta przynosi korzyści, bo usługi agroturystyczne są tanie; społeczność lokalna 
może dodatkowo zarobić na turystach przebywających w ich miejscowości; samorząd 
lokalny uzyskuje korzyści dzięki zwiększonym podatkom płaconym przez biznes 
lokalny. Właściciel edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego i jego rodzina 
również kalkulują opłacalność rozpoczęcia biznesu agroturystycznego [Sikora 2012].

Gospodarstwo agroturystyczne pełniąc funkcję edukacyjną kształtuje osobowo-
ściowy wizerunek gospodarza, o którym decydują takie cechy, jak: wygląd zewnętrzny, 
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wiedza, umiejętności, motywacje, zaangażowanie. Rolnik staje się osobą, która potrafi 
przekazać turyście własne doświadczenie, wiedzę, tradycję i współczesność płynącą 
z własnej pracy [Chojnacka-Ożga i in. 2007]. Kształtuje postawy mieszkańców wsi 
nacechowane życzliwością, tolerancją, wyrozumiałością, otwartością, które pozwalają 
na tworzenie się bliższych więzi między turystami a lokalną społecznością.

Szczegółowy wymiar wartości realizowanych przez gospodarstwo agroturystyczne 
przedstawiono w tabeli 1. Wartości edukacyjne, które można realizować w gospodar-
stwie agroturystycznym na rzecz przebywających w nim dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych wskazują na: 

Tabela 1. Wartości edukacyjne gospodarstwa agroturystycznego
Wartości 
edukacyjne

Komentarz

Uczenie się 
przez działanie

Bezpośrednie doświadczenie przez działanie: obserwacja, dotyk, 
próbowanie, samodzielne odkrywanie przyrody, produktów rolnych 
i pracy rolnika

Uczenie się 
metod

Zdobywanie umiejętności polepszających ogólną sprawność 
procesów uczenia się (zdolność obserwacji, analizowania, 
porównywania, komunikowania, łączenia nowych wiadomości z 
posiadanymi, budowania wiedzy metodą indukcyjną)

Przeżywanie 
emocji

Sytuacje, którym towarzyszą emocje (bliski kontakt ze zwierzętami, 
zajęcia w otoczeniu przyrody) są dłużej pamiętane i kształtują 
osobowość człowieka

Uczenie się 
przebywania  
i pracy w grupie

Rozwój umiejętności psychospołecznych i socjalizacji: przysposobienia 
dzieci do przebywania i pracy w grupie – wspólne podejmowanie 
decyzji, wzajemna współpraca, koordynacja działania

Bawienie się
Animacja dydaktyczna opiera się na zabawie, co stymuluje 
motywację do nauki i jest skutecznym sposobem na kształtowanie 
w dzieciach zamiłowania do życia i pracy na wsi

Poznawanie i 
odkrywanie

Samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania (radość, 
gdy udaje się je znaleźć); uważna obserwacja, stawianie pytań, 
porównywanie hipotez i wyjaśnień na temat życia roślin i zwierząt z 
tym, co same widzą na wsi

Rozwijanie 
zmysłów

Oddziaływanie dźwięków, zapachów i smaków na zmysły dziecka, 
rozwijanie zdolności percepcji sygnałów z otoczenia i umiejętności 
rozpoznawania produktów żywnościowych

Rozwijanie 
zdolności 
ekspresji

Swoboda zajęć sprzyja wyrażaniu osobowości, rozwijaniu 
kreatywności i ekspresji, przede wszystkim dzięki pracom 
manualnym

Poznawanie 
kultury wsi

Poznawanie życia i pracy przeszłych pokoleń na wsi, wiejskich 
tradycji i zwyczajów, przysłów biorących swój początek w mądrości 
mieszkańców wsi

Zdobywanie 
doświadczenia

Zdobywanie wiedzy w otoczeniu zupełnie innym od sali lekcyjnej 
przez doświadczenie

Źródło: [Chojnacka-Ożga i in. 2007, s. 190]
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 – naukę szacunku dla środowiska przyrodniczego i kulturowego wsi; 
 – poznanie pracy rolnika; 
 – naukę znajomości gatunków roślin i zwierząt; 
 – promocję wiedzy o zdrowych produktach żywnościowych. 

Edukacyjne aspekty gospodarstwa agroturystycznego powodują wzrost zainte-
resowania agroturystyką, a tym samym wymuszają potrzebę przygotowanej i wy-
kształconej kadry agroturystycznej, tworzonej przede wszystkim przez właściciela 
gospodarstwa i jego najbliższą rodzinę.

Instytucjonalny wymiar edukacji w agroturystyce

Działalność agroturystyczna wymusza odpowiednie przygotowanie edukacyjne 
rolników do tego rodzaju pracy. Przyjmowanie gości, wszechstronna ich obsługa, 
poznawanie zwyczajów, sposobu ubierania się, jakości dóbr konsumpcyjnych, spo-
sobów spędzania czasu wolnego, wyzwala u usługodawców potrzebę kształcenia, 
uzupełniania poziomu wiedzy, nauki języków obcych [Marks i in. 2007]. Kształcenie 
i doskonalenie zawodowe w zakresie agroturystyki prowadzone jest w dwóch gru-
pach: przez system szkolnictwa średniego i wyższego, który przygotowuje kadrę z 
specjalistycznym wykształceniem zawodowym oraz przez instytucje i stowarzyszenia, 
które dzięki prowadzonym kursom i szkoleniom, nadają uprawnienia podstawowe 
lub uzupełniające, a także propagują wiedzę z tej działalności.

Wśród instytucji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją agroturystyczną szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na ośrodki doradztwa rolniczego, które organizują różne 
kursy i szkolenia przeznaczone dla osób chcących podjąć działalność agroturystyczną. 
Edukacja ta obejmuje m.in. wiedzę z zakresu tworzenia produktu agroturystycznego, 
zdrowej żywności, marketingu, podstaw prawnych agroturystyki, tworzenia stron 
internetowych, opłacalności ekonomicznej i źródeł finansowania agroturystyki, ję-
zyków obcych, osobowości usługodawcy, animacji czasu wolnego, obsługi klienta i 
jego potrzeb, przepisów sanitarno-higienicznych dotyczących gospodarstw wiejskich, 
estetyki zagrody wiejskiej, zasad i metod opodatkowania działalności agroturystycznej.

Ośrodki doradztwa rolniczego były pierwszymi instytucjami, które propagowały wie-
dzę o tej działalności na wsi. Dlatego podstawowym celem pomocy rolnikom ze strony 
ośrodków doradztwa rolniczego jest cel edukacyjny i informacyjny. Wśród zadań informa-
cyjno-doradczych, istotnych z punktu widzenia rozwoju agroturystyki wymienić należy:

 – prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców wsi w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

 – promocja produktów lokalnych i regionalnych;
 – podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodni-

czego wsi oraz ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;
 – promocja wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
 – prowadzenie szkoleń dotyczących ubiegania się o przyznanie pomocy finanso-

wej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Euro-
pejskiej (w tym na działalność agroturystyczną).
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Do głównych form pomocy edukacyjno-doradczej w agroturystyce należą kursy 
i szkolenia, zarówno o charakterze przygotowującym, jak i doskonalącym. Wartość 
proponowanych form szkoleniowych dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
polega nie tylko na poznaniu nowej wiedzy przekazywanej przez specjalistów, ale na 
możliwości wymiany doświadczeń między usługodawcami [Jachimowicz, Krzyżanow-
ska 2004, Krzyżanowska 2008].

Organizatorami działalności edukacyjnej w agroturystyce są także stowarzy-
szenia agroturystyczne. Członkowie tych stowarzyszeń nastawieni są na wymianę 
doświadczeń między sobą i współpracę informacyjną z innymi stowarzyszeniami. Z 
działalnością stowarzyszeń agroturystycznych rolnicy wiążą nadzieję na podniesie-
nie kwalifikacji i dokształcanie się w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Zajmują 
się głównie organizowaniem szkoleń dla swoich członków i osób zainteresowanych 
rozpoczęciem działalności agroturystycznej. Dokonują przeglądu gospodarstw agrotu-
rystycznych, przygotowują i wydają foldery, katalogi, uczestniczą w targach krajowych 
i zagranicznych, zajmują się reklamą w środkach masowego przekazu. 

W celu wzmocnienia funkcji szkoleniowej prowadzonej przez lokalne stowarzyszenia 
agroturystyczne powołano Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościn-
ne” (PFTW „GG”), która w sposób nieobligatoryjny zrzesza działające stowarzyszenia. 
Tematyka szkoleń prowadzonych przez PFTW „GG” jest różnorodna i dotyczy m.in.:

 – przepisów prawnych w agroturystyce;
 – znaczenia lokalnego dziedzictwa kulturowego w organizacji agroturystyki;
 – umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 – pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój agroturystyki;
 – specyfiki świadczenia usług turystycznych na obszarach chronionych;
 – weryfikacji i szkolenia inspektorów ds. prowadzenia kategoryzacji wiejskiej 

bazy noclegowej.
Edukację pozaszkolną w zakresie agroturystyki prowadzą również niektóre wo-

jewódzkie izby rolnicze oraz firmy zajmujące się pozyskiwaniem funduszy unijnych. 
Terenem działania izby rolniczej jest obszar województwa. Do podstawowych jej zadań 
należą działania na rzecz rolnictwa, wpływanie na kształtowanie polityki rolnej, uczest-
niczenie w jej realizacji, a w szczególności doradztwo w zakresie działalności rolniczej, 
wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych 
dochodów. Zadania izby rolniczej dotyczą również podejmowania działań na rzecz:

 – rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi; 
 – poprawy struktury agrarnej; 
 – podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie; 
 – kształtowania i upowszechniania zasad etyki i rzetelnego postępowania w 

dziedzinie gospodarczej; 
 – kształtowania świadomości ekologicznej producentów rolnych; 
 – działania na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w 

działalności rolniczej,
 – poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie [Walkowiak 2004].
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Wszystkie zadania przypisane izbom rolniczym łączą się z działalnością agrotury-
styczną, która jednak w znikomym stopniu stanowi zainteresowanie tych instytucji.

Agroturystyka znajduje również swoje miejsce w systemie edukacji szkolnej na 
poziomie średnim i wyższym. Agroturystyka w ramach systemu szkolnictwa ponadgim-
nazjalnego realizowana jest w programach nauczania prowadzonych przez technika o 
profilu turystyczno-hotelarskim i rolniczym oraz przez różne szkoły policealne zarówno 
publiczne, jak i niepubliczne. Na poziomie szkolnictwa wyższego, agroturystyka jako kie-
runek i specjalność oraz jako przedmiot nauczania prowadzona jest w wielu ośrodkach 
dydaktycznych. Absolwenci opanowują wiedzę dotyczące podstaw produkcji rolniczej w 
zakresie prowadzenia wielokierunkowego gospodarstwa rolniczego i wykorzystują je 
w działalności agroturystycznej. Poznają zasady użytkowania roślin i zwierząt w agro-
turystyce i rekreacji, żywienia w gospodarstwach, pensjonatach i hotelach. Absolwenci 
są przygotowani do prowadzenia wszelkich działań związanych z planowaniem utwo-
rzenia gospodarstwa agroturystycznego i jego otoczenia. Podczas studiów zdobywają 
również wiedzę humanistyczną, pozwalającą poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć 
związki i procesy społeczne [Prochorowicz 2007]. W ramach wiedzy humanistycznej nie 
bez znaczenia są problemy etyki w agroturystyce [Sikora, Wartecka-Ważyńska 2015].

Kierunek oraz specjalność „Agroturystyka” w programach studiów najszerzej pro-
wadzona była i jest na dawnych akademiach rolniczych, a obecnie na uniwersytetach 
przyrodniczych oraz innych uczelniach wyższych mających kierunki rolnicze, jak 
np.: w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie. Z kolei przedmiot „Agroturystyka” wykładany jest na Akademiach 
Wychowania Fizycznego oraz innych uczelniach publicznych i prywatnych.

Godne podkreślenia jest to, że właśnie od 20 lat kształcenie na specjalności „Agrotury-
styka” prowadzi się obecnie na Uniwersytecie Przyrodniczym [Graja-Zwolińska i in. 2010]. 
W uczelni tej trwają również przygotowania do uruchomienia kierunku „Agroturystyka”.

Niezależnie od edukacji formalnej, prowadzonej przez różnego typu szkoły śred-
nie i wyższe oraz szkolenia na kursach organizowane przez powołane w tym celu 
instytucje, usługodawcy agroturystyczni mają możliwość aktualizacji i poszerzania 
swojej wiedzy w ramach samokształcenia wykorzystując dostępną literaturę i zasoby 
internetowe. Przykładowo wśród stron internetowych zawierających informacje o 
samokształceniu w zakresie działalności agroturystycznej znajdują się strony: www.
witrynawiejska.org.pl; www.agrinpol.pl; www.agroturystyka.pl; wbn.agroturystyka.
pl; www.agroturystyka.edu.pl; www.zagrodaedukacyjna.pl [Pisarek 2007]. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się działalnością agroturystycz-
ną jest koniecznym warunkiem rozwoju tej działalności. Kapitał ludzki, w tym wykształcenie, 
wiedza, kwalifikacje, pozwalają dostrzegać jej pozytywne i negatywne strony, stymulować 
osiągane korzyści i ponoszone straty, a tym samym skuteczniej i efektywniej pozwalają 
edukować rodziny związane z branżą agroturystyczną [Sikora, Wartecka-Ważyńska 2009].

Przedstawione instytucje administracji państwowej, samorządowej, prywatnej oraz 
organizacje pozarządowe wskazują na możliwość bezpośredniego lub pośredniego 
współdziałania edukacyjnego z gospodarstwami agroturystycznymi. Na współpracy 
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tej dla obopólnych korzyści powinno zależeć jednej i drugiej stronie. W rozwój agrotu-
rystyki muszą być włączeni wszyscy partnerzy działający na regionalnym i lokalnym 
rynku. Regionalne i lokalne organizacje oraz społeczności lokalne znając mocne i słabe 
strony agroturystyki są w stanie szybciej i skuteczniej organizować i wspierać eduka-
cję na rzecz agroturystyki, a tym samym bardziej racjonalnie spożytkować wszelkie 
fundusze udostępniane w tym celu ze środków budżetowych i pozabudżetowych, w 
tym unijnych. Agroturystyka pozbawiona tego wsparcia, działając samodzielnie, nie 
jest w stanie zapewnić odpowiedniego standardu oferowanych usług.

Rolnicy zdani tylko na własną indywidualną postawę sami nie zapewnią sobie po-
mocy edukacyjnej. Mają jednak możliwość wyboru instytucji do współdziałania. Stąd 
też należy zauważyć, iż edukacja w zakresie agroturystyki nie musi być jednoznacznie 
i wyłącznie zależna od stowarzyszeń agroturystycznych, ich federacji, od samorządu 
lokalnego, od ośrodków doradztwa rolniczego. Właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych mogą współpracować z izbami rolniczymi, izbami turystycznymi oraz średnim i 
wyższym szkolnictwem. Dobrze jednak będzie, jeżeli lokalna aktywność edukacyjna 
rolników uwzględnia tradycje środowiska, funkcjonujące autorytety osobowe liderów 
wiejskich oraz wzbudza nadzieję mieszkańców wsi na osiągnięcie lepszych korzyści. 
Bowiem dobrze prosperujące gospodarstwa agroturystyczne inspirują do edukacji 
innych rolników, zachęcają do naśladowania oraz wprowadzania nowości pokrew-
nych agroturystyce. Brak przekonania do edukacji agroturystycznej, w świadomości 
rolników wzmacnia postawę nieprzychylności, rodzi opory wobec agroturystyki.

Podsumowanie

Agroturystyka zaspokaja potrzeby poznawcze turystów, przede wszystkim dzieci 
i młodzieży przebywających na wsi. Działalność ta stanowi interesujący przykład 
edukacji turystycznej, kształtującej wartości ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. 
Agroturystyka wymusza zatem odpowiednią wiedzę ze strony rolników. Rolnicy przyj-
mujący turystów muszą posiadać umiejętności z zakresu obsługi gości, sposobów orga-
nizowania wolnego czasu, promocji lokalnej kultury. Muszą uzupełniać poziom wiedzy 
z języków obcych. Powyższe potrzeby inspirują do rozwoju odpowiednich instytucji, 
które w swojej działalności edukacyjnej uwzględniają przedstawione zagadnienia.
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EDUCATION IN AGRITOURISM

Summary. The article presents the issues of children, youth and adults education, including 
ecological, cultural and economic conducted by farmhouses. It was shown that there is need 
to school and after-school education for family members involved in agritourism business. In 
fact, professionally prepared personnel in agritourism is a valuable human capital in rural 
areas and guarantor of high level of quality services, including education campaigns for 
tourists. Special attention is paid to education in the field of ecology and cultural heritage 
of a country. Some institutions concerned with education in the field of agritourism are 
presented. The article uses the appropriate literature and the results of empirical research.

Key words: agritourism, agritourists, school and after-school education 
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Wstęp

Urzeczywistnianej od lat 90. ubiegłego wieku koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju 
wsi i rolnictwa towarzyszy refleksja naukowa, oświetlająca różnorakie jego aspekty i 
uwarunkowania. O ile problematyka wielofunkcyjności obszarów wiejskich podnoszo-
na była w wielu badaniach i znalazła odzwierciedlenie w licznych publikacjach nauko-
wych, o tyle zainteresowania badawcze zagadnieniem wielofunkcyjności rolnictwa i 
gospodarstw rolnych pojawiły się stosunkowo niedawno, wraz z rosnącym znaczeniem 
pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa dla gospodarki, społeczeństwa, kultury i środo-
wiska naturalnego. Wielofunkcyjność rolnictwa Jerzy Wilkin [2010, s. 12] definiuował 
jako „zjawisko polegające na tym, że poza podstawową funkcją rolnictwa, jaką jest 
wytwarzanie produktów (surowców) żywnościowych i innych surowców organicznych 
służących produkcji przemysłowej, wytwarza ono dobra i usługi, a także realizuje inne 
funkcje mające znaczenie dla bliższego i dalszego otoczenia gospodarstwa rolnego”. 
Zakorzenienie działalności rolniczej w specyficznym środowisku przyrodniczym, 
społecznym i kulturowym sprawia, iż gospodarstwa rolne mogą pełnić ważne funkcje 
edukacyjne. W dyskusjach nad wielofunkcyjnością rolnictwa i gospodarstw rolnych 
ta sfera oddziaływań gospodarstw jest jednak w Polsce rzadko uwzględniana i mało 
jeszcze rozpoznana, a zaczęła pojawiać się wraz z rozwojem funkcji turystycznej wsi 
i gospodarstw rolnych oraz dokonującym się procesem specjalizacji gospodarstw 
agroturystycznych. Ważnym wydarzeniem poświęconym w całości problematyce 
edukacji w turystyce wiejskiej/agroturystyce było XII Sympozjum Agroturystyczne 
nt. „Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary” zorganizowane 
w 2007 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Należy nadmienić, że chociaż wartości edukacyjne są jednymi z naczelnych wartości 
towarzyszących agroturystyce od początku jej istnienia, to towarzyszyły i towarzyszą 
także wszelkim pobytom mieszkańców miast w środowisku wiejskim i rolniczym. 
Zapleczem edukacyjnym, poza gospodarstwami rolnymi, na bazie których rozwijana 
jest działalność agroturystyczna, a także swoistego rodzaju „szkołą” jest bowiem całe 
środowisko przyrodnicze, kulturowe i społeczne wsi. Jednak dopiero po utworzeniu 
w 2010 roku Sieci Zagród Edukacyjnych (SZE) działalność edukacyjna  na wsi zyskała 
inny, zorganizowany i bardziej profesjonalny wymiar. Pięcioletni okres funkcjonowa-
nia SZE rodzi potrzebę i upoważnia do podejmowania obserwacji badawczej nad tym 
nowym dla polskiej wsi zjawiskiem.
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Celem głównym badań było ukazanie edukacyjnych funkcji gospodarstw rolnych, 
zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE). Cele szczegółowe 
sprowadzały się do rozpoznania skali zjawiska i jego regionalnego zróżnicowania, 
identyfikacji realizowanych celów edukacji oraz odpowiadających im treści progra-
mowych, określenia adresatów oferty edukacyjnej oraz osób prowadzących zajęcia 
edukacyjne w badanych zagrodach.

Materiał badawczy pozyskano w wyniku analizy treści zamieszczonych na stronie 
internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl, gdzie dość szczegółowo scharakteryzowano 
poszczególne gospodarstwa, a także witryn internetowych poszczególnych zagród. Nie-
zwykle przydatne okazały się też publikacje, ekspertyzy oraz materiały informacyjne 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (CDR Brwinów). 
Badaniami zamierzano objąć wszystkie funkcjonujące na terenie kraju zagrody edu-
kacyjne, jednak zamieszczona na stronie internetowej OSZE oferta części gospodarstw 
(17) nie pozwalała na dokonanie szczegółowej analizy. Ostatecznie badaniami objęto 
więc 192 zagrody edukacyjne, tj. 92% z 209 funkcjonujących w Polsce na początku 
marca 2016 roku zagród.

Zagrody edukacyjne jako nowatorskie podejście do edukacji

„Jesteśmy szkołą, która nie jest szkołą, jaką każdy zna. Budynkiem szkolnym jest 
wolna natura, klasą szkolną jest pole, łąka, las, obora. Naszymi nauczycielami są ro-
śliny, zwierzęta i ludzie żyjący w zagrodzie wiejskiej” [„Schule auf dem Bauernhof” 
2002]. Sformułowanie to najlepiej oddaje istotę i swoiste właściwości edukacji w 
zagrodzie wiejskiej.

Programy edukacyjne w gospodarstwach rolnych już od dawna realizowane są w 
wielu krajach europejskich. Najbardziej zaawansowane systemy spotykamy w Szwaj-
carii, Francji, Austrii i Niemczech [Kmita-Dziasek 2011]. W Szwajcarii funkcjonuje 
ogólnonarodowa inicjatywa pod nazwą „Schule auf dem Bauernhof – SchuB” – „Szkoła 
w zagrodzie chłopskiej”, angażując około 300 gospodarstw rolnych we wszystkich 
kantonach. We Francji gospodarstwa edukacyjne skupione są w sieci „Benvenue a la 
Ferme” – „Zapraszamy do gospodarstwa”, we Włoszech funkcjonują pod nazwą „Scu-
ola in Fattoria” – „Szkoła w małym gospodarstwie” – idea ta zrodziła się z potrzeby 
przybliżenia młodemu pokoleniu istoty rolnictwa, jego historii, tradycji, kultury i 
wielofunkcyjności. Pierwsze projekty powstały pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. 
Najliczniejszą grupą korzystających z zajęć w gospodarstwach edukacyjnych są dzieci w 
wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych, w dalszej kolejności młodzież 
gimnazjalna i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Programy edukacyjne są dosto-
sowane do grup wiekowych. Programy skierowane do najmłodszych służą odkrywa-
niu wsi oraz poznawaniu roślin i zwierząt i realizowane są w formie zabawy.  Oferty 
kierowane do młodzieży gimnazjalnej umożliwiają poznawanie rolnictwa, technik 
przetwórstwa i smaków, organizacji pracy rolnika, a adresowane do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych służą poznawaniu technologii produkcji rolnej konwencjonalnej 
i ekologicznej oraz zagadnień rynku.
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W wielu krajach europejskich w dbałość o rozwój edukacji w zagrodzie wiejskiej 
zaangażowanych jest wiele podmiotów, m.in. rolnicy – właściciele zagród edukacyj-
nych, nauczyciele, pracownicy organizacji doradczych oraz ministerstw. Organizo-
wane są różnego rodzaju szkolenia i kursy dla rolników i nauczycieli prowadzących 
zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w zagrodach edukacyjnych oraz 
coroczne spotkania wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także tworzone są 
sieci współpracy. Szczególny nacisk położony jest na kursy przygotowujące rolników 
do aktywności edukacyjnej. W niektórych krajach właściciele zagród muszą zdobyć 
odpowiedni certyfikat upoważniający do prowadzenia działalności edukacyjnej. Tak 
jest na przykład w Austrii, gdzie każdy usługodawca chcący przyjmować w swoim go-
spodarstwie dzieci musi ukończyć kurs przygotowania pedagogicznego oraz uzyskać 
odpowiedni certyfikat [Czarnecka 2007].

Bogate doświadczenia innych krajów o ukształtowanych już systemach edukacji w 
gospodarstwach rolnych stanowiły przykład i inspirację dla polskich rolników. Ogólno-
polskie badania ankietowe prowadzone w 2010 roku przez CDR w Brwinowie Oddział w 
Krakowie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego pozwoliły 
oszacować, iż w Polsce około 200 gospodarstw rolnych, w tym 47 gospodarstw z cer-
tyfikatem rolnictwa ekologicznego prowadziło już lub miało odpowiedni potencjał dla 
rozwoju działalności edukacyjnej [Kmita-Dziasek 2010]. Możliwości edukacyjne gospo-
darstw wiejskich jako pierwsze dostrzegły gospodarstwa ekologiczne. Już w 2002 roku 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” zainicjowało sieć wiejskich ośrodków 
edukacji opartych o gospodarstwa ekologiczne [Kmita-Dziasek 2010].

Duże możliwości edukacji z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i kulturo-
wych polskiej wsi i gospodarstw rolnych, a także bogate doświadczenia innych krajów 
o ukształtowanych już systemach edukacji w gospodarstwach rolnych i inicjatywy 
edukacyjne polskich rolników stanowiły inspirację dla Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie do utworzenia 
w całym kraju sieci gospodarstw edukacyjnych. Należy nadmienić, iż ważną również 
przesłanką do powołania sieci gospodarstw edukacyjnych była dyskusja i wymiana 
poglądów pracowników nauki, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego oraz 
innych specjalistów, jaka miała miejsce w ramach wspomnianego już Sympozjum 
Agroturystycznego „Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary”.

W celu rynkowej identyfikacji dla obiektów prowadzących działalność edukacyjną 
w oparciu o zasoby gospodarstwa wiejskiego przyjęto nazwę „zagroda edukacyjna”. 
Zagrody edukacyjne to przedsięwzięcia prowadzone przez mieszkańców wsi, w któ-
rych realizowane są przynajmniej dwa z wymienionych celi edukacyjnych w zakresie:

 – produkcji roślinnej,
 – produkcji zwierzęcej,
 – przetwórstwa płodów rolnych,
 – świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 – dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twór-

czości ludowej.
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OSZE koordynowana jest przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie. Przystą-
pienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji 
uprawnionego doradcy ośrodka doradztwa rolniczego (ODR). Uczestnicy sieci, poza 
promocją na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl, uzyskują wsparcie doradcze i szko-
leniowe ze strony systemu doradztwa rolniczego oraz możliwość wzajemnej wymiany 
doświadczeń na szkoleniach i w społecznościowej części portalu. Otrzymują też prawo 
do identyfikowania obiektów logotypem zagrody edukacyjnej [Kmita-Dziasek 2011].

SZE powstała, aby realizować misję społeczną polegającą na upowszechnianiu, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wiedzy na temat wsi i rolnictwa, pochodzenia 
żywności oraz wiejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. O niekwestio-
nowanym znaczeniu tego typu wiedzy świadczy fakt, iż rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej w 2000 roku wprowadzono do szkół podstawowych i gimnazjów 
jako obligatoryjną, międzyprzedmiotową ścieżkę edukacyjną „Edukacja regionalna – 
dziedzictwo kulturowe w regionie”. Tym samym, urzeczywistniony został apel Stani-
sława Staszica do młodzieży, wysunięty przed ponad dwustu laty „by nikt nie ubiegł 
jej w poznaniu własnej ziemi” [Sikorska-Wolak 2007].

Nauka oparta o walory gospodarstwa wiejskiego to nowatorskie podejście do 
edukacji integrujące teorię z praktyką w zakresie wielu przedmiotów realizowanych 
w programach szkolnych. Bezpośredni kontakt z bogatym otoczeniem rolniczo-przy-
rodniczym i kulturowo-społecznym w zagrodzie wiejskiej, poza cennymi wartościami 
poznawczymi, dostarcza wielu przeżyć emocjonalnych i sprzyja bardziej holistyczne-
mu rozwojowi. Szczególnie cenne jest kształtowanie społecznie pożądanych postaw 
dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych korzystających z oferty edukacyjnej zagród 
wiejskich, wobec ludności rolniczej, dziedzictwa kulturowego wsi, a także współcze-
snej kultury wiejskiej i rolniczej, ziemi, roślin, zwierząt. Jest to szczególnie istotne w 
odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które dotychczas nie miały 
bezpośredniej styczności ze środowiskiem wiejskim, a wyobrażenia o wsi i rolnictwie 
kształtowały na podstawie opinii innych bądź przekazów medialnych. Dopiero pobyt 
w zagrodzie edukacyjnej i bezpośrednie poznanie stylu i specyfiki pracy rolnika po-
zwalają zweryfikować często niewłaściwe wyobrażenia.

Wyniki badań

Na koniec 2012 roku na terenie całego kraju zarejestrowanych było 90 zagród 
edukacyjnych, w ciągu zaledwie trzech lat liczba ta wzrosła ponaddwukrotnie i na 
początku marca 2016 roku w ramach OSZE funkcjonowało 209 gospodarstw (ryc. 1).

Najwięcej takich zagród zarejestrowano w województwach dolnośląskim (26), 
małopolskim (21) oraz mazowieckim (21). W łódzkim i lubuskim natomiast funkcjo-
nowało ich trzykrotnie mniej, tj. 7 gospodarstw edukacyjnych, a w zachodniopomor-
skim tylko 5. Liczba zagród edukacyjnych w tych województwach w ostatnich latach 
nie uległa zmianie a liczba zagród edukacyjnych w województwach wschodnich, 
charakteryzujących się dużym potencjałem przyrodniczym i kulturowym polskiej wsi 
i rolnictwa jest stosunkowo niewielka. 

26
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Większość zagród edukacyjnych utworzono na bazie funkcjonujących już gospo-
darstw agroturystycznych. Usługi edukacyjne są bowiem jedną z możliwych specjalizacji 
gospodarstw agroturystycznych, a ten proces (specjalizacja) charakterystyczny jest dla 
dokonującego się od kilku/kilkunastu lat kolejnego etapu rozwoju agroturystyki w Polsce 
[Sikorska-Wolak, Zawadka 2012]. Chociaż walory edukacyjne były jednymi z naczelnych 
wartości towarzyszących agroturystyce od początku jej istnienia, to także towarzyszyły 
wszelkim pobytom mieszkańców miast w środowisku wiejskim i rolniczym. Jednak do-
piero po utworzeniu OSZE działalność edukacyjna na wsi zyskała inny, zorganizowany i 
bardziej profesjonalny wymiar. Skupienie pod wspólną marką rozproszonych dotychczas 
działań edukacyjnych poszczególnych podmiotów świadczących usługi turystyczne na 
wsi podnosi wizerunek wyróżniający usługi edukacyjne gospodarstw rolnych na rynku.

Najczęściej realizowane w badanych gospodarstwach cele edukacyjne dotyczyły 
dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości 
ludowej (ryc. 2). Świadczyć to może o wciąż „żywej” tradycji oraz zachowanym w 
znacznym stopniu folklorze polskie wsi. Domniemywać można także, że dziedziny 
te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miast, którzy najczęściej 
są gośćmi zagród edukacyjnych. Najrzadziej realizowanym celem edukacyjnym w 
badanych gospodarstwach było szerzenie wiedzy w zakresie przetwórstwa płodów 
rolnych. Powodem tego może być fakt, iż działalnością taką zajmuje się relatywnie 
niewielka liczba gospodarstw rolnych. 

W tabeli 1 zaprezentowano cele edukacyjne realizowane w badanych gospodar-
stwach w poszczególnych województwach. Można zauważyć znaczne zróżnicowanie 
regionalne. Podczas gdy wszystkie zagrody w lubuskim i łódzkim realizowały cele 
związane z przetwórstwem płodów rolnych, problematykę tę w dolnośląskim podjęło 
niespełna 40% gospodarstw.
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11 Ryc. 1. Liczba zagród edukacyjnych 
należących do OSZE i ich rozmieszczenie w 
ujęciu regionalnym (stan na 7.03.2016 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[www.zagrodaedukacyjna.pl]
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Ryc. 2. Cele edukacyjne realizowane w badanych zagrodach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.zagrodaedukacyjna.pl]

Zróżnicowanie celów edukacyjnych zagród funkcjonujących w poszczególnych wo-
jewództwach powodowane może być wieloma czynnikami, m.in. takimi jak: poziom 
zachowania kultury ludowej, warunki klimatyczno-geograficzne oraz glebowe i wynika-
jąca z nich przewaga w uprawie czy chowie danego gatunku roślin i zwierząt oraz inne. 

Bardzo zróżnicowana była też tematyka zajęć edukacyjnych oferowanych w gospo-
darstwach zrzeszonych w OSZE. Programy edukacyjne wynikają z profilu gospodarstwa, 
ale także często z pasji gospodarzy. Najczęściej realizowane były jednak zajęcia dotyczące 
przyrody, rolnictwa i zajęć gospodarskich, a także „zdrowej” żywności (ryc. 3). Z uwagi 
na fakt, iż najczęściej uczestnikami zajęć prowadzonych w zagrodach są dzieci, zdecy-
dowana większość gospodarstw prowadziła zajęcia rekreacyjne. W wielu zagrodach 
prowadzono zajęcia, które miały kształtować w najmłodszych świadomość i wrażli-
wość ekologiczną, a także zapoznać ich z folklorem i kulturą ludową.  Wielu właścicieli 
zagród próbuje dotrzeć ze swoją ofertą także do osób dorosłych. Przykładami takich 
zajęć (wymienianych w kategorii inne) mogą być ziołolecznictwo i przetwórstwo ziół, 
warsztaty kulinarne (w tym bardziej już specjalistyczne, np. serowarskie, winiarskie, 
pszczelarskie) czy np. malarskie lub rzeźbiarskie.

Zagrody edukacyjne proponują także zindywidualizowane programy edukacyjne 
wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji gospodarzy. W tabeli 2 zaprezentowano 
tematykę zajęć edukacyjnych oferowanych w zagrodach edukacyjnych funkcjonujących 
w poszczególnych województwach. Analizując dane zaprezentowane w powyższej tabeli 
2 może dziwić, że np. na obszarze województwa podlaskiego, które z racji peryferyjnego 
położenia, rolniczego charakteru i obecności różnych grup etnicznych przez wielu utoż-
samiane jest z ostoją folkloru i kultury ludowej, zaledwie co dziesiąta zagroda edukacyjna 
miała w swojej ofercie zajęcia dotyczące ginących zawodów czy zwyczajów i obrzędów.
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Tabela 1. Cele edukacyjne realizowane w badanych zagrodach w podziale na województwa [%]

Województwo Edukacja w zakresie
produkcji 
roślinnej

produkcji 
zwierzęcej

przetwór-
stwa 

płodów 
rolnych

świadomości 
ekologicznej 

i konsu-
menckiej

dziedzictwa 
kultury 

materialnej wsi, 
tradycyjnych 

zawodów, 
rękodzieła i 
twórczości 

ludowej
Dolnośląskie 58,3 54,2 37,5 75,0 83,3
Kujawsko-pomorskie 100,0 75,0 62,5 75,0 100,0
Lubelskie 80,0 70,0 40,0 80,0 90,0
Lubuskie 42,9 57,1 100,0 85,7 57,1
Łódzkie 71,4 42,9 100,0 57,1 85,7
Małopolskie 75,0 50,0 70,0 65,0 90,0
Mazowieckie 80,0 65,0 65,0 85,0 95,0
Opolskie 66,7 88,9 66,7 77,8 66,7
Podkarpackie 76,9 84,6 53,8 69,2 61,5
Podlaskie 55,6 77,8 44,4 44,4 88,9
Pomorskie 93,8 93,8 43,8 43,8 81,3
Śląskie 60,0 73,3 80,0 100,0 80,0
Świętokrzyskie 81,8 54,5 63,6 81,8 81,8
Warmińsko-mazurskie 66,7 66,7 77,8 88,9 88,9
Wielkopolskie 66,7 66,7 55,6 66,7 66,7
Zachodniopomorskie 80,0 60,0 60,0 80,0 80,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.zagrodaedukacyjna.pl]

Ryc. 3. Tematyka zajęć edukacyjnych 
oferowanych w badanych gospodarstwach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[www.zagrodaedukacyjna.pl]

%
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Tabela 2. Tematyka zajęć edukacyjnych oferowanych w badanych gospodarstwach w 
podziale na województwa [%]

Województwo Tematyka oferowanych zajęć edukacyjnych
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Dolnośląskie 62,5 37,5 50,0 41,7 54,2 54,2 29,2 50,0 70,8 83,3 20,8 62,5
Kujawsko-
pomorskie 100,0 62,5 87,5 62,5 50,0 75,0 87,5 62,5 87,5 87,5 62,5 87,5

Lubelskie 70,0 60,0 70,0 30,0 30,0 70,0 40,0 70,0 40,0 90,0 50,0 90,0
Lubuskie 57,1 100,0 85,7 85,7 42,9 14,3 42,9 42,9 85,7 85,7 42,9 57,1
Łódzkie 85,7 71,4 71,4 42,9 71,4 42,9 71,4 42,9 57,1 71,4 42,9 57,1
Małopolskie 60,0 70,0 80,0 55,0 55,0 65,0 70,0 75,0 50,0 75,0 25,0 40,0
Mazowieckie 75,0 65,0 90,0 65,0 85,0 55,0 80,0 100,0 70,0 100,0 70,0 100,0
Opolskie 88,9 77,8 55,6 55,6 44,4 44,4 55,6 55,6 66,7 100,0 77,8 77,8
Podkarpackie 61,5 53,8 61,5 61,5 46,2 38,5 46,2 53,8 53,8 69,2 46,2 69,2
Podlaskie 77,8 33,3 66,7 22,2 55,6 11,1 11,1 77,8 44,4 66,7 44,4 66,7
Pomorskie 75,0 25,0 81,3 56,3 62,5 25,0 37,5 56,3 31,3 75,0 43,8 87,5
Śląskie 100,0 73,3 86,7 66,7 60,0 53,3 66,7 80,0 66,7 93,3 40,0 73,3
Świętokrzyskie 81,8 54,5 72,7 54,5 54,5 63,6 72,7 72,7 81,8 81,8 18,2 63,6
Warmińsko-
mazurskie 66,7 66,7 77,8 88,9 77,8 33,3 44,4 66,7 77,8 88,9 55,6 66,7

Wielkopolskie 100,0 55,6 66,7 66,7 33,3 22,2 33,3 44,4 55,6 77,8 55,6 66,7
Zachodnio-
pomorskie 60,0 60,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 40,0 100,0 100,0 60,0 40,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.zagrodaedukacyjna.pl]

Znaczna część zagród edukacyjnych miała w swoim programie zajęcia rekreacyjne. 
Jest to uzasadnione, ponieważ większość gospodarstw kieruje swoją ofertę do dzieci, 
młodzieży, a nawet studentów (tab. 3). Zajęcia tego typu stanowić więc mogą uatrak-
cyjnienie części edukacyjnej. Tylko około 1/4 badanych gospodarstw przyjmowała 
dzieci i młodzież bez opiekunów. Prawdopodobnie ze względów profilaktycznych. 

Większość badanych gospodarstw (90,1%) równie chętnie organizowała zajęcia 
także dla osób dorosłych. Oferta była niezwykle bogata zarówno pod względem tema-
tycznym, jak i metodycznym. Zajęcia z reguły prowadzono z wykorzystaniem metod 
aktywizujących – pokazów i warsztatów aktywnie angażujących dzieci, młodzież i do-
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rosłych.  Zarówno panie, jak i panowie mogą wziąć udział w interesujących dla siebie 
warsztatach. Przykładowo kobiety mogły uczyć się wytwarzać naturalną biżuterię czy 
kosmetyki. Natomiast mężczyzn mogło zainteresować zaznajomienie z produkcją win 
i nalewek domowymi metodami czy relaks w czasie nauki wędkowania. Z uwagi na 
dostępność zajęć z elementami rekreacji ruchowej jest to także dogodna okazja do za-
pewnienia minimum aktywności fizycznej, co wcale nie jest powszechne, szczególnie w 
przypadku mieszkańców miast oraz osób wykonujących prace o charakterze biurowym.

Gośćmi zagród edukacyjnych mogą być również osoby niepełnosprawne. Ofertę 
skierowaną do tej grupy posiadało ponad 26% badanych gospodarstw. Innymi gru-
pami, dla których właściciele niektórych zagród edukacyjnych przygotowali ofertę 
specjalnych zajęć byli także m.in. seniorzy, osoby z domów dziecka i domów opieki 
społecznej, grupy zagraniczne, koła gospodyń wiejskich. 

Część z analizowanych zagród realizowała ponadto bardziej specjalistyczne zajęcia 
skierowane do węższego grona odbiorców. Przykładem może być „Dworek Staropolski” 
w województwie świętokrzyskim, gdzie właściciele Zofia i Jacek Guz oferowali zajęcia 

Tabela 3. Adresaci oferty edukacyjnej badanych zagród edukacyjnych
Województwo Adresaci oferty [%]

dzieci w 
wieku 
przed-

szkolnym

dzieci w 
wieku 

szkolnym 
(szkoła 
podsta-
wowa)

młodzież 
w wieku 

szkolnym 
(gimnazjum, 

szkoła średnia, 
studenci)

osoby 
dorosłe

dzieci i 
młodzież 

bez opieki 
dorosłych

Dolnośląskie 87,5 95,8 91,7 91,7 29,2
Kujawsko-pomorskie 87,5 100,0 100,0 100,0 25,0
Lubelskie 80,0 100,0 90,0 100,0 30,0
Lubuskie 71,4 100,0 85,7 100,0 42,9
Łódzkie 85,7 100,0 85,7 85,7 28,6
Małopolskie 85,0 95,0 90,0 80,0 25,0
Mazowieckie 95,0 100,0 100,0 100,0 20,0
Opolskie 100,0 100,0 100,0 100,0 11,1
Podkarpackie 84,6 100,0 69,2 61,5 30,8
Podlaskie 44,4 77,8 88,9 77,8 11,1
Pomorskie 87,5 100,0 81,3 81,3 25,0
Śląskie 100,0 100,0 86,7 100,0 46,7
Świętokrzyskie 72,7 100,0 100,0 100,0 18,2
Warmińsko-mazurskie 100,0 100,0 100,0 100,0 44,4
Wielkopolskie 77,8 88,9 77,8 77,8 33,3
Zachodniopomorskie 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0
Ogółem 85,9 97,4 90,1 90,1 28,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.zagrodaedukacyjna.pl]
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w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój obszarów rolniczych, a także 
Ekocentrum ICPPC w Stryszowie realizujące programy dla osób objętych rzędowymi 
programami aktywizacji zawodowej.

Badane gospodarstwa najczęściej oferowały program jednodniowy bez noclegu. Tego 
typu ofertą dysponowało około 93% gospodarstw. Należy jednak nadmienić, że oferty za-
gród edukacyjnych mogą być indywidualnie uzgadniane w zależności od oczekiwań gości, 
a także możliwości usługodawców. Ponad połowa badanych zagród mogła zorganizować 
bowiem kilkudniowe pobyty z noclegami, a 3/4 zagród oferowało także wyżywienie. 
Istniała także możliwość zorganizowania wyżywienia we własnym zakresie (tab. 4). 

W części badanych zagród edukacyjnych istniała możliwość odpłatnego zwiedzania 
dodatkowych atrakcji. Często były to przydomowe zoo, w których można zobaczyć 
m.in. lamy, alpaki, osiołki, daniele, świnki wietnamskie, kucyki, strusie, króliki i wiele 
innych gatunków zwierząt. W wielu zagrodach urządzono muzea i skanseny. Przy-
kładami mogą być: Dworek Wymysłowo w województwie kujawsko-pomorskim, 
gdzie zwiedzić można Muzeum Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okha, Park Sienno 
z zabytkowym parkiem i skansenem z urządzeniami i narzędziami rolniczymi dawnej 

Tabela 4. Zakres oferty noclegowej i żywieniowej w badanych zagrodach edukacyjnych

Województwo Zakres oferty [%]
program 

jednodniowy 
bez noclegu

program 
kilkudniowy 
z noclegiem

zwiedzanie 
biletowane

pobyt z 
wyży-

wieniem

wyżywienie 
we 

własnym 
zakresie

Dolnośląskie 83,3 41,7 16,7 62,5 75,0
Kujawsko-pomorskie 100,0 37,5 25,0 62,5 62,5
Lubelskie 100,0 20,0 20,0 30,0 80,0
Lubuskie 85,7 57,1 28,6 85,7 57,1
Łódzkie 100,0 14,3 42,9 57,1 85,7
Małopolskie 95,0 45,0 20,0 70,0 55,0
Mazowieckie 100,0 75,0 15,0 95,0 90,0
Opolskie 77,8 55,6 22,2 100,0 55,6
Podkarpackie 92,3 46,2 0,0 69,2 53,8
Podlaskie 77,8 88,9 11,1 88,9 44,4
Pomorskie 100,0 56,3 12,5 81,3 68,8
Śląskie 93,3 33,3 46,7 66,7 46,7
Świętokrzyskie 90,9 63,6 18,2 90,9 81,8
Warmińsko-
mazurskie 100,0 66,7 33,3 66,7 22,2

Wielkopolskie 100,0 55,6 0,0 66,7 33,3
Zachodniopomorskie 80,0 80,0 0,0 80,0 40,0
Ogółem 92,7 51,6 19,3 73,4 62,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.zagrodaedukacyjna.pl]
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wsi Polskie, Zagroda Bednarza w Bednarach (łódzkie), gdzie zwiedzić można muzeum 
związane z bednarstwem, dawnym rzemiosłem i wsią łowicką, Muzeum Kurpiowskie 
w Wachu (mazowieckie). Miłośnicy serii filmów „U Pana Boga w…) z pewnością chęt-
nie odwiedzą Majątek Howieny na Podlasiu, gdzie zobaczyć można radiowóz marki 
Polonez, który wykorzystano podczas kręcenia filmu „U Pana Boga w ogródku”. Wiele 
z omawianych gospodarstw oferuje ponadto możliwość zakupu ekologicznych płodów 
rolnych, miodów czy przetworów z owoców i warzyw. 

W badanych zagrodach edukacyjnych osobami prowadzącymi zajęcia byli w zdecydo-
wanej większości sami gospodarze (tab. 5). Z uwagi na to, iż są to osoby z pasją i olbrzymią 
wiedzą tematyczną i dla których prowadzenie zagrody łączone jest niejednokrotnie z 
hobby i określonymi zainteresowaniami, można wnioskować, że zajęcia te są niezwykle 
ciekawe i prowadzone na wysokim poziomie. Bardzo często w pomoc podczas prowa-
dzenia poszczególnych warsztatów zaangażowani są członkowie rodziny gospodarza. 
Cenną pomocą w przygotowaniu 
rolników do prowadzenia dzia-
łalności edukacyjnej są szkolenia 
organizowane przez ośrodki do-
radztwa rolniczego i inne instytucje 
oraz liczne poradniki opracowane 
przez CDR Oddział w Krakowie.

W prowadzeniu zajęć pomagali 
czasami opiekunowie grup lub 
osoby zatrudnione przez gospoda-
rzy, np. pszczelarze, artyści ludowi, 
animatorzy i instruktorzy rekreacji 
ruchowej, przewodnicy, leśnicy i 
przyrodnicy, a także inne osoby 
specjalizujące się w określonej 
tematyce. Właściciele niektórych 
zagród, jako osoby ze znaczną wie-
dzą w danym zakresie, dzielą się 
nią z innymi osobami, które decy-
dują się odbyć u nich np. praktyki. 
Przykładem takiego postępowania 
mogą być właściciele ekoagrotury-
stycznego gospodarstwa „Ekorab” 
we wsi Jasień (świętokrzyskie), 
państwo Elżbieta i Bogdan Chara, 
którzy swoją wiedzą i doświadcze-
niem chętnie dzielą się z osobami 
chcącymi rozpocząć podobną dzia-
łalność w trakcie wspólnej pracy.

Tabela 5. Osoby prowadzące zajęcia edukacyjne w 
badanych zagrodach edukacyjnych

Województwo Osoba prowadząca zajęcia [%]
gospo-

darz
nauczyciel 

zatrudniony 
przez 

gospodarza

nauczyciel 
- opiekun 

grupy

Dolnośląskie 100,0 25,0 37,5
Kujawsko-
pomorskie 100,0 25,0 50,0

Lubelskie 100,0 0,0 40,0
Lubuskie 100,0 28,6 42,9
Łódzkie 100,0 42,9 71,4
Małopolskie 100,0 35,0 10,0
Mazowieckie 100,0 35,0 65,0
Opolskie 100,0 11,1 22,2
Podkarpackie 100,0 7,7 30,8
Podlaskie 88,9 22,2 22,2
Pomorskie 100,0 37,5 31,3
Śląskie 100,0 26,7 26,7
Świętokrzyskie 100,0 9,1 36,4
Warmińsko-
mazurskie 100,0 7,7 30,8

Wielkopolskie 88,9 22,2 44,4
Zachodnio-
pomorskie 100,0 40,0 40,0

Ogółem 98,4 26,0 37,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie  
[www.zagrodaedukacyjna.pl]
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Podsumowanie

Edukacja z wykorzystaniem zasobów materialnych i niematerialnych wsi i go-
spodarstw wiejskich stanowi nowy obszar zainteresowań badawczych i wpisuje 
się w podnoszoną w polskim piśmiennictwie naukowym od ponad dwudziestu lat 
problematykę wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Gospodarstwa wiejskie, poza 
działalnością rolniczą, ze względu na ich usytuowanie w specyficznym środowisku 
przyrodniczym, społecznym i kulturowym wsi, mają duży potencjał do rozwijania 
także innych funkcji o charakterze społecznym. 

Jedną z ważnych pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych jest funkcja edukacyj-
na. Zaczęła się ona kształtować wraz z rozwojem turystyki wiejskiej/agroturystyki. W 
bardziej wyrazistej formie pojawiła się w ostatnich kilku latach na etapie specjalizacji 
gospodarstw agroturystycznych. Edukacja z wykorzystaniem zasobów materialnych i 
pozamaterialnych gospodarstw wiejskich, ale także zasobów przyrodniczych, kulturo-
wych i społecznych wsi jest nowym obiecującym kierunkiem działalności gospodarstw 
rolnych, pełniącym szerzej rozumianą misję społeczną. 

Duże wartości edukacyjne gospodarstw rolnych ujawniają się w szczególności w 
nauczaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży. Wielostronność oddziaływań edukacyj-
nych z uwzględnieniem sfery poznawczej, emocjonalnej i wychowawczej oraz sfery 
działania, a także realizacja procesu edukacyjnego w autentycznym środowisku wiej-
skim sprawiają, iż zajęcia edukacyjne w gospodarstwie rolnym okazują się bardzo 
skuteczną formą uzupełniającą realizację programów nauczania szkolnego. Świadczą 
o tym doświadczenia krajów europejskich, które już przed wieloma laty dostrzegły 
możliwości wykorzystania gospodarstw rolnych w kształceniu dzieci i młodzieży i z 
powodzeniem realizują programy edukacyjne w gospodarstwach wiejskich. Nowator-
skim rozwiązaniem w Polsce jest utworzenie SZE, głównie na bazie funkcjonujących 
już gospodarstw agroturystycznych i realizacja w nich programów edukacyjnych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zajęcia edukacyjne prowadzone w gospo-
darstwach edukacyjnych przynoszą wymierne korzyści zarówno dla gospodarstw 
edukacyjnych, jak i  szkół. Szkoły zyskują urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształ-
cenia – programy nauczania zorientowane są na praktyczne działanie, otwarcie szkoły i 
alternatywne miejsce edukacji. Nowoczesne podejście do edukacji czyni gospodarstwo 
rolne atrakcyjnym miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych, integrującym teorię 
z praktyką w zakresie wielu przedmiotów. Bezpośredni kontakt z bogatym otoczenie 
rolniczo-przyrodniczym i kulturowo-społecznym zagrody wiejskiej sprzyja bardziej 
holistycznemu rozwojowi młodego człowieka. Dla rolników natomiast jest to spo-
tkanie z przyszłymi konsumentami, promocja produktów z gospodarstwa, odmiana 
i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, a 
także dodatkowy dochód.

Badania wykazały, iż liczba zagród edukacyjnych w Polsce systematycznie wzra-
sta, zauważono jednakże znaczne jej zróżnicowanie regionalne. Zróżnicowane były 
również realizowane cele i programy edukacyjne. W większości województw na 
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plan pierwszy wysuwa się edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej 
wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Programy edukacyjne 
adresowane są do różnych grup, a przede wszystkim dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Niewielu jednakże właścicieli zagród edukacyjnych miało przygotowanie 
pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Pożądane byłoby więc wykorzystanie 
także w tym zakresie doświadczeń innych krajów.

Edukacja w zagrodzie wiejskiej jest stosunkowo nowym i mało jeszcze rozpozna-
nym zjawiskiem na polskiej wsi. Przemawia to za potrzebą podjęcia pogłębionych 
badań, zarówno wśród właścicieli gospodarstw edukacyjnych, a także osób korzy-
stających z oferty tych gospodarstw. 
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EDUCATION IN HOMESTEAD

Summary. The paper presents one of the functions of farms realized in the form of educa-
tional homesteads. Approximate has been the issue of cultural and ecological education in 
rural tourism and agritourism, as well as educational homesteads shown as an innovative 
approach to education. Presented also offer educational homesteads, which are part of the 
National Network for Educational Homestead in Poland. Made for this purpose analysis of 
192 farms in terms of the objectives of educational activities, the themes of these activities, 
recipients of the offer, the range offers accommodation and catering surveyed households, 
as well as persons engaged in educational activities.

Key words: educational homestead, farm, agritourism, rural tourism
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Kształcenie kadr dla turystyki wiejskiej
Jarosław Uglis, Magdalena Kozera-Kowalska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wstęp

Wiek XXI określany jest wiekiem wiedzy, w którym wzrasta rola kapitału ludz-
kiego, (rozumianego jako zasób wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz skłonności 
do uczenia się człowieka), we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego, w 
szczególnie w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wiąże się to bezpośrednio 
z rosnącą wiedzochłonnością zarówno samej produkcji rolniczej, jak i działalności 
usługowej na rzecz rolnictwa oraz jego otoczenia. Z jednej strony, działalność ta przy-
czynia się do pożądanej i uzasadnionej społeczno-ekonomicznie dywersyfikacji źródeł 
zarobkowania (dochodów) na obszarach wiejskich, z drugiej, staje się czynnikiem 
kreowania nowych potrzeb, w tym potrzeb w zakresie edukacji, zawłaszcza ponad-
standardowej, dedykowanej właśnie tym obszarom i ich mieszkańcom. Przykładem 
tak działającej prawidłowości jest dynamiczny rozwój działalności agroturystycznej, 
w której w sposób szczególny uwidaczniają się oba te aspekty. Agroturystyka staje się 
źródłem zarówno zarobkowania, jak i generatorem zapotrzebowania na usługi edu-
kacyjne w tym zakresie. W dobie realizacji postulatu zrównoważenia agroturystyka 
jest działalnością, w której urzeczywistniają się wszystkie postulaty rozwoju funkcji 
pozarolniczych rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Rozwój usług edukacyjnych na obszarach wiejskich stał się elementem Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego [Krajowa…. 2010]. Podkreślono w niej potrzebę 
działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, wspieranie przedsiębiorczości i usług 
biznesowych, zwłaszcza poza rolnictwem i w turystyce, a ponadto w sposób szczególny 
akcentuje się potrzebę działań wyrównawczych, w tym w zakresie edukacji i rozwoju 
usług edukacyjnych na obszarach wiejskich.

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej, a w szcze-
gólności liczby obiektów agroturystycznych oraz wzrost zainteresowania wypoczyn-
kiem na wsi, zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych [Jagusiewicz, 
Byszewska-Dawidek 2010] wymaga od systemu edukacji wykształcenia odpowiednich 
kadr. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, którymi będą one dysponowały 
stanie się istotnym czynnikiem sukcesu ekonomicznego i przewagi konkurencyjnej 
prowadzonej działalności turystycznej na obszarach wiejskich [Kozera 2014, Kozera-
-Kowalska, Uglis 2015]. 

Niewątpliwie jednym z fundamentalnych czynników warunkujących rozwój tury-
styki jest profesjonalna kadra. Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych pracowników 
wyspecjalizowanych w tym kierunku spełnić musi wymagania pracodawców oraz 
oczekiwań turystów. System edukacji kadr dla turystyki obejmuje: (i) kształcenie 
formalne, w ramach którego można wyodrębnić: szkolnictwo zawodowe i szkolnic-
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two wyższe; (ii) kształcenie pozaformalne – zawody i działalności regulowane oraz 
szkolenie i doskonalenie zawodowe; (iii) kształcenie nieformalne jako doskonalenie 
zawodowe przez uczenie się przez całe życie.

Celem opracowania jest próba systematyzacji zagadnień związanych z rozległym 
i niejednoznacznym obszarem edukacji na rzecz turystyki wiejskich, wraz z analizą 
istniejących źródeł wiedzy oraz poziomów kształcenia. Wykorzystano metodę mo-
nograficzną, analizy dokumentów i metodę obserwacji. Materiał faktualny stanowiły 
dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), analizy regulacji prawnych i literatury 
przedmiotu oraz badania własne. 

Edukacja kadr w systemie oświaty

Podstaw kształcenia kadr dla turystyki wiejskiej należy upatrywać w krajowym 
systemie oświatowym, a dokładniej w systemie edukacji zawodowej. System ten 
obejmuje szkoły ponadgimnazjalne, które prowadzą edukację w oparciu o wykaz 
zawodów opublikowany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej [Dz.U. z 
2014, poz. 1140]. Klasyfikacja zawodów określa, w jakich zawodach kształci się w 
Polsce, w jakich typach szkół, jakie są kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, jaki 
jest okres nauczania oraz wskazuje możliwości nabywania kwalifikacji w formach 
pozaszkolnych dla osób dorosłych. 

W celu uporządkowania oferty edukacyjnej zawody pogrupowano w osiem obsza-
rów kształcenia. Jednym z wyodrębnionych obszarów jest blok zawodów turystyczno-
-gastronomicznych (T), który obejmuje m.in. takie zawody jak: technik hotelarstwa, 
technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej i pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej. Szeroka oferta edukacyjna daje możliwość zdobycia gruntownej 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w turystyce. Niewątpliwie absolwenci 
tych zawodów mogą podjąć pracę w gospodarce turystycznej na obszarach wiejskich. 
Jednak zawodem najlepiej dopasowanym do specyfiki turystyki na obszarach wiejskich 
jest technik turystyki wiejskiej (symbol cyfrowy 341[08]). Jest to stosunkowo nowy 
profil kształcenia, który funkcjonuje zaledwie od ośmiu lat – od 2008 roku. 

Podstawa programowa kształcenia w tym zawodzie przewiduje możliwość kształ-
cenia w 4-letnim technikum lub 2-letniej szkole policealnej [Dz.U. z 2010, nr 195, poz. 
1296]. Przypisany mu zakres wiedzy i umiejętności obejmuje cztery bloki tematycz-
ne: organizacja turystyki wiejskiej, obsługa turystów, produkcja rolnicza, podstawy 
działalności zawodowej. 

Oczekuje się, że absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie powinien być przy-
gotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 – planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na wsi;
 – planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym;
 – sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem tury-

styki wiejskiej;
 – stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem 

działalności zawodowej [Dz.U. z 2010, nr 195, poz. 1296].
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Dzięki tak zdefiniowanym celom kształcenia absolwent jest w pełni przygotowany 
do aktywności zawodowej w turystyce wiejskiej, a w szczególności do prowadzenia 
działalności agroturystycznej.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowa-
nia uczniów, szkoły prowadzące kształcenie w tym zawodzie mogą uruchomić trzy 
specjalizacje:

 – agroturystyka, 
 – pozyskiwanie środków finansowych na rozwój turystyki wiejskiej, 
 – animacji turystyki i rekreacji. 

Specjalność agroturystyka przewiduje także program kształcenia w zawodzie 
technik agrobiznesu i technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Zainteresowanie kształceniem w zawodzie technik turystyki wiejskiej wykazują 
zarówno szkoły publiczne, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i niepubliczne. Analizując wykaz 
szkół rolniczych stwierdzono, że kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej 
prowadzi 27 z 45 ujętych w wykazie [Wykaz… 2011].

Zgodnie z zmianami w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 roku, aby 
uzyskać tytuł zawodowy technika absolwent musi zdać egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w danym zawodzie1. Egzamin ten jest formą oceny poziomu opanowania 
przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu wyodrębnionej kwalifikacji ustalonej 
w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie. Ma charakter egzaminu ze-
wnętrznego, dzięki czemu przy ocenie poziomu osiągnięć zdającego zachowana zostaje 
porównywalność i obiektywizm. Egzamin składa się z części pisemnej, która trwa 60 
minut i ma formę testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, i z części praktycznej 
trwającej nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut [Informator… 2012]. 

W zawodzie technik turystyki wiejskiej zdefiniowano dwie możliwe do uzyskania 
kwalifikacje: T.7. prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich i T.8. 
prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. W ramach T.7. określono następujący 
zakres treści i umiejętności: przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych, re-
alizowanie imprez i usług turystycznych, oraz  rozliczenie imprez i usług turystycznych. 

W kwalifikacji T.8. wymagane treści wyznaczono w zakresie: prowadzenie pro-
dukcji w gospodarstwie rolnym, dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności 
agroturystycznej oraz obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

W celu ukazania informacji o liczbie uczniów przystępujących do egzaminu zawodo-
wego przeprowadzono analizę sprawozdań z osiągnięć zdających egzamin potwierdza-
jący kwalifikacje zawodowe, zamieszczonych na stronach internetowych CKE. Egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, 
eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe odbył się po raz 
pierwszy w roku szkolnym 2012/2013. Z dostępnych danych wynika, że w 2013 roku 
przeprowadzono egzamin zawodowy tylko z zakresu kwalifikacji T.7. (tab. 1). 

1 W roku szkolnym 2014/2015 egzamin zawodowy w maju, czerwcu i lipcu 2015 roku 
przeprowadzono w 195 kwalifikacjach.
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Do egzaminu w kwalifikacji T.7. przystąpiło 386 osób, podchodząc do obu jego 
części. Świadectwo potwierdzające kwalifikację otrzymało 57,77% zdających. W ko-
lejnych latach liczba osób przystępujących do egzaminu z kalifikacji T.7. była wyższa. 
Natomiast egzamin z zakresu kwalifikacji T.8. przeprowadzono po raz pierwszy rok 
później, tj. w roku szkolnym 2013/2014. W przypadku tej kwalifikacji do obu części 
egzaminu przystąpiło 474 uczniów, a wynik pozytywny uzyskało 76,60% z nich.

Przedstawione rozważania prowadzą do konstatacji, że technik turystyki wiejskiej 
jest zawodem cieszącym się rosnącym zainteresowaniem wśród uczniów. Wynika to 
częściowo z faktu, że zawód ten daje również kwalifikacje rolnicze niezbędne przy 
korzystaniu z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 
Ukończenie edukacji w tym zawodzie otwiera możliwość dalszego rozwoju i posze-
rzania wiedzy oraz umiejętności na studiach wyższych na kierunkach rolniczych, 
przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.

Edukacja kadr na poziomie wyższym

Kształcenie kadr dla turystyki na poziomie wyższym zapoczątkowano 40 lat 
temu na kierunkach turystyka i rekreacja oferowanych na Akademiach Wychowania 
Fizycznego, mi.in.: na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu [Zamelska, 
Kaczor 2015]. 

Obecnie kierunki związane z przygotowaniem kadry dla turystyki w swojej ofercie 
edukacyjnej prezentuje ponad 100 uczelni państwowych i prywatnych. Najpopularniej-
szym kierunkiem jest turystyka i rekreacja, jednak od roku akademickiego 2012/2013, 
gdy przestały obowiązywać standardy kształcenia pojawiły się nowe kierunki [Prowa-
dzone…]: gospodarka turystyczna, turystyka, krajoznawstwo i turystyka historyczna, 
krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka historyczna, turystyka historyczna 
i dziedzictwo kulturowe, turystyka historyczna i kulturowa, turystyka kulturowa, 

Tabela 1. Liczba przystępujących do egzaminu i zdawalność w poszczególnych 
kwalifikacjach
Rok Liczba osób przystępujących do egzaminu (zdawalność)

część pisemna część praktyczna cały egzamin*

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
2013 395 (85,57%) 403 (59,80%) 386 (57,77%)
2014 969 (84,52%) 1032 (40,50%) 919 (41,02%)
2015** 987 (85,34%) 1147 (20,29%) 941 (21,50%)

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
2014 490 (93,06%) 480 (78,76%) 474 (76,60%)
2015** 568 (97,72%) 588 (53,70%) 557 (54,02%)

* dane zdających, którzy przystąpili do obu części egzaminu, **dane ukazują tylko zdających 
w terminach: styczeń i luty oraz maj, czerwiec i lipiec
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CKE



36 Jarosław Uglis, Magdalena Kozera-Kowalska

turystyka religijna, turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego 
oraz turystyka przyrodnicza. Są to w większości studia I stopnia o profilu ogólnoaka-
demickim i/lub praktycznym. Absolwenci tych kierunków mogą kontynuować naukę 
na tym samym kierunku lub wybrać inny, prowadzony wyłącznie jako studia II stopnia, 
np. turystyka przyrodnicza oferowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
Analizując strukturę uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach turystycznych 
należy podkreślić, że jest ona bardzo zróżnicowana. 

Spośród szerokiej oferty kształcenia kadr dla turystyki wiejskiej na poziomie wyż-
szym wyróżnić należy propozycje przygotowane przez uczelnie rolnicze, które w spo-
sób naturalny są najbardziej predysponowane do kształcenia w tym zakresie. Oferują 
kształcenie albo bezpośrednio na kierunku turystyka i rekreacja, albo w ramach innych 
kierunków, tj. rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, o specjalności agroturystyka. Ze 
względu na dynamiczny rozwój działalności agroturystycznej i jej pochodnych, swoistą 
lukę w edukacji w tym zakresie oferowanej przez uczelnie rolnicze szybko wypełniły 
szkoły wyższe (publiczne i prywatne) niezwiązane z rolnictwem.

Prowadzenie kształcenia na danym kierunku wymaga spełnienia wielu warunków, 
w tym prowadzenie badań naukowych przez kadrę naukową. Badania naukowe i 
aktywność dydaktyczną związaną z rozwojem obszarów wiejskich (w tym turystyki 
wiejskiej) realizują przede wszystkim pracownicy uczelni rolniczych. W strukturze 
trzech z nich funkcjonują jednostki organizacyjne dedykowane turystyce wiejskiej: 

 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Turystyki Wiejskiej, 
 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Turystyki i Rekreacji oraz Pra-

cownia Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Katedra Architektury Krajobrazu i Agro-

turystyki oraz Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii.
Uczelnią, która prowadzi kształcenie w zakresie turystyki wiejskiej, w szczegól-

ności agroturystyki jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Specjalność agroturystyka pojawiła się w 
ofercie dydaktycznej, ówczesnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w 
1996 roku na kierunku zootechnika, jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie 
rozwojem agroturystyki zarówno wśród rolników, jak i turystów. Program kształcenia 
został opracowany przy współudziale kadry z Akademii Wychowania Fizycznego im. 
E. Piaseckiego w Poznaniu. 

W okresie 20 lat kształcenia w zakresie agroturystyki na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Poznaniu można wyznaczyć kilka istotnych dat. W latach 1996-2005 pro-
wadzone studia miały charakter jednolitych studiów magisterskich, kończących się 
złożeniem pracy dyplomowej i jej obroną. Absolwent tych studiów otrzymywał tytuł 
magistra inżyniera. Ratyfikacja przez Polskę deklaracji Bolońskiej wprowadzającej 
trójstopniowy podział studiów spowodowała wprowadzenie od roku akademickiego 
2005/2006 3,5-letnich studiów inżynierskich i 1,5-rocznych studiów magisterskich. 
W związku z wprowadzonymi zmianami w ofercie dydaktycznej na studiach magister-
skich wyodrębniono dwie specjalizacje do wyboru: zarządzanie turystyką i faunistykę. 
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Kolejną istotną datą dla rozwoju procesu kształcenia był rok akademicki 
2010/2011, od którego uruchomiono kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja 
o specjalności agroturystyka. Przygotowany program kształcenia w pełni spełniał 
wymagania programowe zawarte w standardach dla kierunku turystyka i rekreacja, 
zarówno pod względem realizowanych treści (zajęć zorganizowanych i punktów ECTS), 
jak i niezbędnego minimum kadrowego określonego w ministerialnych wytycznych. 
Dodatkowo w programie znalazły się przedmioty niespotykane na bliźniaczych kie-
runkach, np. zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, faunistyka, ornitologia i 
birdwatching, turystyka wędkarska, hipoterapia, kynologia i dogoterapia, apiturystyka, 
co podkreśliło charakter i specyfikę uczelni i prowadzonego ten kierunek wydziału. 
Jest to niewątpliwie komponent, wyróżniający tę ofertę kształcenia od innych i jed-
nocześnie ją uatrakcyjniającą.

O atrakcyjności danego kierunku świadczy liczba osób podejmujących studia na 
danym kierunku oraz liczba absolwentów. Łącznie do obecnej chwili studia ukończyły 
trzy roczniki dyplomantów (149 osób, stan na 29.02.2016) uzyskując tytuł licencjata. 
Obecnie kolejny rocznik studentów (44 osoby) przygotowuje prace licencjackie i w 
lipcu 2016 roku przystąpi do egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

Ważną informacją o jakości kształcenia na danym kierunku jest opinia absolwentów 
bezpośrednio po ukończeniu studiów. Prowadzone od dwóch lat badania ankietowe 
wśród absolwentów wykazały, że zdecydowana większość z nich uważa ukończony 
kierunek studiów za godny polecenia (ryc. 1). 

Na pytanie, które treści programowe 
(przedmioty) z punktu widzenia przyszłej 
pracy zawodowej uważają za szczególnie 
przydatne, badani absolwenci najczęściej 
wskazali na (10): krajoznawstwo, hotelar-
stwo, zarządzanie, obsługę ruchu turystycz-
nego, marketing, turystykę wiejską, podstawy 
ekonomii, biznesplan, ekonomikę turystyki 
i rekreacji oraz zwierzęta w gospodarstwie 
agroturystycznym. Ostatni z wymienionych 
przedmiotów podkreśla unikatowość progra-
mu kształcenia oraz dobre przygotowanie do 
prowadzenia własnej działalności agrotury-
stycznej w czynnym gospodarstwie rolnym. 
Z kolei na pytanie, jakie treści programu 
(przedmioty) należałoby udoskonalić, absol-
wenci wskazali przede wszystkim na nieza-
dawalający poziom kształcenia w zakresie 
języków obcych oraz organizację większej 
niż przewiduje to program studiów zajęć te-
renowych i praktycznych. Należy podkreślić, 

Ryc. 1. Rekomendacja kierunku studiów 
potencjalnym studentom
Źródło: Raport z analizy ankiet 
oceny studiów bezpośrednio po ich 
ukończeniu. Kierunek turystyka i 
rekreacja specjalność agroturystyka
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że zajęcia terenowe są realizowane w każdym roku akademickim w semestrze letnim, 
w ramach przedmiotu: krajoznawstwo (semestr 2.), podstawy rekreacji (semestr 4.) i 
obsługa ruchu turystycznego (semestr 6.), w wymiarze 20 godzin każde zajęcia. Są to 
wyjazdy dwudniowe, podczas których studenci maja okazje skonfrontować zdobytą 
wiedzę teoretyczną z praktyką.

Edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne

Rosnąca konkurencja na rynku turystycznym stanowi asumpt do poszukiwania 
nowych przewag konkurencyjnych, a jedną z nich z pewnością jest kapitał intelektualny 
[Kozera-Kowalska, Uglis 2015]. Jak podkreślono we wstępie obecny wiek nazywany 
jest erą wiedzy, co wymusza konieczność ciągłego uczenia się w celu właściwego 
funkcjonowania w otaczającym świecie. W dokumentach Unii Europejskiej dostrzega 
się szansę na wzrost gospodarczy i zatrudnienia przez wdrożenie koncepcji uczenia 
się przez całe życie [Europa… 2010]. Idea ta wymaga skutecznego łączenia kształcenia 
formalnego z pozaformalnym zdobywaniem wiedzy i niezbędnych umiejętności, dzięki 
czemu proces edukacji będzie bardziej efektywny [Stalończyk 2014]. Dopełnieniem 
procesu uczenia się jest nieformalne samokształcenie zawodowe przez studiowanie 
literatury przedmiotu oraz zasoby internetowe [Kania i in. 2011]. 

Kształcenie pozaformalne ze względu na aktywne metody nauczania określane 
jest mianem uczenia się przez praktykę. Instytucji wspierających rozwój turystyki na 
obszarach wiejskich jest wiele, jednak największą rolę odgrywają ośrodki doradztwa 
rolniczego (ODR). To one na początku lat 90. XX wieku jako pierwsze rozpoczęły 
propagowanie rozwoju funkcji turystycznej na wsi, a w szczególności pomocy przy 
rozpoczęciu działalności agroturystycznej przez rolników, przez prowadzenie kursów, 
szkoleń, pokazów i udzielanie informacji na temat przepisów prawnych obowiązują-
cych w turystyce wiejskiej. Siedziba Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) znajduje się 
w Brwinowie, a jego trzy oddziały w Krakowie, Poznaniu i Radomiu. Ponadto w każdym 
województwie znajdują się wojewódzki ODR. Do głównych zadań wojewódzkich ODR-
-ów w zakresie turystyki należą: prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie rozwoju 
usług turystycznych i agroturystycznych; wspieranie i inicjowanie działań mających 
na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców wsi; 
organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji, promujących dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe wsi; promocja produktów lokalnych i regionalnych, gospo-
darstw agroturystycznych, produktów turystycznych [Mazurek-Kusiak, Golian 2011].

Zarówno praktyka, jak i badania wskazują na znaczny stopień zainteresowania 
pomocą ze strony pracowników ośrodków doradztwa rolniczego [Mazurek-Kusiak, 
Golian 2011]. Dotyczą one również działalności agroturystycznej. Osoby planujące 
uruchomienie jej w gospodarstwie oczekują pomocy m.in. w zakresie opracowania 
biznesplanu, tworzenia produktów agroturystycznych oraz przy przygotowaniu pro-
jektów, których celem było pozyskanie wsparcia finansowego z funduszy unijnych 
dedykowanych na rozwój działalności turystycznej na terenach wiejskich.
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W województwie wielkopolskim pomoc doradczą oferuje Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu, który od samego początku intensywnie 
włączył się w propagowanie i rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. Z informacji 
pozyskanych od pracowników WODR-u wynika, że w okresie minionych pięciu lat 
organizowany był przynajmniej jeden specjalistyczny kurs agroturystyczny dla osób 
chcących uruchomić własną działalność na wsi oraz liczne szkolenia i kursy. W latach 
2010-2014 średnio przeprowadzono 52 szkolenia (39 w 2012 roku, a 65 w 2014 roku). 
Tematyka prowadzonych szkoleń obejmowała m.in.:

 – podstawy prawne prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej na 
obszarach wiejskich – przepisy, podatki,

 – jak założyć firmę/gospodarstwo agroturystyczne – organizacja, finansowanie, 
prowadzenie,

 – jak założyć i prowadzić własną firmę, w tym gospodarstwo agroturystyczne – 
formy prawne, rejestracja działalności, podatki, ubezpieczenie w KRUS,

 – walory turystyczne Wielkopolski i dziedzictwo kulturowe wsi,
 – specjalizację gospodarstw agroturystycznych,
 – jakość usług w turystyce wiejskiej,
 – marketing w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
 – promocję i reklamę w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
 – budowanie oferty i produktu turystycznego w agroturystyce,
 – marketingowe prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego,
 – żywienie gości w gospodarstwach agroturystycznych z zachowaniem zasad 

GHP i GMP,
 – żywienie gości, przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach 

rolnych i agroturystycznych,
 – wymagania higieniczne i weterynaryjne w sprzedaży bezpośredniej i przetwór-

stwie produktów rolnych na poziomie gospodarstwa,
 – działalność agroturystyczną i sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych z 

gospodarstwa – rejestracja działalności, wielkość, zakres i obszar sprzedaży,
 – działalność agroturystyczną i przetwórstwo produktów rolnych na poziomie 

gospodarstwa – rejestracja działalności, wielkość, zakres i obszar sprzedaży,
 – dywersyfikację gospodarstw rolnych w kierunku działalności pozarolniczej 

(działalność gospodarcza, sprzedaż bezpośrednia, agroturystyka, rękodzieło),
 – finansowanie działalności turystycznej na obszarach wiejskich: fundusze struk-

turalne UE, inne źródła finansowania,
 – wybrane działania PROW 2014-2020 wspierające rozwój obszarów wiejskich, 

w tym działalności agroturystycznej,
 – wspieranie przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego.
Szeroka oferta szkoleń prowadzonych przez WODR w Poznaniu umożliwiła miesz-

kańcom wsi, w tym rolnikom, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w 
prowadzeniu biznesu agroturystycznego. Korzystanie ze szkoleń nie jest przykładem 
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braku wiedzy i umiejętności w ogóle, ale świadczy o otwartym umyśle i potrzebie 
podejmowania działań w kierunku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów 
wsi i własnego gospodarstwa agroturystycznego. 

Podsumowanie

Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie, 
co potwierdzają dane statystyczne Światowej Organizacji Turystyki (WTO) i Światowej 
Rady Podróży i Turystyki (WTTC). Rozwój tej aktywności gospodarczej jest istotnym 
czynnikiem dynamizującym rozwój społeczno-gospodarczy danego regionu czy kraju. 
Rosnąca konkurencja na turystycznym rynku wymusza poszukiwanie nowych przewag 
konkurencyjnych, a jednym z czynników takiej przewagi jest dobrze wykształcona 
kadra. Stanowi ona gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług turystycznych, a 
tym samym podnosi atrakcyjność tej branży jako miejsca pracy. 

System kształcenia kadr dla turystyki wiejskiej obejmuje wiele poziomów. Pierw-
szym z nich jest edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym obejmującym szkolnictwo 
zawodowe, średnie i policealne. Drugim jest kształcenie na poziome wyższym obej-
mujące kontynuację nauki z niższego poziomu lub rozpoczęcie nauki niezależnie od 
kierunku wcześniej skończonej szkoły średniej. 

Przeprowadzone analizy wykazały szeroki wachlarz kierunków kształcenia związa-
nych z turystyką, zarówno na poziomie ponadgimnazjalnym, jak i wyższym. Mnogość 
kierunków i specjalności daje możliwość wyboru ścieżki edukacji i przyszłej kariery 
zawodowej w gospodarce turystycznej, w tym na obszarach wiejskich. 

Dopełnieniem systemu instytucjonalnego kształcenia kadr dla turystyki wiejskiej 
jest edukacja pozaformalna i nieformalna, która wpisuje się w koncepcje kształcenia 
przez całe życie. 
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HUMAN RESOURCES EDUCATION FOR RURAL TOURISM

Summary. Rural tourism is a growing segment of tourist market in the world and also in 
Poland. An essential factor for its development is a well-educated personnel, what mean 
people whit actual knowledge of customers’ needs and expectations. There are various 
sources of knowledge in those areas. The aim of this paper is to show the knowledge sour-
ces, especially concerning the formal education levels for rural tourism. Special attention 
was paid on the education of the secondary and high level. It was discussed about the new 
professions possible to achieve at this level i.e. technique of rural tourism. It was also shown 
the vocational training at a higher level, presenting the practice of the Poznan University of 
Live Sciences in this range. At this University training and education for rural tourism takes 
place since 20 years. In addition, it was identified the selected components of non-formal 
education as a vocational training in the context of Lifelong Learning System. Finally it 
was proved that the level of education depends on access to it education at various levels 
and ways (non-formal), and that the highly qualified personnel are the basic source of the 
development of rural tourism.

Key words: education, human resources, personnel training, rural tourism, agritourism
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Kształtowanie wybranych elementów 
postaw studentów kierunków turystycznych 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Magdalena Maćkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wstęp

Wśród podstawowych elementów tworzących organizację, jaką jest uczelnia wy-
mienić można przede wszystkim: nauczycieli, studentów, obsługę administracyjną oraz 
bazę materialną. Wszystkie one w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się 
do realizowania przez nią zadań o charakterze naukowo-badawczym, dydaktyczno-
-wychowawczym i społeczno-kulturowym [Wenta 1996]. Biorąc od uwagę istniejące 
pomiędzy tymi funkcjami relacje, można stwierdzić, że kluczowym zadaniem szkoły 
wyższej jest dydaktyka, źródłem przekazywanej wiedzy jest nauka, a ostatecznym 
celem każdego nauczania powinno być dobro człowieka osiągane przez lepsze ro-
zumienie świata i lepsze wykorzystanie praktyczne wiedzy [Michowska i in. 2008]. 
Realizacja tak sformułowanego celu jest możliwa przy założeniu, że wartością i jakością 
edukacji na każdym poziomie, a szczególnie na poziomie wyższym jest:

 – budowanie zdolności do krytycznego namysłu nad sobą i swoim miejscem w 
świecie, do kwestionowania wszystkiego, czego nie można racjonalnie uzasad-
nić, do wypowiadania się w swoim imieniu i swoim głosem, 

 – budowanie zdolności do bycia obywatelem świata, rozumiejącym zróżnicowa-
nia, lokalności, ale i powszechnie obowiązujące, globalne zjawiska, 

 – rozwijanie „narracyjnej wyobraźni” pozwalającej człowiekowi spostrzegać 
siebie także w miejscach, które są zajmowane przez marginalizowanych czy 
wykluczonych innych i spoglądać na świat z ich pozycji ze świadomością, że 
taka „zamiana miejsc” jest zawsze realnie możliwa; posiadanie narracyjnej wy-
obraźni buduje wrażliwość, empatię, uczy pokory, motywuje do zaangażowania 
[Nowak-Dziemianowicz 2012].

Nauczanie w szkole wyższej, niezależnie od jej specyfiki, powinno wiązać się z prze-
kazem wiedzy teoretycznej, umiejętności zawodowych oraz kształtowaniem postaw 
absolwentów dotyczących zarówno ich kultury zawodowej, jak i innych potencjalnych 
ról społecznych. Priorytety przyjęte przez uczelnię w odniesieniu do wymienionych 
elementów i ich proporcje ilościowe w programach nauczania, decydują o charakterze 
edukacji. Gdy w nauczaniu za część wiodącą i wartościową samą w sobie uznawana 
jest wiedza teoretyczna, wówczas uczelnia zmierza ku kształceniu o charakterze aka-
demickim. Gdy wiedza teoretyczna traktowana jest tylko jako zaplecze i uzupełnienie 
umiejętności praktycznych można mówić o kształceniu zawodowym (oczywiście, 
przy spełnieniu wielu innych warunków). Bez względu jednak na charakter edukacji 
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i specyfikę przekazywanej wiedzy obowiązkiem każdej uczelni i każdego programu 
nauczania powinno być kształtowanie postaw [Chmielecka 1999].

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę kształtowania postaw w 
procesie edukacji na poziomie wyższym o profilu turystycznym. Podjęto również 
próbę wskazania na podstawie przeprowadzonych badań, zachowań pracowników 
uczelni mogących wpływać na kształtowanie postaw studentów kierunku turystyka 
i rekreacja oraz turystyka przyrodnicza na Uniwersytecie Przyrodniczy w Poznaniu.

Znaczenie kształtowania postaw w edukacji akademickiej z zakresu 
turystyki

W ujęciu teoretycznym postawą jest stosunek człowieka do życia lub pewnej wy-
różnionej jego sfery [Słownik… 2015], ustosunkowanie się do czegoś, skłonność do 
zachowań określonego rodzaju, potencjalne reakcje każdej osoby wobec społecznego 
świata [Thomas, Znaniecki, za: Marody 1976]. Postawa łącząc w sobie komponenty 
emocjonalne, behawioralne i poznawcze, oddaje całą organizację życia psychicznego 
jednostki w zakresie jej stosunku do rzeczywistości. Na element poznawczy składają 
się myśli, a także przekonania odnoszące się do obiektu postawy. Istotą elementu 
emocjonalnego jest reakcja emocjonalna na obiekt postawy, natomiast element be-
hawioralny zawiera działania lub obserwowane zachowania przejawiane względem 
obiektu postawy [Nowak 1973].

Potrzeba kształtowania postaw studentów uczelni wyższych, w tym również 
specjalistów z zakresu turystyki zarysowała się w ostatnich latach szczególnie wy-
raźnie. Powinni oni bowiem być przygotowani do odnalezienia się jako uczestnicy 
nie tylko „społeczeństwa czystej wiedzy” [Marciszewska 2008], ale przede wszystkim 
„społeczeństwa mądrości” [Chmielecka 2008].

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje nieustanny wzrost wymagań 
stawianych zatrudnianym w niej pracownikom [Jalinik 2009]. Istniejące wobec nich 
oczekiwania rynku pracy dotyczą nie tylko posiadanej specjalistycznej wiedzy, ale 
również umiejętności i kompetencji społecznych, związanych często z procesem 
kształtowania postaw prowartościowych.

Postawy te są ważne co najmniej z kilku względów. Kryterium pozwalającym je 
uszeregować jest obszar społeczny, którego dotyczyć będą skutki tego kształcenia. 
Rozważać je można w trzech wymiarach. W skali globalnej mogą być rozumiane 
jako zdolność do zaangażowania się w problemy związane z funkcjonowaniem całej 
cywilizacji ludzkiej i bycie odpowiedzialnym za drogi jej rozwoju. W rozumieniu 
węższym można je traktować jako zdolność do podjęcia obowiązków związanych 
z przynależnością do grupy społecznej (nie-profesjonalnej) oraz  tworzenia nowej 
tradycji prowadzenia działalności gospodarczej. W skali najwęższej, chodzi przede 
wszystkim o postawy przyjmowane w bezpośredniej działalności zawodowej, nie-
zwykle użyteczne w budowaniu karier [Chmielecka 1999].
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Kształtowanie postaw studentów kierunków turystycznych pozwalających im 
odnaleźć się w życiu zawodowym i społecznym ma również znaczenie z jeszcze 
jednego względu. Jak wskazują badania, studenci ci wykazują relatywnie niewiel-
kie zainteresowanie długookresową karierą związaną z kierunkiem studiów. Stąd 
konieczne jest wyposażanie absolwentów zarówno w specjalistyczne kompetencje 
zawodowe (stanowiskowe), niezbędne do samodzielnej i efektywnej pracy w okre-
ślonym zawodzie, jak i w kompetencje o charakterze uniwersalnym, pozwalające 
na radzenie sobie w warunkach dynamicznych zmian w sferze życia zawodowego i 
w realizacji współczesnego modelu kariery [Bednarska 2013].

Wykształcenie jest tym czynnikiem, który wpływa na zastąpienie motywacji emo-
cjonalnych racjonalnymi, opartymi o wiedzę i refleksję wartościującą. Postawy bę-
dące wynikiem kształcenia, to trwała dyspozycja do działań kierowana wartościami. 
Wiedza i umiejętności stają się tu instrumentem realizacji przyjmowanych systemów 
wartości, procesów indywidualnej świadomości, determinujących zarówno aktualne, 
jak i potencjalne reakcje każdej osoby wobec społecznego świata [Chmielecka 2008].

Możliwości kształtowania postaw w procesie edukacji z zakresu 
turystyki

Postawy są czymś nabytym i wyuczonym. Kształtują się w ciągu życia, głównie 
w procesie socjalizacji i za sprawą środowiska społecznego [Mądrzycki 1997]. Ich 
kształtowanie w procesie edukacji akademickiej jest zadaniem trudny i długotrwa-
łym. Może się ono odbywać przy wykorzystaniu trzech form oddziaływania.

Pierwsza z nich to naśladownictwo, czyli dawanie dobrego przykładu. Pod tym 
pojęciem kryją się przede wszystkim wzorce osobowe (np. wynikające z relacje 
mistrz-uczeń), etosowe, jak i o dobry przykład, który może dawać szkoła jako in-
stytucja. [Chmielecka 2008]. 

Druga z metod to wymuszone zaangażowanie. Rozumiane jest ono jako próba 
zachęcenia studentów do działań prospołecznych. Kształtowanie postaw ma miej-
sce np. podczas angażowania studentów w bezinteresowne akcje społeczne, jego 
przejawem jest odpowiednie motywowanie do współorganizowania akcji chary-
tatywnych, zachęcanie do realizacji różnorodnych form wolontariatu. Działania 
takie mają ogromne znaczenie w budowaniu postaw odpowiedzialności, tolerancji, 
poszanowania godności, egalitaryzmu i humanizmu [Rusin i in. 2013].

Trzecią metodą kształtującą postawy studentów jest tzw. edukacja humanistyczna 
lub refleksja humanistyczna. Jest ona związana z uczeniem wrażliwości na wartości 
autoteliczne. Z jednej strony jej celem jest kształtowanie w studentach poczucia za-
angażowania i służebności społecznej, z drugiej zrozumienia, że absolwent studiów 
wyższych wchodzi do grupy społecznej o szczególnych obowiązkach wzorotwórczych 
(postawy obywatelskie, troska o kulturę wysoką, racjonalizm) i powinien się z tego 
obowiązku wywiązywać [Chmielecka 2008].
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Metody badań 

Badania zostały zrealizowane w lutym 2016 roku. Wzięli w nim udział studenci 
kierunku turystyka i rekreacja (I°) oraz kierunku turystyka przyrodnicza (II°) Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Metodą badawczą była anonimowa ankieta, której 
kwestionariusz został rozdany wszystkim studentom wymienionych kierunków. Uzy-
skano 134 poprawnie wypełnione ankiety, co stanowiło 85,9% ogólnej liczby studen-
tów z pięciu roczników. Ankietowanych poproszono o wskazanie, jak często podczas 
studiów spotykali się z opisanymi w kwestionariuszu zachowaniami pracowników 
uczelni (im wyższa wartość punktowa tym większa częstotliwość występowania). 
Uczelnia może realizować przypisane jej funkcje jedynie dzięki harmonijnej współpra-
cy wszystkich wchodzących w jej skład elementów. Stąd w rozważaniach dotyczących 
kształtowania postaw studentów wzięto po uwagę nie tylko wykładowców, ale również 
pracowników administracji i pracowników technicznych.

Wyniki badań

Zapytanie skierowane do studentów biorących udział w badaniu dotyczyło zacho-
wań, które w społeczności akademickiej odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu 
postaw. Zapytano zarówno o te etyczne i społecznie pożądane jak i o negatywne. 
Analizowane zachowania stanowiące dla ankietowanych punkty odniesienia i swoiste 
wzorce mogą mieć wpływ na budowanie wszystkich komponentów postaw wskazy-
wanych w koncepcjach teoretycznych – zarówno tych poznawczych, emocjonalnych, 
jak i zachowawczych. 

Działaniem wpływającym na kształtowanie elementu poznawczego jest niewątpliwie 
rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne przekazywanie wiedzy. Znaczenie w tym zakresie 
może mieć również włączanie studentów do prowadzonych przez nauczyciela akade-
mickiego projektów badawczych. Zachęcanie do udziału w wymianie międzynarodowej 
poza aspektem ściśle naukowym ma także wymiar poznawczy w kontekście społecznym.

Pracownicy uczelni swoimi zachowaniami mogą również oddziaływać na sferę 
emocjonalną studentów. Wpływ taki wywiera np. aranżowanie dyskusji dotyczących 
dylematów etycznych w pracy zawodowej, okazywanie szacunku dla godności osobi-
stej i praw studenta, podkreślanie znaczenia odpowiedzialności społecznej zachowań, 
zarówno zawodowych, jak i ogólnospołecznych.

Na aspekty behawioralne kształtowanych postaw studenckich może mieć wpływ 
szanowanie czasu i harmonogramu zajęć czy reagowanie na oszustwo i plagiatorstwo. 
Przykładem wzorca negatywnego jest niewątpliwie wykorzystywanie stanowiska dla 
własnych korzyści, różnorodne przejawy dyskryminacji. 

Turystyka jest działalnością bazująca na kontaktach międzyludzkich, w większości 
opartą na sprzedaży produktu o charakterze usługowym. Niezwykle ważne wydaje 
się więc wypracowanie w osobach, które planują swoją przyszłość związać z tą bran-
żą przede wszystkim szacunku dla drugiego człowieka i etycznego postępowania w 
życiu zawodowym.
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach 1-3, studenci badanych kierunków 
raczej pozytywnie postrzegali przykład jaki otrzymują od pracowników Uniwersytetu 
Przyrodniczego. W skali siedmiopunktowej oceniali ich pożądane zachowania spo-
łecznie w większości przypadków średnio powyżej 4 punktów. W przypadku 11 pytań 
średnia ocena była nawet wyższa od 5. Wyjątek stanowiło zachęcanie do udziału w 
wymianie międzynarodowej (3,15; 3,51) i inspirowanie do podejmowania bezintere-
sownego zaangażowania w działania społecznie użyteczne (3,59; 3,0). 

Aby na uczelni można było mówić o relacji mistrz – uczeń, wykładowca powinien 
być przede wszystkim prawym człowiekiem, a w drugiej kolejności zawodowym 
nauczycielem akademickim. Oczywiście to co wie i umie jest ważne, ale równocze-
śnie liczy się też to, kim jest, do czego dąży i jak przez swoje zachowanie, osobowość 
modeluje postawę etyczną studenta. Proces ten postępuje przez wzorce, przekaz 
ustny, dyskusje, adekwatne wymagania, obserwacje i aktywne słuchanie, udzielanie 
informacji zwrotnych czy motywowanie. 

Wykładowca staje się wzorem dla swoich studentów, gdy jest życzliwy i traktuje ich 
podmiotowo. Zdaniem studentów biorących udział w badaniu postawa nauczycieli, z 
którymi spotykają się w ramach zajęć na kierunku turystyka i rekreacja oraz turystyka 
przyrodnicza nie budzi w tym względzie większych zastrzeżeń – zdecydowanie ponad 50% 
badanych oceniło częstotliwość jej występowania na 6 punktów i więcej. Studenci bardzo 
doceniają również kulturę bycia swoich nauczycieli i pozostałych pracowników uczelni.

Wyrazem szacunku dla studenta ze strony wykładowcy jest niewątpliwie m.in. sumien-
ność i punktualność, rzetelne wypełnianie obowiązków, przygotowanie merytoryczne 
oraz poczucie odpowiedzialności za przekazywaną wiedzę i umiejętności. Te zachowania 
prowadzących zajęcia ankietowani ocenili również wysoko. Podczas weryfikowania wiedzy 
studentów niezwykle ważne jest stosowanie zasady sprawiedliwości i wyrozumiałość, 
podobnie jak umiejętność przyznania się do popełnionych błędów. Ponad 50% badanych 
oceniło występowanie tej cechy u wykładowców na 5 punktów i więcej.

Wśród studentów widoczne są różnorodne zachowania poprawne, pozytywne, nega-
tywne, a nawet naganne. Rolą zarówno wykładowcy, jak i pracowników jest reagowanie na 
odstępstwa od etosu akademickiego, na nieprzestrzeganie podstawowych zasad etycznych 
w stosunku do prowadzącego zajęcia, studentów oraz pozostałych pracowników uczelni. 
Wymierną reakcją w tym zakresie jest np. reagowanie na oszustwo i plagiatorstwo, które 
biorący udział w badaniu również doceniają u pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Rolą pracownika naukowo-dydaktycznego jest także zachęcenie do rozwijania wiedzy 
przez działalność w ramach kół naukowych, włączanie studentów do projektów badaw-
czych i zachęcanie do uczestnictwa w studenckich konferencjach naukowych.

Zachowania negatywne, za które niewątpliwie można uznać przejawy dyskrymi-
nacji (kulturowej, płciowej, narodowościowej itp.) oraz wykorzystywanie stanowiska 
dla własnych korzyści są wprawdzie zdaniem badanych dostrzegane na uczelni, jednak 
siłę ich występowania ocenili oni średnio na 1,99 i 1,70 oraz 2,93 i 2,62 (tab.1)1.
1 Zmienną statystycznie istotnie wpływająca na odpowiedzi uzyskane w tym zakresie od biorących 

udział w badaniu była płeć.



47Kształtowanie wybranych elementów postaw studentów kierunków... 

Tabela 1.  Zachowania pracowników Uczelni w ocenie studentów kierunków turystyka i 
rekreacja oraz turystyka przyrodnicza– wartości średnie ocen
                                                     Wartości statystyczne

Oceniana postawa

tir tp
średnia mediana średnia mediana

1. Życzliwe i podmiotowe traktowanie 5,57 6 5,70 6
2. Szacunek dla godności osobistej i praw 
studenta 5,62 6 5,89 6

3. Szanowanie czasu i harmonogramu zajęć 5,16 5 5,30 5
4. Rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne 
przekazywanie wiedzy 5,46 6 5,57 6

5. Sprawiedliwe ocenianie 5,07 5 4,98 5
6. Przyznawanie się do błędów i nietrafności 
własnych pomysłów 4,85 5 4,64 5

7. Włączanie do prowadzonych przez nauczyciela 
akademickiego projektów badawczych 4,28 4 4,17 5

8. Reagowanie na oszustwo i plagiatorstwo 5,25 5 4,85 5
9. Aranżowanie dyskusji dotyczącej dylematów 
etycznych w pracy zawodowej 4,55 5 4,45 4

10. Przejawy dyskryminacji (kulturowej, 
płciowej, narodowościowej itp.) 1,99 1 1,70 1

11. Konstruktywna krytyka zachowań 4,4 4 4,55 4
12. Dbałość o wizerunek uczelni 5,56 6 5,21 5
13. Uznawanie cudzych racji i poglądów 5,15 5 5,21 5
14. Uczenie wrażliwości 4,37 4 4,49 5
15. Kultura bycia 5,57 6 5,64 6
16. Dawanie dobrego przykładu właściwych 
postaw 5,53 6 5,38 6

17. Podkreślanie znaczenia odpowiedzialności 
społecznej zachowań 5,25 5 5,40 5

18. Wykorzystywanie stanowiska dla własnych 
korzyści 2,93 3 2,62 2

19. Zachęcanie do udziału w wymianie 
międzynarodowej 3,15 3 3,51 3

20. Inspirowanie do podejmowania 
bezinteresownego zaangażowania w działania 
społecznie użyteczne

3,59 4 3,0 3

Źródło: badania własne
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Tabela 2. Zachowania pracowników Uczelni w ocenie studentów kierunku turystyka  
i rekreacja – częstotliwość wskazań ocen*

 Częstotliwość wyboru 
danej oceny

                                     [%]
Oceniana postawa

 1 2 3 4 5 6 7

1. Życzliwe i podmiotowe traktowanie 0,00 0,00 1,15 16,09 31,03 27,59 24,14
2. Szacunek dla godności osobistej 
i praw studenta 0,00 0,00 1,15 14,94 27,59 33,33 22,99

3. Szanowanie czasu i harmonogramu 
zajęć 2,30 1,15 5,75 22,99 24,14 24,14 19,54

4. Rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne 
przekazywanie wiedzy 0,00 1,15 4,60 14,94 27,59 29,89 21,84

5. Sprawiedliwe ocenianie 1,15 2,30 4,60 25,29 26,44 27,59 12,64
6. Przyznawanie się do błędów 
i nietrafności własnych pomysłów 3,45 4,60 8,05 20,69 27,59 21,84 13,79

7. Włączanie do prowadzonych 
przez nauczyciela akademickiego 
projektów badawczych

6,90 6,90 13,79 24,14 28,74 11,49 8,05

8. Reagowanie na oszustwo 
i plagiatorstwo 1,15 4,60 4,60 18,39 25,29 20,69 25,29

9. Aranżowanie dyskusji dotyczącej 
dylematów etycznych w pracy zawodowej 5,75 4,60 10,34 24,14 28,74 16,09 10,34

10. Przejawy dyskryminacji 
(kulturowej, płciowej, 
narodowościowej itp.) 

62,07 11,49 5,75 12,64 4,60 1,15 2,30

11. Konstruktywna krytyka zachowań 1,15 4,60 16,09 33,33 26,44 12,64 5,75
12. Dbałość o wizerunek uczelni 0,00 1,15 4,60 13,79 26,44 25,29 28,74
13. Uznawanie cudzych racji i poglądów 0,00 2,30 11,49 20,69 21,84 21,84 21,84
14. Uczenie wrażliwości 5,75 5,75 18,39 20,69 26,44 11,49 11,49
15. Kultura bycia 0,00 1,15 4,60 17,24 20,69 25,29 31,03
16. Dawanie dobrego przykładu 
właściwych postaw 1,15 1,15 2,30 19,54 22,99 20,69 32,18

17. Podkreślanie znaczenia 
odpowiedzialności społecznej 
zachowań

2,30 0,00 3,45 25,29 22,99 25,29 20,69

18. Wykorzystywanie stanowiska 
dla własnych korzyści  28,74 19,54 19,54 10,34 10,34 6,90 4,60

19. Zachęcanie do udziału 
w wymianie międzynarodowej  17,24 22,99 16,09 26,44 9,20 4,60 3,45

20. Inspirowanie do podejmowania 
bezinteresownego zaangażowania 
w działania społecznie użyteczne 

10,34 18,39 14,94 29,89 16,09 5,75 4,60

* wyboldowano ocenę najczęściej wskazywaną przy danym zachowaniu
Źródło: badania własne
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Tabela 3. Zachowania pracowników Uczelni w ocenie studentów kierunku turystyka 
przyrodnicza – częstotliwość wskazań ocen*

    Częstotliwość wyboru 
danej oceny

                                     [%]
Oceniana postawa

1 2 3 4 5 6 7

1. Życzliwe i podmiotowe 
traktowanie 0,00 0,00 0,00 4,26 36,17 40,43 14,89

2. Szacunek dla godności osobistej i 
praw studenta 0,00 0,00 0,00 6,38 21,28 46,81 21,28

3. Szanowanie czasu i 
harmonogramu zajęć 0,00 0,00 6,38 23,40 25,53 23,40 14,89

4. Rzetelne, uczciwe i odpowie-dzialne 
przekazywanie wiedzy 0,00 0,00 0,00 14,89 31,91 31,91 12,77

5. Sprawiedliwe ocenianie 2,13 4,26 10,64 19,15 21,28 34,04 6,38
6. Przyznawanie się do błędów i 
nietrafności własnych pomysłów 0,00 6,38 17,02 23,40 21,28 19,15 8,51

7. Włączanie do prowadzonych 
przez nauczyciela akademickiego 
projektów badawczych   

6,38 19,15 8,51 14,89 29,79 8,51 4,26

8. Reagowanie na oszustwo 
 i plagiatorstwo 4,26  4,26 6,38 23,40 23,40 25,53 8,51

9. Aranżowanie dyskusji dotyczącej 
dylematów etycznych w pracy 
zawodowej

4,26  8,51 10,64 27,66 21,28 10,64 6,38

10. Przejawy dyskryminacji 
(kulturowej, płciowej, 
narodowościowej itp.) 

63,83 23,40 6,38 0,00 2,13 0,00 4,26

11. Konstruktywna krytyka 
zachowań 0,00 4,26 10,64 34,04 25,53 21,28 2,13

12. Dbałość o wizerunek uczelni 0,00 2,13 6,38 21,28 25,53 31,91 8,51
13. Uznawanie cudzych racji i poglądów 0,00 4,26 4,26 8,51 44,68 23,40 8,51
14. Uczenie wrażliwości 2,13 2,13 19,15 21,28 34,04 14,89 2,13
15. Kultura bycia 0,00 0,00 2,13 10,64 23,40 48,94 10,64
16. Dawanie dobrego przykładu 
właściwych postaw 0,00 0,00 2,13 19,15 25,53 42,55 6,38

17. Podkreślanie znaczenia 
odpowiedzialności społecznej 
zachowań

0,00 0,00 10,64 12,77 27,66 21,28 17,02

18. Wykorzystywanie stanowiska dla 
własnych korzyści  17,02 36,17 19,15 19,15 6,38 0,00 0,00

19. Zachęcanie do udziału w 
wymianie międzynarodowej  17,02 17,02 21,28 12,77 14,89 8,51 2,13

20. Inspirowanie do podejmowania 
bezinteresownego zaangażowania w 
działania społecznie użyteczne 

23,40 19,15 23,40 12,77 12,77 6,38 0,00

* wyboldowano ocenę najczęściej wskazywaną przy danym zachowaniu
Źródło: badania własne
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Podsumowanie
Edukacja akademicka często utożsamiana jest jedynie ze zdobywaniem wiedzy i umie-

jętności oraz planowaniem kariery zawodowej. Czas studiów jest jednak także czasem 
nawiązywania wartościowych relacji i poszukiwania wzorców. Nauczyciele i uczelnia 
mogą dawać dobry lub zły przykład zaangażowania, tolerancji, podmiotowego traktowa-
nia słuchaczy oraz na inne sposoby podsuwać postawy odpowiedzialności i uczestnictwa 
w życiu społecznym. Postawy ukształtowane podczas studiów zazwyczaj procentują z 
dużym odroczeniem, w konkretnych, życiowych sytuacjach, w rzeczywistym działaniu.

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że pracownicy Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, przez swoje zachowania mają raczej pozytywny wpływ 
na kształtowanie postaw studentów kierunków turystycznych. 
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SHAPING SELECTED ELEMENTS OF ATTITUDES OF STUDENTS OF TOURISM 
FACULTIES AT POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Summary. Education at university level is not only the transfer of specific knowledge and skills  
to students. It should also be associated with the formation of specific skills and attitudes to 
allow graduates to find themselves in professional and social life. The article made a brief ana-
lysis of the issues shaping the attitudes of the academic education and the results of research 
conducted among students of tourism and recreation and nature tourism from University of 
Life Sciences in Poznan. The study concerned the behavior of university staff that could affect 
the development of ethical and socially desirable attitudes of students.

Key words: rural tourism, shaping attitudes in academic education
Translated by EMILIA DOLSKA
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Konkursy jako element edukacji właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych
Anna Jęczmyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wstęp

Bazę noclegową na terenach wiejskich tworzą różne obiekty, które oferują różny 
poziom usług, a turyści mają problem z wyborem właściwego miejsca na nocleg. 
Zakwaterowanie jest jednym z podstawowych składników oferty agroturystycznej, 
dlatego jego standard odgrywa dużą rolę w całkowitej ocenie jakości pobytu w go-
spodarstwie. Pewną rekomendacją i potwierdzeniem poziomu tych usług mogą być 
konkursy przeprowadzane wśród funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych. 
Mogą być one atrakcyjne dla właścicieli tych gospodarstw, ponieważ w ich regulaminie 
i uszczegółowionych kryteriach zostały zamieszczone podstawowe warunki, jakie 
powinno spełnić oceniane gospodarstwo agroturystyczne. Dzięki nim sam właściciel 
może ocenić swój obiekt, a laureaci nagrodzeni w poprzednich edycjach stanowią 
pewien wzór do naśladowania. 

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki konkursu jako wzorca dla opraco-
wania wysokiej jakości oferty agroturystycznej. Opisano i przeanalizowano w nim tę 
formę, jako element edukacji właścicieli gospodarstw agroturystycznych, a podstawą 
do analiz był przykład konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce. Praca ma charakter teoretyczno-przeglądowy, a do zrealizowania 
podjętego problemu badawczego wybrano metodę analizy literatury i wykorzystano 
wybrane książki naukowe i artykuły zamieszczone w czasopismach naukowych trak-
tujące o zagadnieniach identycznych lub pokrewnych obranemu tematowi. W analizie 
problemu badawczego wykorzystano metodę opisową.

Jakość i wiejskość jako istotne elementy oferty agroturystycznej 

Z punktu widzenia potencjalnego turysty produktem turystycznym będzie do-
stępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników umożliwiających 
osiągniecie celu wyjazdu turystycznego [Panasiuk 2011]. Victor Middleton [1996] 
wyróżnia pięć głównych składników tego produktu:  

 – atrakcje i środowisko miejsca docelowego,
 – infrastruktura i usługi miejsca docelowego,
 – dostępność miejsca docelowego,
 – wizerunek miejsca docelowego,
 – cena. 

Powyższe wyszczególnienie umiejscawia infrastrukturę turystyczną na drugim 
miejscu; uznaje się ją za najważniejszym czynnik rozwoju turystyki [Niedziółka 2011]. 
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W literaturze przedmiotu podkreśla się, że szczególne znaczenie w zagospodarowa-
niu turystycznym ma tzw. baza materialna turystyki, którą można podzielić na bazę 
[Rogalewski 1974]:

 – noclegową, 
 – żywieniową (gastronomiczną), 
 – komunikacyjną,  
 – towarzyszącą

Wśród nich istotne znaczenie mają obiekty noclegowe, które świadczą usługi hote-
larskie. W Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  usługach turystycznych są one określone, 
jako „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych 
oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych” [Dz.U. 1997, nr 133 
poz. 884]. Mogą je świadczyć obiekty hotelarskie i inne obiekty. Ustawa wprowadza 
osiem rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy 
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe. „Zaszeregowania 
obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz 
prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce 
położenia obiektu hotelarskiego” [Dz.U. 1997, nr 133 poz. 884]. W przypadku innych 
obiektów, wśród których można wymienić np.: zajazdy, hostele, kwatery prywatne, nie 
trzeba uzyskać ani zaszeregowania, ani nie jest obowiązkowa kategoryzacja. W tym 
przypadku ich właściciele powinni wypełnić inne obowiązki administracyjno-prawne, 
a obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia, które okre-
ślają stosowne przepisy. Za inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, 
uważa się także gospodarstwa agroturystyczne, czyli wynajmowanie pokojów przez 
rolników w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. 

Agroturystyka jest jedną z form turystyki wiejskiej związanej z pobytem turysty 
w gospodarstwie rolnym. Dotyczy ona różnych możliwości spędzania czasu wolnego, 
usług turystycznych świadczonych w obrębie gospodarstwa wiejskiego [Sikora 1999], 
a produkcja roślinna i hodowla zwierząt stanowią jedne z istotniejszych jej atrakcji 
[Majewski 2000]. Atrakcyjność agroturystyczna obszarów wiejskich zależy od wielu 
czynników, które determinują jej rozwój. Można wśród nich wymienić: czyste środowi-
sko przyrodnicze, niski poziom urbanizacji i uprzemysłowienia wyrażony przez niską 
gęstość zaludnienia i mały udział zatrudnienia w zawodach pozarolniczych, ograniczona 
intensywność produkcji rolnej i leśnej, sprzyjająca struktura agrarna (gospodarstwa o 
średniej wielkości), harmonijny krajobraz kulturowy (uprawowy), niewielkie dochody 
ludności, wolne (niewykorzystane) zasoby mieszkaniowe [Drzewiecki 2001].

Podstawowym wyróżnikiem działalności agroturystycznej jest czynne gospodarstwo 
rolne, w którym turystom oferuje się usługi noclegowe oraz inne związane w życiem 
tego gospodarstwa i wsi [Wojciechowska 2009]. Nie ma jednej obowiązującej definicji 
agroturystyki [Raciborski 2003, Kapała 2008] ani gospodarstwa agroturystycznego, a 
działalność turystyczna powinna być działalnością dodatkową w stosunku do produkcji 
rolniczej. Można uszczegółowić, że takim miejscem będzie czynne gospodarstwo rolne, 
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w którym świadczone są usługi turystyczne wykorzystujące znajdujące się w nim zabu-
dowania, grunty i inne zasoby gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszania 
podstawowej funkcji, jaką jest zachowanie zdolności do produkcji rolnej [http://www.
sodr.nazwa.pl]. Na tej podstawie można wymienić kilka istotnych cech tej formy turystyki, 
a charakterystycznych dla miejsca destynacji turystycznej, mianowicie: 

 – ograniczać się do terenów o charakterze rolniczym, a nie terenów wiejskich w 
znaczeniu jedynie administracyjnym; 

 – mieć silny związek z gospodarstwem rolnym polegający na wykorzystaniu bu-
dynków mieszkalnych i/lub gospodarskich do świadczenia usług noclegowych; 

 – umożliwiać czynny wypoczynek realizowany w otoczeniu przyrodniczym go-
spodarstwa z wykorzystaniem produkcji roślinnej i/lub zwierzęcej [Balińska,  
Zawadka 2013].

Ważną rolę w agroturystyce odgrywa wiejskość, która wyraża się w przyrodzie, 
krajobrazie, kulturze, zabudowie i specyfice pracy. Stanowi ona główną atrakcję dla 
odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne i jest ważna dla zrozumienia specy-
fiki tej formy turystyki, ponieważ jest elementem odróżniającym i pozycjonującym, 
ale przede wszystkim przemawia do wyobraźni klientów [Majewski 2010]. Istotną 
cechą agroturystyki jest obcowanie w wiejskich klimatach, mieszkanie w wiejskich 
gospodarstwach rolników, uczestnictwo w ich codziennych zajęciach, możliwość ko-
rzystania z produktów gospodarstwa i innych atrakcji oferowanych przez właścicieli 
tychże gospodarstw. Ważne w tej formie turystyki są wzajemne relacje zachodzące 
między turystyką, przyrodą, gospodarstwem i kulturą, a przyroda stanowi często 
motyw decydujący o wyborze miejsca wypoczynku. W oferowanym produkcie 
agroturystycznym następuje połączenie infrastruktury gospodarstwa lub całej wsi i 
prezentowanych przez nią walorów kulturowo-materialnych z otaczającą ich naturą, 
dlatego istotne znaczenie dla rozwoju agroturystyki ma aktywna ochrona wartości 
środowiska przyrodniczego i kulturowego [Woźniak, Stec 2008].

Zagadnieniem ściśle związanym z kształtowaniem oferty agroturystycznej jest 
także pojęcie jakości. Obok ceny jest ona drugim podstawowym instrumentem 
kształtującym strukturę podaży na rynku, dzięki której można poprawić konkuren-
cyjność produktów turystycznych [Jęczmyk. Maćkowiak 2014]. Pojęcie jakości usług 
nie doczekało się dotychczas jednej, kompletnej definicji, co jest spowodowane jego 
wielowymiarowością oraz faktem, że ostatecznym sędzią jakości pozostaje nabywca 
usługi [Kachniewska 2006]. Jakość usługi turystycznej zdefiniowała UNWTO (Uni-
ted Nations World Tourism Organization, Światowa Organizacja Turystyki Narodów 
Zjednoczonych), jako spełnienie za ustaloną i przyjętą cenę wszystkich zgodnych 
z prawem żądań i oczekiwań klienta, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań 
jakościowych w odniesieniu do bezpieczeństwa, higieny i dostępności oraz harmonii 
środowiska ludzkiego i przyrodniczego [Jęczmyk, Maćkowiak 2014].

Podobnie nie jest proste określenie jakości produktu agroturystycznego, albowiem 
jest on oceniany jednocześnie przez dwie strony – właściciela gospodarstwa i turystę. 
W tym przypadku wyróżnia się dwa podejścia do jakości: 
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 – z punktu widzenia świadczącego usługi jest to stopień, w jakim dany produkt 
odpowiada wymogom prawnym, standardom klasyfikacji lub wyobrażeniom 
samego usługodawcy zbudowanym na podstawie własnej koncepcji lub na 
podstawie produktów oferowanych przez inne podmioty,

 – z punktu widzenia odbiorcy jest to stopień, w jakim produkt ten spełnia jego 
wymagania i oczekiwania [Kaczmarek i in. 2002]. 

Współcześni turyści odwiedzający gospodarstwa agroturystyczne są wymagający 
i oczekują wysokiego standardu oferowanych w nich usług. Funkcję podstawowego 
miernika jakości ofert agroturystycznych pełni system kategoryzacji wiejskiej bazy 
noclegowej, prowadzony przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 
Gościnne”, którego zadaniem jest przeciwdziałanie zbyt dużym dysonansom w pozio-
mie usług świadczonych przez obiekty noclegowe. Jej celem jest podnoszenie jakości 
świadczonych usług w obiektach turystyki wiejskiej oraz  rekomendacja i promocja 
obiektów poddanych ocenie kategoryzacyjnej [www.pftw.pl]. Ocenie tej podlegają:

 – cechy kwatery (wymagania ogólne, infrastruktura techniczna, usługi i infra-
struktura mająca wpływ na komfort pobytu gości, urządzenia rekreacyjne),

 – pokoje gościnne,
 – samodzielne jednostki mieszkalne,
 – węzły higieniczno-sanitarne [http://pftw.pl].

Kategoryzacja jest dobrowolnym systemem inwentaryzacji, rejestracji bazy noc-
legowej, stanowiącym uzupełnienie ustawowego systemu państwowego [Sikorska, 
Kajszczak 2001]. Jednak nie jest on wystarczający, bo wiele obiektów na terenach 
wiejskich pozostaje bez weryfikacji oferowanych usług turystycznych, ich zakresu, 
standardu wyposażenia technicznego i jakości obsługi.

Pewnym uzupełnieniem tego systemu są konkursy organizowane przez różne 
podmioty (np. media, ośrodki doradztwa rolniczego, urzędy marszałkowskie, itp), w 
których oceniane są poszczególne elementy oferty agroturystycznej (np. wyposażenie 
obiektów, oferta rekreacyjna czy kulinaria). 

Edukacyjny charakter konkursów 

Zgłoszone do konkursu obiekty turystyczne poddawane są ocenie przez pryzmat 
cech i kategorii zawartych w ich regulaminach, m.in. takiej weryfikacji poddawane są 
gospodarstwa agroturystyczne, a przygotowania do współzawodnictwa i wizytacji ko-
misji oceniającej mogą być przykładem edukacji ich właścicieli. Podejmują oni proces 
uczenia się, który jest nieformalny – to proces niezinstytucjonalizowany, zamierzony 
(samodzielne uczenie się) oraz niezamierzony (zachodzący bezwiednie przez całe życie, 
najintensywniej na etapie wczesnego rozwoju) [Kształcenie… 2009]. Nauka nieformalna 
wynika z codziennych zajęć związanych z pracą zawodową, życiem rodzinnym lub roz-
rywką, która nie jest zorganizowana ani ustrukturyzowana pod względem wyznaczonych 
celów, przeznaczanego czasu lub wsparcia dydaktycznego. W większości wypadków 
stanowi ona dla osoby uczącej się zajęcie niezamierzone [Dorośli… 2011].
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Do konkursów uczestnicy mogą zgłaszać się sami, albo być rekomendowani przez 
różne podmioty, np. ośrodki doradztwa rolniczego, urzędy administracji lokalnej 
czy turystów. Słownik języka polskiego PWN podaje, że konkursem „jest impreza, 
przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych 
prac itp. lub postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś 
stanowisko” [www.sjp.pwn.pl]. Jest to jedno z narzędzi marketingowych, które może 
być wykorzystywane w działaniach promocyjnych. Spośród innych tego typu działań 
wyróżnia je właśnie współzawodnictwo uczestniczących w nim podmiotów i perspek-
tywa wybrania najlepszego z uczestników, zgodnie z opisanymi i przedstawionymi do 
publicznej wiadomości konkretnymi kategoriami. 

Jednym z podstawowych zadań konkursów jest wykorzystanie ich wyników w 
praktyce życia społeczno-gospodarczego, są one często podstawą ocen służących re-
komendacjom [Kaczmarek 2012]. Po zakończeniu konkursu powstaje swoisty ranking 
biorących w nim uczestników według kryteriów, które stają się istotnym elementem 
do określenia pozycji ocenianych gospodarstw. Na podstawie funkcji rankingów me-
tropolii można określić funkcje, jakie mogą pełnić konkursy, w których oceniane są 
gospodarstwa agroturystyczne i które opierają się na wyszczególnionych kryteriach. 
Są to następujące funkcje:

 – informacyjna: jako baza danych o konkretnym obiekcie czy innych obiektach 
w nim uczestniczących, stanowiący zbiór informacji tworzony przez instytucje 
zewnętrzne, na podstawie jednakowych i powtarzalnych kryteriów;  

 – edukacyjna: jako narzędzie określonej wiedzy na temat określonego problemu, 
pokazujące trendy, ale także czynniki sukcesów czy porażek;

 – porównawcza: jako element pozycjonowania na tle innych uczestników, prze-
ciwstawiania ich sobie, pokazywania różnic według przyjętych konkretnych 
kategorii konkursu;

 – diagnostyczna: konkurs jest formą analizy odnośnej tematyki, określenia słabych 
i mocnych stron uczestników;

 – stymulująca: jako bodziec do poprawy pozycji konkurencyjnej, podstawa do 
zmian, innowacji, podejmowania określonych działań, które dotąd nie podej-
mowano lub niedostatecznie rozwijano;

 – promocyjna: jako instrument marketingu terytorialnego, promocji wśród 
mieszkańców i odwiedzających, sposobność do przedstawiania laureatów (np. 
gospodarstwa agroturystyczne) w zdecydowanie lepszym świetle niż konku-
rencyjne obiekty; 

 – gospodarcza: jako źródło dodatkowych dochodów dla ich laureatów oraz potem, 
po ogłoszeniu wyników, dzięki napływowi nowych klientów, efekt mnożnikowy 
dla miejsc, w którym się znajdują;

 – polityczna: jako instrument polityki regionalnej.
Ważnym zagadnieniem jest też komu są potrzebne konkursy na najlepszy obiekt 

agroturystyczny. Mogą one być przydatne szerokiej grupie podmiotów rynkowych, 
przede wszystkim właścicielom gospodarstw agroturystycznych i turystom, ale tak-
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że: administracji lokalnej i terenowej, mieszkańcom, przedsiębiorcom, inwestorom i 
sponsorom, mediom, naukowcom i studentom. Dzięki odpowiedniemu nagłośnieniu 
działań konkursowych mogą one pełnić rolę środków promocji uzupełniającej [Atkorn 
1995], propagując nie tylko konkretnych laureatów, ale także destynację turystyczną i 
określoną formę turystyki. Ich kryteria stanowią skondensowaną wiedzę i konkretne 
informacje dla właścicieli ocenianych obiektów, którzy dzięki temu mogą zweryfikować 
własną ofertę. W Polsce konkursy, w których mogą brać udział m.in. gospodarstwa 
agroturystyczne organizowane są np. w województwie wielkopolskim, małopolskim, 
zachodniopomorskim. 

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich  
w Wielkopolsce1

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce jest 
organizowany od 2007 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, przy współ-
pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Towarzystwem 
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej (prowadzony jest na terenie województwa wielko-
polskiego). Jego celem jest popularyzacja i promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca 
wypoczynku oraz zainteresowanie i zachęcenie do wypoczynku na wsi zarówno gości 
krajowych, jak i zagranicznych oraz także podniesienie jakości usług turystycznych i 
motywacja jednostek agroturystycznych/turystycznych do podnoszenia standardu i 
jakości oraz zakresu oferty. Z powyższego wynika, że konkurs skierowany jest zarówno 
do turystów, którzy mogą dzięki niemu dowiedzieć się o ciekawych obiektach i miejscach 
na wielkopolskiej mapie turystycznej, jak i dla osób, które podjęły się świadczenia usług 
turystycznych na wsi, przez co mogą one zweryfikować standard swoich usług, zobaczyć 
i ocenić, co inni oferują turystom na terenach wiejskich. 

Kapituła konkursu liczący maksymalnie 9 osób, a kandydatury na jej członków 
przedstawia Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do jury osoby powołuje 
i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Kapituła dokonuje wizytacji zakwalifikowanych obiektów po 
wstępnej weryfikacji zgłoszeń oraz przedstawia Zarządowi Województwa propozycję 
przyznania 1., 2. i 3.  miejsca, jak i wyróżnień w każdej kategorii ocenianych obiektów 
oraz nagrody specjalnej.

Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie mają: „wójtowie, burmistrzo-
wie miast i gmin, starostowie, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolska 
Izba Rolnicza, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, związki branżowe rolników, 
organizacje społeczno-zawodowe rolników, lokalne grupy działania programu LEADER 
oraz samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów z pieczęcią gminy na zgłoszeniu, po-
twierdzającą przyjęcie do wiadomości przez wójta/burmistrza przystąpienie obiektu do 
konkursu” [www.umww.pl]. Konkurs ma charakter stały i jest rozstrzygany w edycjach 
rocznych, a nabór zgłoszeń trwa od 1 marca do 15 maja każdego roku. 

1 Opracowano na podstawie: rregulamin konkursu oraz opis kryteriów [ https://www.umww.pl]. 
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Wręczenie nagród odbywa się w uroczysty sposób po zatwierdzeniu listy laureatów 
przez Zarząd Województwa. Z wynikami dotychczasowych dziewięciu edycji można 
zapoznać się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego [www.umww.pl] oraz na Wielkopolskim Turystycznym Serwisie 
Regionalnym [www.wielkopolska.travel/agroturystyka]. 

„W konkursie oceniane są trzy rodzaje obiektów na terenach wiejskich: 
1) gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym;
2) obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim;
3) obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, 

rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi” [www.umww.pl]. 
Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń kapituła dokonuje wizytacji zakwalifikowanych 

obiektów, podczas której ocenia odwiedzany obiekt według ustalonych kryteriów 
pogrupowanych w 9 kategorii i odnoszących się do wielu ważnych aspektów przygo-
towania obiektów turystycznych na terenach wiejskich do świadczenia usług: 

1) związek z tradycją wiejską, regionem, folklorem,  
2) wjazd, wygląd zewnętrzny, otoczenie obiektu,
3) pomieszczenia mieszkalne i wspólne,
4) rekreacja, rozrywka, program, specjalizacja,
5) gospodarze, obsługa,
6) informacja turystyczna, materiały promocyjne,
7) oferta kulinarna,
8) ekologia, 
9) dodatkowe kryteria uznaniowe z uzasadnieniem. 
Wyłonieni laureaci konkursu otrzymują od Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nagrody finansowe oraz dyplomy za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca oraz wyróżnienia w każ-
dej kategorii ocenianych obiektów. Może być przyznana także nagroda specjalna, do 
której kandydata kapituła przedstawia spośród zgłoszonych obiektów.

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce 
zorganizowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku odbędzie 
się po raz dziesiąty. Do tej pory w jego dziewięciu edycjach uczestniczyło łącznie 433 
obiektów, w tym gospodarstwa agroturystyczne stanowiły prawie 43% wszystkich 
uczestników (tab. 1). W tabeli 1 przedstawiono liczbę gospodarstw agroturystycznych, 
które w poszczególnych latach brały udział w konkursie na najlepszy obiekt turystyki 
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. W latach 2007-2015 ta grupa obiektów była 
licznie reprezentowana, a najwięcej podmiotów było zgłoszonych (31) w 2007 roku, 
gdy rozpoczynał się konkurs, natomiast najmniej (13) w 2014 roku, jednak już rok 
później, w 2015 było ich  22. Porównując liczbę zgłoszonych uczestników i gospo-
darstw agroturystycznych (rys. 1.) w województwie wielkopolskim w poszczególnych 
latach trwania konkursu, można zauważyć, że uczestniczył w nim niewielki odsetek 
istniejących obiektów. 
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Tabela 1. Liczba zgłoszonych obiektów na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce
Edycja Rok Liczba 

zgłoszonych 
obiektów

Liczba uczestników  
w poszczególnych kategoriach*

Liczba laureatów 
kategorii I

kategoria I kategoria II kategoria III

I 2007 60 31 20 9 8 (1., 2., 3. miejsce 
i 5 wyróżnionych)

II 2008 41 22 7 12 4 (1., 2., 3. miejsce  
i 1 wyróżnienie)

II 2009 52 26 10 16 3

IV 2010 43 22 10 11 5 (1., 2., 3. miejsce  
i 2 wyróżnionych)

V 2011 36 15 6 15 3

VI 2012 46 17 7 22 5 (1., 2., 3. miejsce  
i 2 wyróżnionych)

VII 2013 65 18 20 27 2

VIII 2014 42 13 4 25 4 (1., 2., 3. miejsce  
i 1 wyróżnienie)

IX 2015 48 22 9 17 5 (1., 2., 3. miejsce  
i 2 wyróżnionych)

Razem 433 186 93 154 39
* w konkursie mogą zostać wybrani laureaci 1., 2., 3. miejsca, ale jury konkursu mogą 
wyróżnić szczególne obiekty (w tym przypadku gospodarstwa agroturystyczne)
kategoria I – gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, 
kategoria II – obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim, 
kategoria III – obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, 
edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego

Ryc. 1. Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie wielkopolskim w latach 
2001-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kozera-Kowalska, Uglis 2016]
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Podsumowanie

Konkursy, w którym mogą brać udział gospodarstwa agroturystyczne, są dobrą 
formą edukacji ich właścicieli. Dzięki określonym w nich kryteriom rolnik może oce-
nić własne gospodarstwo i przygotować je według skonkretyzowanych kryteriów do 
uczestnictwa w konkursie, a nagrodzeni laureaci w poprzednich edycjach stanowią 
wzór do naśladowania. Właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą zweryfiko-
wać standard swoich usług, zobaczyć i ocenić, co inni usługodawcy oferują turystom na 
terenach wiejskich. Dzięki temu następuje podniesienie jakości usług turystycznych, 
a właściciele tych obiektów mają motywację do podnoszenia standardu i jakości oraz 
zakresu oferty. 

Konkursy spełnią różne funkcje i poza edukacyjną mają one także funkcję promo-
cyjną, bo promują w tym przypadku wielkopolską wieś jako miejsce wypoczynku, 
gdzie turyści mogą znaleźć ciekawe kwatery i inne atrakcje turystyczne.  
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COMPETITIONS AS AN ELEMENT OF  LODGING PROVIDERS’ EDUCATION  
IN AGRITOURISM

Summary. The competition for the best tourist property is the possibility to recommend 
and confirm the quality of these facilities services. It is a good form of education for the 
owners since by the defined  in the competitions criteria the farmers can assess their own 
farms. For this reason the owners of the objects can raise the standard, quality and scope 
of the offer. A good example of such a competition is  The competition for the best object 
of tourism in rural areas in Wielkopolska, which is organized by the Marshal Office of the 
Wielkopolska Region, in collaboration with the University of Life Sciences in Poznan and 
the Wielkopolska Association of Agritourism and Rural Tourism.

Key words: agritourism, education, competition, Wielkopolskia voivodeship 
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Nazewnictwo w agroturystyce
Mikołaj Jalinik
Politechnika Białostocka

Wstęp

Agroturystyka od lat na trwale wpisuje się w pejzaż wsi polskiej, a w ostatnich latach 
stała się jedną z najbardziej popularnych form wypoczynku. Stanowi ona kluczowy i prio-
rytetowy składnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie jest szansą na 
zmianę sytuacji obszarów wiejskich przez tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnic-
twem oraz aktywną formą spędzania czasu wolnego, umożliwiającą mieszkańcom miast 
kontakt z przyrodą i środowiskiem wiejskim. Głównymi beneficjentami agroturystyki są 
mieszkańcy miast oraz dużych aglomeracji przemysłowych, którzy znużeni codziennym 
tempem życia i pracą zawodową pragną w ciszy i spokoju odpocząć, fizycznie i psychicznie. 
Agroturystyka, to nie tylko nocleg, wyżywienie i aktywny wypoczynek w gospodarstwie 
agroturystycznym, ale poznanie zwyczajów i kultury panującej na obszarach wiejskich.

Obecnie w Polsce wokół agroturystyki pojawiło się wiele kontrowersji, które 
wzbudzają zainteresowanie naukowców i specjalistów branży turystycznej. Wiele 
pojęć, definicji i określeń cechuje pewien stopień podobieństwa i pokrywanie się 
ich zakresów znaczeniowych. Często wielu autorów zwartych tekstów i artykułów, 
rodzaje turystyki i jej formy, kwatery prywatne i agroturystyczne, gospodarstwa 
agroturystyczne opisuje według własnego punktu widzenia. 

Dlatego celem opracowania jest ustosunkowanie się do nazewnictwa występujące-
go w literaturze i praktyce gospodarczej, a przede wszystkim próba systematyzującego 
spojrzenia na terminologię tej problematyki. Należy przypuszczać, że opracowanie 
stanie się przyczynkiem do dalszych rozważań i dyskusji, a także może wpłynąć na 
sformułowanie jednoznacznych określeń, nazewnictwa przez specjalistów zajmujących 
się agroturystyką i innymi formami turystyki wiejskiej. W opracowaniu zastosowano 
metodę badawczą opartą o krytyczną analizę literatury przedmiotu.

Pojęcia, definicje i określenia 

Ścisłe powiązanie z turystyką wiejską, turystyką na obszarach wiejskich i agrotury-
styką mają gospodarstwa agroturystyczne. Według Marii Dębniewskiej i Marii Tkaczuk, 
gospodarstwo agroturystyczne jest to gospodarstwo rolnicze, które poza działalnością 
rolniczą (produkcja roślinna i zwierzęca) świadczy usługi agroturystyczne, przystosowu-
jąc zasoby naturalne i dobra materialne do zaspokojenia potrzeb turystów [Dębniewska, 
Tkaczuk 1997, s. 167]. Marek Kosmala uważa, że gospodarstwo agroturystyczne jest 
rodzajem przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego, w którym nie tylko zamieszkuje 
rodzina, przeważnie wielopokoleniowa, ale przebywają w nim także goście (turyści), 
dla których prowadzi się działalność gospodarczą [Kosmala 2000, s. 109]. Jan Sikora 
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gospodarstwo agroturystyczne definiuje jako gospodarstwo rolne, które wzbogaca 
działalność rolniczą o dodatkowe formy, np. turystyczną w celu zwiększenia swojej 
dochodowości [Sikora 2012, s. 88]. Należy stwierdzić, że każde z pojęć nawiązuje do 
działalności agroturystycznej, ale najbardziej przemawiającą jest definicja J. Sikory. Z 
kolei Jolanta Wojciechowska wyróżnia cztery typy gospodarstw agroturystycznych, 
takie jak: gospodarstwo agroturystyczne wielkoobszarowe (farmerskie), rodzinne 
produkcyjne rolniczo, rodzinne pracowniczo-rolnicze, tradycyjne chłopskie. Można 
więc stwierdzić, że gospodarstwo agroturystyczne jest to czynne gospodarstwo rolne, 
w którym świadczone są usługi turystyczne z wykorzystaniem zabudowań, użytków 
rolnych i zasobów ludzkich w celu poprawy budżetu rodzinnego [Wojciechowska 2009]. 

W literaturze specjalistycznej często można spotkać się z pojęciem kwatera agro-
turystyczna i związanymi z nią zwrotami: wypoczynek w kwaterze agroturystycznej, 
liczba kwater agroturystycznych, oferta kwater agroturystycznych, co wydaje się uję-
ciem dyskusyjnym. Kwatera według Słownika wyrazów obcych oznacza czworoboczną 
płaszczyznę wyodrębnioną z większej całości: mieszkanie, pomieszczenie, zazwyczaj 
na pobyt czasowy [Słownik… 1991]. Według Słownika wyrazów obcego pochodzenia, 
kwatera jest definiowana jako pomieszczenie do zamieszkania, mieszkanie kwaterun-
kowe [Jędrzejko, Kita 1999]. W Słowniku poprawnej polszczyzny przez kwaterę rozumie 
się mieszkanie, pomieszczenie wynajęte lub przydzielone służbowo [Słownik… 1999]. 
Jest także określenie kwatery prywatnej jako ,,pokoje wynajmowane w mieście poza 
hotelami lub pokoje wynajmowane poza domami wczasowymi”. Z kolei w Nowym 
leksykonie PWN przez kwaterę rozumie się stałe lub przejściowe pomieszczenie dla 
wojska [Nowy… 1998]. Podobnie interpretuje się pojęcie kwatery w Słowniku wyrazów 
obcych PWN z 1971 roku, gdzie oznacza ona mieszkanie, pomieszczenie wynajmowane 
lub zajęte na pobyt czasowy, szczególnie przez wojsko w okresie działań wojennych.

Z przedstawionych definicji wynika, że wszystkie pojęcia związane z kwaterą 
wiążą się z mieszkaniem, pomieszczeniem, które jest przeznaczone do zamieszkania 
na określony czas, co z kolei nie odpowiada definicji agroturystyki i gospodarstwa 
agroturystycznego i zdecydowanie je zawęża.

Analizując definicję kwatery agroturystycznej lub gospodarstwa agroturystycznego 
należy głównie mieć na uwadze, z czym to pojęcie jest związane – z jakim rodzajem lub 
formą turystyki. Praktycznie żadna z definicji o agroturystyce różnych autorów w samym 
pojęciu nie zawiera określenia, że jest to forma wypoczynku lub rodzaj działalności w 
kwaterze agroturystycznej, tylko w gospodarstwie agroturystycznym lub rolnym. 

Ze względu na taką interpretację można postawić pytanie, dlaczego autorzy różnych 
publikacji używają określenia kwatera agroturystyczna? Na przykład M. Dębniewska 
i M. Tkaczuk definiują agroturystykę jako działalność turystyczną realizowaną w 
gospodarstwie rolnym, a w krajach Unii Europejskiej formalnie traktowana jest jako 
dziedzina rolnictwa [Dębniewska, Tkaczuk 1997]. Władysław Gaworecki agroturystykę 
interpretuje jako formę turystyki wiejskiej ściśle związaną z rolnictwem i funkcjonu-
jącym gospodarstwem rolnym [Gaworecki 2010]. Maciej Drzewiecki uważa, że jest to 
forma wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, 
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oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym 
lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym) 
[Drzewiecki 2001]. Z kolei J. Sikora agroturystykę określa jako rodzaj turystyki wiejskiej 
(alternatywnej), organizowanej przez rodziny rolnicze z wykorzystaniem mieszka-
niowo-wczasowych zasobów gospodarstwa rolnego oraz zasobów przyrodniczych, 
kulturowych i infrastrukturalnych wsi i regionu [Sikora 2012]. Agroturystykę podobnie 
definiuje J. Wojciechowska – jest to forma turystyki wiejskiej stanowiąca specyficzne 
przedsięwzięcie turystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, organizowane 
przez rodzinę rolniczą na bazie zasobów własnego gospodarstwa oraz walorów tury-
stycznych okolicy, a także współpracy z lokalną społecznością, dla turystów poszukują-
cych ciszy i spokoju, zainteresowanych życiem i obyczajami wsi [Wojciechowska 2009].

Analizując zaprezentowane sformułowania, można przedstawić ogólną definicję 
agroturystyki w sposób następujący: jest to forma wypoczynku w gospodarstwie rol-
nym, w którym produkcja roślinna i zwierzęca wraz z otoczeniem infrastrukturalnym, 
przyrodniczym i kulturowym stanowią atrakcję dla turystów. Dlatego używając pojęcia 
agroturystyka należy je kojarzyć z gospodarstwem agroturystycznym, a nie z kwaterą 
agroturystyczną. Z kolei z punktu widzenia usługodawcy, jest to rodzaj działalności 
gospodarczej w gospodarstwie rolnym. 

Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w ocenie różnych 
autorów

Wraz z rozwojem rodzajów i form turystyki w Polsce pojawia się coraz więcej 
nieścisłości dotyczących interpretacji pojęć, definicji i określeń z nią związanych. Po-
dróżując po Polsce, można natrafić na wiele obiektów turystycznych reklamujących 
się jako „gospodarstwa agroturystyczne”, jednak niewiele z nich odpowiada definicji 
agroturystyki [Smoleńska, Machnik 2013]. W grudniu 2015 roku autor odwiedził 
dwanaście gospodarstw, określających się jako agroturystyczne w powiecie leskim 
(woj. podkarpackie), z czego tylko trzy z nich miało użytki rolne i bardzo skromną 
produkcję zwierzęcą, stanowiącą atrakcję dla turystów. Podobnie jest w południowej 
i północnej Polsce (woj. małopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie). Na przykład w gminie Białowieża, tylko 25% funkcjonujących 
gospodarstw można zaliczyć do grupy agroturystycznych, pozostałe zaś, to kwatery 
prywatne i pensjonaty, ponieważ nie zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą lub 
jedną z nich. Takie sytuacje mają miejsce w całej Polsce. Właściciele gospodarstw 
agroturystycznych kierują się głównie dochodem z działalności agroturystycznej 
i zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest czynnikiem 
motywującym do prowadzenia takiej działalności. 

Należy stwierdzić, że w literaturze specjalistycznej panuje chaos pojęciowy, a 
zwłaszcza wśród usługobiorców i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Trzeba 
jednak przyjąć, że agroturystyka musi odbywać się w czynnym gospodarstwie rolnym, 
a dochody z tej działalności są uzupełnieniem, a nie podstawą egzystencji rodzin obsza-
rów wiejskich. Mogą być także gospodarstwa stricte agroturystyczne, ale utrzymujące 
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się wyłącznie z działalności agroturystycznej Opinie różnych autorów potwierdzają, że 
wiele gospodarstw określających się i promujących jako „agroturystyczne” w rzeczy-
wistości są jedynie gospodarstwami turystycznymi na wsi lub kwaterami prywatnymi, 
a zatem nie należą do gospodarstw agroturystycznych [Smoleńska, Machnik 2013]. 

Warto też zwrócić uwagę, że turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce rozwija 
się bardzo dynamicznie, ale jednocześnie zbyt chaotycznie, czerpiąc wzorce z różnych 
krajów europejskich, bazując na pomysłowości różnych organizatorów [Smoleńska, 
Machnik 2013]. W życiu codziennym, a także w literaturze przedmiotu, agroturysty-
ka jest często utożsamiana z turystyką wiejską. Mimo tego, że pojęcia te mocno się 
zazębiają, to jednak należy podkreślić, że nie są to synonimy [Zawadka 2010]. Należy 
zauważyć, że agroturystyka, gospodarstwa agroturystyczne i kwatery agroturystyczne 
nie są synonimami i dotyczą innego zakresu pojęć [Karbowiak 2014]. Kwatera agro-
turystyczna według GUS zdefiniowana została jako pokoje w budynku mieszkalnym 
i budynki gospodarcze rolników zmodernizowane na potrzeby mieszkaniowe, wyko-
rzystane na noclegi dla turystów [Turystyka… 2013].

Z gospodarstwem agroturystycznym wiążą się także i inne pojęcia, które wzbudzają 
wiele kontrowersji. Poza noclegiem, gospodarstwa oferują wyżywienie, a produkowana w 
nich żywność często podlega atestacji. Z zagadnieniem tym wiąże się jeszcze jedna nieprawi-
dłowość w nazewnictwie – ponieważ gospodarstwa takie ze względu na łączenie obu form 
działalności nazywa się ekoturystycznymi, a turystykę w takich obiektach zaczęto mylić z 
ekoturystyką. Dominika Zaręba proponowała nazywać je ekoagroturystycznymi, a formę 
turystyki w ekologicznych gospodarstwach rolnych – ekoagroturystyką [Zaręba 2008].

W branży agroturystycznej, podobnie jak w każdej innej działalności, panuje spora 
konkurencja, dlatego część takich gospodarstw wybiera specjalizację, której celem jest 
skuteczniejsze przyciągnięcie turystów. Jednym ze sposobów na to, jest tworzenie go-
spodarstw ekologicznych, czyli tzw. ekoturystycznych, które są określane i pojmowane 
jako wypoczynek u rolnika, prowadzącego czynne gospodarstwo rolne, z zachowaniem 
określonych standardów, np. oferowanie ekologicznych pomieszczeń, ekologicznej 
żywności z certyfikatem itp. Zasady uzyskania certyfikatu określa ustawa o rolnictwie 
ekologicznym. Zainteresowanie prowadzeniem takich gospodarstw w Polsce jest bardzo 
duże. Dodatkową zachętą są dopłaty, jakie może otrzymać usługodawca z Unii Euro-
pejskiej [ekorynek.com/.../137-rolnik-moze-podejmowac-turystow-bez-formalnos]. 

Gospodarstwa agroturystyczne utożsamiane są przez niektórych usługobiorców i 
inne osoby zainteresowane formami wypoczynku na obszarach wiejskich z pensjona-
tami i kwaterami prywatnymi. Widoczne jest to w opracowaniach sprawozdawczych, 
prospektach, monografiach, artykułach okolicznościowych i innych publikacjach. Naj-
częściej nazewnictwem takim posługują się autorzy nie zajmujący się profesjonalnie 
agroturystyką, ale przekonani są, że określają to w sposób prawidłowy. Dość często 
nie odróżnia się także tych pojęć przy posługiwaniu się danymi statystycznymi, np. 
dotyczącymi miejsc noclegowych w obiektach turystycznych gmin, przy podawaniu 
liczby funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych, liczby turystów korzystających 
z usług gospodarstw i innych danych. Ukazują się informacje, które w wielu przypadkach 
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nie pokrywają się ze stanem faktycznym (zwłaszcza liczbą gospodarstw agroturystycz-
nych, infrastrukturą, ruchem turystycznym czy rozwojem działalności gospodarczej). 
Powoduje to dezinformację w wydawnictwach naukowych i dydaktycznych.

To prawda, że pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne zlo-
kalizowane są na obszarach wiejskich i swoim charakterem są zbliżone pod względem 
działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że w odróżnieniu od gospodarstw 
agroturystycznych, w pensjonatach i kwaterach prywatnych nie prowadzi się działal-
ności rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej). 

W pensjonatach oferuje się usługobiorcom pokoje do zamieszkania i posiłki 
(śniadania, obiady, kolacje, obiadokolacje). Warto też nadmienić, że w tego rodzaju 
obiektach nie ma restauracji, podobnie jak w kwaterze prywatnej i gospodarstwie 
agroturystycznym, co jest jak gdyby przyczynkiem do ich utożsamiania. Jednocześnie 
należy stwierdzić, że pensjonat to obiekt mający co najmniej 7 pokojów i świadczący 
usługi żywieniowe, z reguły w pensjonatach znajduje się od 10 do 30 miejsc nocle-
gowych [Dz.U. nr 133,  poz. 884 z późn. zm.]. Podlegają one ustawowej kategoryzacji 
i obowiązane są do nabywania zaszeregowania w poszczególnych kategoriach na 
podstawie decyzji administracyjnej.

Turystyka wiejska a turystyka na obszarach wiejskich

Jak dotychczas wiele kontrowersji wzbudza formułowanie definicji turystyki 
wiejskiej i na obszarach wiejskich. Ogólnie można stwierdzić, że brak jest źródeł 
informujących, które rodzaje i formy do niej są zaliczane. Niektórzy autorzy nie roz-
graniczają form wypoczynku na obszarach wiejskich od turystyki wiejskiej. W sytuacji, 
gdy wypoczynek będzie odbywał się w gospodarstwie agroturystycznym, pensjonacie, 
kwaterze prywatnej, kempingu, polu biwakowym lub schronisku, to należy uznać 
jako rodzaj turystyki wiejskiej. W przypadku, gdy pobyt będzie ograniczał się do 
kilkugodzinnego lub kilkunastogodzinnego przebywania na obszarach wiejskich w 
celu: zwiedzania miejsc historycznych, atrakcyjnego spędzenia czasu na obszarach 
wiejskich (turystyka krajoznawcza), odwiedzenia obiektów sakralnych (turystyka 
religijno-pielgrzymkowa), spacerów, jazdy rowerem, wędkowania, hipikki, nordic 
walking, myślistwa (turystyka zdrowotna, kwalifikowana, motywacyjna, alternatywna 
i inne rodzaje i formy), należałoby uznać za turystykę na obszarach wiejskich.

Słuszne wydaje się, że turystyka na obszarach wiejskich powinna obejmować krótkie 
pobyty turystów uprawiających różne rodzaje i formy wypoczynku (kilkugodzinne, kil-
kunastogodzinne, jednodniowe). Pobyt w tym przypadku ograniczałby się do korzystania 
z usług turystycznych, a w miarę potrzeb z wyżywienia i noclegu, ale nie byłby związany 
ze spędzeniem urlopu lub pobytu na dłuższym wypoczynku (tygodniowym i dłuższym).

W czasach państwa socjalistycznego popularne było określenie turystyka na obsza-
rach wiejskich [Wojciechowska 2009], a wieloaspektowe definicje pojęcia ,,turystyka 
na obszarach wiejskich” pojawiły się po 2000 roku. Obszary wiejskie nacechowane są 
między innymi wysokim poziomem bezrobocia, niedostatecznym poziomem rozwoju 
infrastruktury społeczno-gospodarczej, niskim poziomem wykształcenia właścicieli 
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gospodarstw rolnych, jak również brakiem specjalizacji w produkcji rolniczej, co sprzy-
ja rozwojowi agroturystyki [Matlegiewicz 2014]. Według J. Wojciechowskiej, pojęciem 
o najwęższym zakresie znaczeniowym jest agroturystyka, będąca składową terminu 
,,turystyka wiejska”, a najszerszy zakres ma ,,turystyka na obszarach wiejskich” [Woj-
ciechowska 2009, s. 21]. Z kolei J. Sikora uważa, że turystyka na obszarach wiejskich 
obejmuje wszelką turystykę organizowaną na terytorium poza granicami administra-
cyjnymi miast, na którym występuje przewaga ludności związanej z gospodarką rolną 
i leśną i jest składową turystyki wiejskiej [Sikora 2012]. Z przedstawionych definicji 
wynika rozbieżność tych dwóch pojęć w ujęciu różnych autorów.

Spośród wielu rodzajów turystyki w ostatnim okresie szczególnie zainteresowanie 
wzbudza turystyka wiejska. Turystyka wiejska jako forma turystyki proekologicznej nie jest 
w Polsce zjawiskiem nowym ani nieznanym. Pojęcie turystyki wiejskiej jest często utożsa-
miane z agroturystyką [Sikora 2012]. Za okres największego rozkwitu turystyki wiejskiej 
uważa się powszechnie lata 90. XIX wieku. Kolejny okres, to lata 50. XX wieku, gdy turystyka 
wiejska przybrała formę skomercjalizowaną. Za spędzony urlop w środowisku wiejskim 
formą zapłaty była praca w gospodarstwie rolnym. Zakres prac był różny, w zależności od 
specjalizacji gospodarstwa i potrzeb jego właściciela. W latach 70. XX wieku pojawiło się 
w Polsce określenie ,,wczasy pod gruszą”, jako forma wypoczynku na obszarach wiejskich, 
które w późniejszym okresie zostało przemianowane, przyjmując nazwę agroturystyka.

Według J. Majewskiego i B. Lane turystyka wiejska, to turystyka, która organizowana 
jest na wsi [Majewski, Lane 2001]. Jest także działalnością złożoną i wieloaspektową. 
Początkowy jej rozwój opierał się na wykorzystaniu gospodarstw wiejskich (rolnych) 
do różnego rodzaju prac przez usługobiorców, a istota jej polegała na organizacji wy-
poczynku w gospodarstwach wiejskich. Najczęściej była to agroturystyka i ekoagro-
turystyka. W. Gaworecki uważał, że turystyka wiejska powinna być organizowana na 
obszarach wiejskich i odosobnionych na małą skalę, jeśli chodzi o budynki, osiedla i 
organizacje [Gaworecki 2010]. Podkreślał jej różnorodność i związek z przedsiębior-
stwami rodzinnymi i niepowtarzalnymi atutami. W myśl tych interpretacji turystykę 
wiejską trzeba traktować jako rodzaj wypoczynku na obszarach wiejskich, a nie 
chwilowy pobyt w celach turystycznych.

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych

Kategoryzacja w agroturystyce odgrywa bardzo ważną rolę w podnoszeniu jakości 
świadczonych usług i ma ścisły związek z budową przewagi konkurencyjnej każdego 
obiektu turystycznego i podnoszeniu jego innowacyjności zgodnie z oczekiwaniami 
konsumentów. Do posiadania kategorii gospodarstwo powinno dojść świadomie i 
mieć z tego satysfakcję [Sawicki, Mazurek-Kusiak 2010]. W licznych opracowaniach 
pojawiają się różne określenia dotyczące kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych 
[Drzewiecki 2001], wiejskiej bazy noclegowej [Sikorska, Kajszczak 2000] lub obiektów 
turystyki wiejskiej [www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content]. Nur-
tują one wielu naukowców i specjalistów zajmujących się agroturystyką. Z określenia 
wynika, że kategoryzacji podlegają: pokoje gościnne, pokoje grupowe, samodzielne 
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jednostki mieszkalne i przyzagrodowe pola namiotowe (miejsca do rozbicia namiotów 
lub ustawienia przyczepy kempingowej). Takie nazewnictwo nie odzwierciedla w pełni 
kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych, a raczej pomieszczeń, w których prze-
bywają usługobiorcy. Powszechnie wiadomo, że turyści przebywają w całym obiekcie 
gospodarstwa, tj. podwórku, ogrodzie, pomieszczeniach, otoczeniu, polu.

Oceniając tylko pomieszczenia i przyzagrodowe pola namiotowe, równie dobrze 
objąć można taką kategoryzacją nowocześnie urządzony dom (kwaterę prywatną), z 
którego korzystają turyści, ale nie mają nic wspólnego z agroturystyką [Jalinik 2005]. W 
takiej sytuacji należy kategoryzować gospodarstwo agroturystyczne, a nie tylko wiejską 
bazę noclegową czy obiekt turystyki wiejskiej. Obecna kategoryzacja zawęża określenie 
i nie dotyczy sensu stricte agroturystyki. Analizując to sformułowanie można odnieść 
wrażenie, że dotyczy ono turystyki wiejskiej. Trzeba dodać, że turystyka wiejska jest 
pojęciem szerszym, a agroturystyka z kolei jest formą turystyki wiejskiej. Dokonując 
kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych należałoby zatem uwzględnić:

 – położenie gospodarstwa (teren nizinny, wyżynny, w otoczeniu parków, lasów, 
wód powierzchniowych, łąk, użytków rolnych);

 – bazę noclegową i żywieniową (jakość, wyposażenie, asortyment posiłków, 
obsługę);

 – rodzaj atrakcji turystycznych (w gospodarstwie i otoczeniu); 
 – infrastrukturę turystyczną;
 – wystrój pomieszczeń i estetykę w gospodarstwie;
 – warunki higienicznosanitarne w gospodarstwie;
 – rodzaj produkcji (roślinna, zwierzęca) w gospodarstwie, która ma stanowić 

atrakcję dla turystów;
 – posiadanie zarybionego stawu.

Należy dodać, że gospodarstwa agroturystyczne poddawane są kategoryzacji, ale są to 
zgłoszenia dobrowolne, którym nadaje się kategorię standard, jedno, dwa i trzy słoneczka, 
pomimo że niektóre stowarzyszenia agroturystyczne stosują własną symbolikę oznaczeń.

Podsumowanie

Wraz z rozwojem rodzajów i form turystyki w Polsce pojawia się coraz więcej 
nieścisłości dotyczących interpretacji pojęć, definicji i określeń z nią związanych. 
W literaturze polskiej brakuje pełnej jednoznaczności co do znaczenia klasyfikacji i 
zakresu poszczególnych pojęć związanych z tą tematyką. Pracownicy podmiotów go-
spodarczych, instytucji i organizacji zamierzających pracować w branży turystycznej 
względnie ,,udzielać” się społecznie w obsłudze ruchu turystycznego, muszą rozumieć 
znaczenie poszczególnych określeń, klasyfikację i właściwie je interpretować. Podjęcie 
próby analizy przedstawionego zagadnienia wynika z faktu, że coraz częściej pojawiają 
się dyskusje i niejasności dotyczące rodzajów i form turystyki, pojęć turystyki wiejskiej 
i na obszarach wiejskich, agroturystyki, ekoagroturystyki, ekoturystyki, pensjonatów, 
kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych, czy kwater agroturystycznych. W tej 
kwestii również zachodzi potrzeba ustosunkowania się do omawianych zagadnień.
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Należy stwierdzić, że część specjalistów zajmujących się turystyką podejmuje pró-
bę dyskusji i analizy, a przedstawienie powyższej tematyki przyczyni się do bardziej 
wnikliwego rozróżniania wymienionych pojęć, klasyfikacji i określeń i jednocześnie 
pozwoli na ich ujednolicenie w sensie sformułowań. Każde z nich musi odpowiadać 
istocie zagadnienia i być adekwatne do rzeczywistości.
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NAMING IN AGRITOURISM

Summary. The functioning farm tourism, there are many inconsistencies and irregularities 
in the naming is not associated with the concept of rural tourism. Institutions, organiza-
tions, individuals operating in the area and agritourism farms, most often use their own 
wording and terms, which is not consistent with the actual terminology. Although such 
problems appeared in numerous publications, and was raised at scientific conferences, the 
problem of naming in agritourism is still valid and not explained.

Key words: farms and tourism, agritourism, rural tourism, tourism in rural areas, 
categorization of tourist farms

Translated by KATARZYNA JALINIK
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Przestrzenne i funkcjonalne podejście do 
klasyfikacji turystyki na obszarach wiejskich
Bogusław Sawicki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wstęp

Bardzo upraszczając należy stwierdzić, że wyjazdy turystyczno-rekreacyjne (w 
obecnym rozumieniu) ludności miejskiej na obszary wiejskie nie są zjawiskiem po-
wstałym w naszych czasach. Wielu cesarzy rzymskich często wyjeżdżało z gwarnego 
Rzymu do Ancjum, czyli ich nadmorskiej posiadłości wiejskiej. Seneka pisał, że przeby-
wając w Rzymie nie może doczekać się wyjazdu na wieś, bowiem nocny turkot wozów 
dostawczych wręcz uniemożliwiają sen. Poza tym warto dodać, że dla starożytnych 
Rzymian podróże były niesamowicie ważne, bowiem zasłużyły na przepisy prawne 
określane jako jus gentium [Sawicki 2007].

Janusz Majewski i Bernard Lane [2001] podkreślali wzrost zainteresowania wsią 
najzamożniejszych warstw społeczeństwa, które datuje się od czasów średniowiecza. 
Jednak upowszechnienie pobytów na wsi nastąpiło dopiero w ostatnich czterech 
dekadach XX wieku. Zdaniem cytowanych autorów, około 70% Amerykanów i 84% 
Brytyjczyków przynajmniej raz w ciągu roku udaje się na wieś w celach turystycznych.

Globalne i fundamentalne znaczenie w zapoczątkowaniu rozwoju gospodarczego 
obszarów wiejskich miały dwie konferencje ONZ związane z ochroną środowiska. W 
1972 roku na konferencji w Sztokholmie powstała deklaracja, w której zapisano: „Czło-
wiek jest zarówno tworem jak i twórcą swojego środowiska, które daje mu fizyczną 
egzystencję i dostarcza możliwości rozwoju intelektualnego, moralnego, społecznego 
oraz duchowego”. W roku 1992 w Rio de Janeiro odbyła się druga konferencja ONZ pt. 
„Środowisko i rozwój”. Opracowano tam następujące dokumenty [Sawicki 2007]: dekla-
racja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (27 zasad), deklaracja o lasach i Globalny 
Program Działań (Agenda 21). W tym ostatnim, najobszerniejszym dokumencie (565 
stron) szczególnie podkreślono kierunek ogólnoświatowej strategii ONZ w zakresie 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego z wymogami ochrony środo-
wiska [Paczuski 2000]. W Agendzie 21 zwrócono szczególną uwagę na konieczność 
likwidacji biedy w krajach trzeciego świata i na nierównomierny rozwój obszarów 
wiejskich państw, gdzie miasta rozwijały się kosztem zapaści ekonomicznej i społecz-
nej wsi. Jeden poświęcono rozdział roli kobiet w rozwoju zrównoważonym, co wydaje 
się szczególnie trafne, ponieważ z obserwacji wynika, że na obszarach wiejskich Unii 
Europejskiej (UE) to właśnie głównie one są animatorkami rozwoju agroturystyki.

Wymienione konferencje ONZ są dla UE wyznacznikami opracowywanych planów 
rozwoju gospodarczego oraz kulturowego. W momencie podpisania aktu stowarzy-
szeniowego z UE Polska stała się także adresatem realizowanych tam programów, a 
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mianowicie [Sawicki 2007, Sikora 2012]: wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-
skich oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Po II wojnie światowej polska wieś charakteryzowała się rozwojem monofunkcyjnym, 
co oznacza głównie produkcję surowców rolniczych i dostarczanie siły roboczej do fabryk 
w miastach. W efekcie wieś biedniała ekonomicznie i wyludniała się. Zadaniem rozwoju 
wielofunkcyjnego jest dywersyfikacja źródeł dochodu ludności wiejskiej, a tu naczelna rola 
przypadła turystyce, dzięki której tworzono miejsca pracy w różnych działach gospodarki 
dla osób, które nie znajdowały pracy w rolnictwie [Kłodziński 1999]. Komplementarnym 
do rozwoju wielofunkcyjnego jest rozwój zrównoważony w założeniach zapewniający 
sprawiedliwe zaspokojenie rosnących potrzeb współczesnego społeczeństwa, lecz wraz 
z gwarancją realizacji potrzeb kolejnych pokoleń. Oznacza to wzrost gospodarczy elimi-
nujący konsumpcyjny styl życia, a uwzględniający istotne potrzeby ochrony przyrody i  
środowiska [Pearce 1991]. Rolę propagowania zasad rozwoju zrównoważonego w du-
żym stopniu może przejąć ekoturystyka, która powinna być także turystyką edukacyjną. 
Jak wynika z powyższych zapisów turystyka jest ściśle związana z obszarami wiejskimi 
jako destynacją, co przejawia się w obowiązujących programach ich rozwoju. Poza tym 
turystyka jest ważnym, lecz u nas słabo docenianym sektorem gospodarki. 

Władysław Gaworecki [2007] stwierdził, że turystyka jest zjawiskiem bardzo zło-
żonym, co utrudnia jej przejrzysty podział. Zapewne stąd ciągle pojawiają się nowe 
rodzaje turystyki pretendujące do samodzielnego bytowania, a tymczasem są to tylko 
wysublimowane odmiany pojęć już istniejących. Takim przykładem jest chociażby 
agroturystyka oraz pochodna enoturystyka. Może kiedyś powstanie termin tury-
styki ziołowej lub warzywnej. Wynika stąd istotna potrzeba utworzenia jednolitego 
nazewnictwa turystyki uprawianej na obszarach wiejskich. Celem opracowania jest 
wyodrębnienie względnie dobrze zarysowanych jednostek i kryteriów klasyfikacji 
turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na obszarach wiejskich.

Metodologia

Wykorzystano metodę monograficzną oraz metodę obserwacji. Zgromadzono publi-
kacje naukowe krajowe i zagraniczne oraz zwrócono uwagę  na umocowania prawne. 
Wykorzystano również obserwacje działań administracji rządowej i samorządowej 
oraz organizacji pozarządowych, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR). Tak kompleksowe podejście powinno przyczynić się do utworzenia 
podwaliny kryteriów podziału turystyki na obszarach wiejskich, co przyczyni się do 
ujednolicenia pojęć stosowanych w teorii i gospodarce oraz przełoży się na coraz 
lepsze funkcjonowanie gospodarki turystycznej.

Kryteria podziału turystyki na obszarach wiejskich w literaturze

Prawo jako podstawowy instrument polityki państwa, a także środek ochrony 
indywidualnej lub społecznej podmiotowych praw obywatelskich spełnia w gospo-
darce turystycznej wiele funkcji. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja stymulatora 
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procesów gospodarczych. Oznacza to stosowanie odpowiednich środków ekono-
miczno-prawnych, które działają motywująco na podmioty gospodarcze. Właśnie 
takie przepisy prawne sprzyjają rozwojowi zrównoważonemu i wielofunkcyjnemu 
na obszarach wiejskich, czyli m.in. powstawaniu nowych podmiotów turystycznych, 
a w tym agroturystycznych. Poza tym prawo ma również istotny wpływ na zachęca-
nie podmiotów gospodarczych do działań korzystnych na rzecz ochrony środowiska. 
Można jeszcze wspomnieć o takich funkcjach prawa, jak  kontrola zachowań ludzkich 
oraz rozstrzyganie konfliktów społecznych  [Gospodarek 2008, Paczuski 2000].

Aby prawo mogło stymulować gospodarkę turystyczną niezbędne jest zdefiniowa-
nie określonych zjawisk i procesów, bowiem tylko wtedy jest możliwe powstawanie 
wszelkich przepisów prawnych. Ponadto definicje są podstawą prowadzenia badań 
statystycznych niezwykle pomocnych w zarządzaniu turystyką jako gospodarką 
oraz przedsiębiorstwami turystycznymi [Gaworecki 2007]. Turystyka jest sektorem 
gospodarki, którą można określić jako in statu nescendi, stąd odczuwalne są istotne 
braki definicyjne i niedookreślenia. Dotyczy to zarówno zagranicznej, jak i krajowej 
literatury przedmiotu [Bramwell, Lane 1994, Sikora 2012]. Szeroko opisuje kryte-
ria podziału turystyki W. Gaworecki [2007], wyróżniając wśród nich kryteria: grup 
motywacji, motywacji kreatorów popytu, podmiotu turystyki, pochodzenia turysty.

Należy podkreślić, że wiele form i rodzajów turystyki wzajemnie się nakłada lub w 
znacznej części uzupełnia. Przykład stanowi turystyka krajoznawcza, przyrodnicza, kul-
turowa i religijna. W. Gaworecki [2007] podaje takie niezależne formy-twory, jak turystka 
rozumna i turystyka oświecona, które zdecydowanie powinny być jednoznaczne i trudno 
sobie wyobrazić, że poza turystyką dysfunkcyjną jakaś forma lub rodzaj turystyki są „niero-
zumne” lub „nieoświecone”. Wydaje się, że wśród wymienionych kryteriów zdecydowanie 
rzadko pojawia się zarysowana przestrzeń [Drzewiecki 2002, Łagowska, Michałowski 
2005, Sawicki 2007, Sikora 2012, Szwichtenberg 1993] oraz funkcja gospodarcza i śro-
dowiskowa [Kłodziński 2006, Niezgoda 2006, Sawicki 2007, Szwichtenberg 1998].

Jeden z pierwszych schematów podziału turystyki według kryterium przestrzeni i 
skutków oddziaływania na środowisko przedstawił Aleksander Szwichtenberg [1998]. 
Zupełnie inaczej przedstawili to zagadnienie Bożena Łagowska i Kazimierz Micha-
łowski [2005], a jeszcze inaczej Jan Sikora [2012]. A. Szwichtenberg [1998] wyróżnił 
środowisko miejskie i pozamiejskie i z tego drugiego wywiódł turystykę na terenach 
wiejskich, w skład której weszła turystyka w gospodarstwie (rys. 1). W opracowaniu 
B. Łagowskiej i K. Michałowskiego [2005] pojawiło się pojęcie turystyki na obszarach 
wiejskich dzielące się na 5 form (rys. 2). Zupełnie inaczej, ale i znacznie prościej doko-
nał podziału J. Sikora [2012], bowiem nadrzędną uczynił turystykę wiejską, podzieloną 
na: turystkę na obszarach wiejskich, sylwanoturystykę i agroturystykę (rys. 3). 

Janusz Majewski i Bernard Lane [2001] podkreślają, że obszary wiejskie są trudne 
do zdefiniowania, a kryteria używane przez różne kraje są znacznie zróżnicowane. 
Zwracają również uwagę na znaczne zróżnicowanie turystyki na terenach wiejskich. 
Wyróżniają formę turystyki miejskiej, umiejscowionej na wsi, co także podkreśla 
Bogdan Sawicki [2007] i nazywa ją turystyką wyobcowaną. 
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Tabela 1. Właściwości społeczności wiejskich i miejskich
Wiejskie Miejskie
1. Wspólnota 1. Zrzeszenie
2. Organizmy społeczne obejmujące 
powiązania, ale o różnvch funkcjach

2. Organizmy społeczne obejmujące wiele 
zachodzących na siebie powiązań

3. Różnorodne role odgrywane przez tę 
samą osobę 3. Różne role odgrywane przez różnych  ludzi

4. Prosta gospodarka 4. Zróżnicowana gospodarka
5. Niewielki podział pracy 5. Duży stopień specjalizacji pracy
6. Status społeczny – przypisany 6. Status społeczny – osiągany
7. Wykształcenie według stanu 7. Status wynikający z wykształcenia
8. Obejmowanie roli społecznej 8. Powierzanie roli społecznej
9. Bliskie więzi społeczne 9. Luźne więzi społeczne
10. Lokalność 10. Kosmopolityzm
11. Kryterium ekonomiczne jest 
jednym z wielu decydujących o 
zróżnicowaniach społecznych

11. Zróżnicowania społeczne głównie według 
kryterium ekonomicznego

12. Integracja/ brak anonimowości 12. Atomizacja/anonimowość
13. Integracja ze środowiskiem pracy 13. Oddzielenie środowiska pracy

Źródło: [Majewski., Lane 2001, za Frankerbergiem 1966]

 

 

 

 

 

Ryc. 3. Podział turystyki wiejskiej na rodzaje
Źródło: [Sikora 2012]
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Mając na uwadze duże różnice między środowiskami wiejskimi opracowano pojęcie 
kontinuum wiejsko-miejskie, będące pomocą w identyfikacji społeczności miejskich i 
wiejskich [Majewski, Lane 2001]. Zagadnienie to przedstawiono w tabeli 1.

Nowe podejście do klasyfikacji turystyki na obszarach wiejskich

Krzysztof Przecławski [2004] określa turystykę jako zjawisko psychologiczne, spo-
łeczne, ekonomiczne, przestrzenne i kulturowe. Należy jednak spojrzeć na omawiane 
zagadnienia z punktu widzenia turysty, organizatorów wyjazdów turystycznych oraz 
stałych mieszkańców przestrzeni związanej ze zjawiskiem turystyki oraz krajowej, regio-
nalnej i lokalnej gospodarki turystycznej. Obecnie wielu turystów poszukuje zindywidu-
alizowanych form odpoczynku, które przejawiają się motywami podróży związanych z 
krajoznawstwem i edukacją, a zwiększona częstotliwość wyjazdów turystycznych sprzyja 
poszukiwaniu celów nie zbyt daleko oddalonych od miejsca zamieszkania [Sikora 2007]. 
Organizatorzy turystyczni w zasadzie powinni kierować się popytem, ale tworzą także 
sobie wygodne produkty, które można określić jako „pchane na rynek”. Stali mieszkańcy 
recepcji turystycznej mają również swoje potrzeby psychologiczne, społeczne, kultu-
rowe i ekonomiczne. Zarządzanie gospodarką krajową, regionalną i lokalną wymaga, 
aby turystyka realizowała zasady rozwoju zrównoważonego, a w przypadku obszarów 
wiejskich także rozwoju wielofunkcyjnego [Gralak 2011, Niezgoda 2006, Jędrzejczyk 
1995, Kłodziński 2006, Majewski, Lane 2001, Sawicki 2007, Sikora 2012, Tyran 2007].

Przestrzeń w turystyce jest bardzo ważnym, a jednocześnie niezwykle złożonym 
zagadnieniem. Z geograficznego punktu widzenia Stanisław Liszewski [1995] wyod-
rębnia następujące typy turystycznej przestrzeni funkcjonalnej:

 – eksploracji turystycznej – odkrywanie nieznanych obszarów bez zagospoda-
rowania turystycznego,

 – penetracji turystycznej – dominuje poznanie krajoznawcze i krótkotrwały 
wypoczynek,

 – asymilacji turystycznej – pobyt i kontakty turystów z miejscową ludnością w 
celu poznania lokalnej kultury,

 – kolonizacji turystycznej – trwałe zajmowanie nowych terenów pod zagospoda-
rowanie turystyczne (hotele, domy wczasowe, drugie domy, działki letniskowe),

 – urbanizacji turystycznej – przekształcenie terenów wiejskich w tereny miejskie.
W nawiązaniu do omawianej przestrzeni należy wspomnieć o regionie turystycznym 

oznaczającym przestrzeń (obszar) pełniącą funkcję turystyczną, wynikającą z homoge-
niczności cech środowiska geograficznego oraz z istniejących tam uwarunkowań społecz-
no-ekonomicznych. W literaturze można spotkać również pojęcie obszaru turystycznego, 
rozumianego jako jednostka o randze niższej od regionu turystycznego [Kurek 2007]. 

W opracowaniach turystycznych najczęściej spotykanym pojęciem związanym z 
przestrzenią jest obszar recepcji turystycznej, co oznacza miejsce przyjmowania ruchu 
turystycznego, a jest równoznaczne z angielskim określeniem destination, definiowanym 
jako: „fragment przestrzeni, który turysta wybiera na miejsce docelowe podróży, bowiem 
znajduje tu wszystkie potrzebne podczas pobytu urządzenia i usługi” [Dettmer i in. 1999].
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Należy jeszcze wspomnieć o przestrzeni geograficznej oraz przestrzeni kosmicznej, 
administracyjnej i statystycznej. Tę pierwszą przestrzeń należy rozumieć jako powierzch-
nię Ziemi (powłoka krajobrazowa) w jej fizycznym, przyrodniczymi złożonym zróżnico-
waniu. Natomiast przestrzeń kosmiczna istnieje poza obszarem ziemskiej atmosfery. Za 
granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 
100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega linia Kármána [Liszewski 1995].

Znacznie bardziej złożonym pojęciem jest europejska przestrzeń administracyjna, 
co w założeniach należy rozumieć jako funkcjonowanie administracji rządowej i sa-
morządowej w krajach UE. Określenie to przyjęto na Forum Organizacji Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD), w celu ułatwienia unijnego procesu zarządzania administracyjnego w 
poszczególnych krajach i w całej UE [Biernat 2002, OECD/SIGMA Papers 1999]. Omawia-
ny termin jest ściśle związany z przestrzenią statystyczną, która definiowana jest jako 
środek przedstawiania zasadniczych powiązań pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami 
rzeczywistymi. Chodzi tu o wynikającą z przestrzeni administracyjnej porównywalność 
wyników badań statystycznych w obrębie danego kraju i UE [https://www.ipman.pl].

Przystępując do klasyfikacji tak złożonego zjawiska jak turystyka uwzględniono do-
tychczasowy dorobek literaturowy z tego zakresu. Biorąc za punkt wyjścia przestrzeń 
geograficzną, kosmiczną, administracyjną i statystyczną, ustanowiono podstawowe 
jednostki, a także kryteria klasyfikacji turystyki, które przestawiono w tabeli 2.

W proponowanej klasyfikacji podstawową jednostkę stanowi typ turystyki wy-
odrębniony na podstawie kryterium przestrzeni. Stosunkowo słabą stroną jest wy-
różnienie kilku pojęć związanych z przestrzenią, ale tylko takie podejście pozwala na 
względnie przejrzyste wyodrębnienie pięciu typów turystyki (tab. 2 i rys. 4). Pierwsze 
cztery typy turystyki są mocno osadzone w przestrzeni geograficznej, jednak w celu 
wyróżnienia realnie istniejącej od roku 2001 turystyki kosmicznej [Sawicki 2007],  

Tabela 2. Proponowane jednostki i kryteria klasyfikacji turystyki
Jednostki 
klasyfikacji

Kryteria

Typ Przestrzeń geograficzna i kosmiczna
Rodzaj Motywacja turystów oraz kreatorów podaży: fizyczna (wypoczynek, 

leczenie, sport), psychiczna (eskapizm, prestiż, rozrywka, nowe 
przeżycia), społeczna (odwiedziny, życie towarzyskie), kulturowa, 
poznawcza, edukacyjna, gospodarcza, polityczna.
Funkcja gospodarcza i środowiskowa.
Typ przestrzeni turystycznej.

Forma Liczba i wiek uczestników, czas pobytu, pora roku, rodzaj zakwaterowania, 
środek transportu, bilans płatniczy, finansowanie, oddziaływanie urzędowe, 
aspekty socjologiczne, organizacja podróży, uszczegółowienie rodzaju 
turystyki (synonim podrodzaju np. enoturystyka, ekoagroturystyka)

Kategoria Wynika z łączenia rodzajów i form turystyki tworzących uszczegółowienia 
np. turystyka narodowa, międzynarodowa, wewnątrzkrajowa

Źródło: opracowanie własne z uwzględnieniem klasyfikacji Gaworeckiego [2007]
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należało wprowadzić nowe kryterium. Z kolei bez wyodrębnienia kryterium przestrze-
ni statystycznej nie byłoby możliwe wydzielenie typu turystyki miejskiej i turystyki 
na obszarach wiejskich. Poza tym tylko taki podział turystyki gwarantuje porówny-
walność wyników badań statystycznych niezbędnych do zarządzania turystyką jako 
krajową gospodarką.

Według GUS, obszarem wiejskim w Polsce jest teren wchodzący w skład terytorium 
gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, albo inaczej teren położony poza obszarem wy-
znaczonym granicami miast, stąd wydzielenie typu turystyki miejskiej i typu turystyki 
na obszarach wiejskich jest oczywiste (rys.4).

O problematyce zróżnicowania kulturowego, gospodarczego i przyrodniczego ob-
szarów wiejskich pisało wielu autorów [Brelik 2007, Dettmer i in. 1999, Drzewiecki 
2002, Jędrzejczyk 1995, Liszewski 1995, Majewski, Lane 2001, Musiał i in. 2005, 
Runowski 2013, Sikora 2012].

W monografii J. Sikory [2012] podana jest definicja obszarów wiejskich, która 
wyczerpuje istotę zagadnienia: „Turystyka na obszarach wiejskich i leśnych obejmuje 
wszelką turystykę organizowaną na terytorium poza granicami administracyjnymi 
miast, na którym występuje: przewaga ludności związanej z gospodarką rolną i leśną; 
ekstensywne użytkowanie ziemi; pielęgnowanie i zagospodarowanie lasu; tradycyjny 
styl życia bliski przyrodzie; rzadka zabudowa i rozproszone osadnictwo związane 
historycznie utrwalonymi formami terytorialnej społeczności lokalnej, takimi jak 
wieś, sołectwo, kolonia, przysiółek, siedlisko, leśniczówka, gajówka. Głównym celem 
uczestnictwa w niej jest przeciwstawienie walorów przyrodniczych, atrakcji antropo-
genicznych i warunków turystycznych środowiska wiejskiego i leśnego miejskiemu.”

Na świecie istnieje wiele obszarów poza granicami miast i obszarami recepcji 
turystycznej, gdzie turystykę uprawiają tylko wyjątkowi pasjonaci, ponieważ brakuje 
tam elementarnego zagospodarowania turystycznego, a nawet stałych mieszkańców. 
Są to obszary wielkich pasm górskich, pustynie, stepy azjatyckie, pampa południowo-
amerykańska, obszary tundry, Syberii i Alaski. Można próbować zaliczyć te rejony do 
obszarów wiejskich (definicja GUS), lecz wydaje się znacznie słuszniejsze wydzielenie 
tu odrębnego typu turystyki na pustkowiach. Na omawianych terenach turystami są 

Rys. 4. Klasyfikacja turystyki według kryterium przestrzeni geograficznej i kosmicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sawicki 2007]
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nie zwykli turyści, lecz podróżnicy, alpiniści, himalaiści. Wydaje się także słuszne wy-
dzielenie typu turystyki morskiej, ponieważ po morzach świata pływa wiele środków 
transportu z turystami. Można wydzielić także takiej rodzaje turystyki, jak: fishing, 
cruising, yachting, frachting (rys. 4).

W tabeli 2 przedstawiono kryteria wyodrębnienia rodzajów turystyki, a na ry-
sunku 5 zaprezentowano pięć rodzajów turystyki na obszarach wiejskich wyróżnio-
nych na podstawie kryterium funkcji korzyści dla turysty, środowiska społecznego i 
przyrodniczego oraz kryterium turystycznej przestrzeni funkcjonalnej. Po głębszym 
zastanowieniu i środowiskowej dyskusji można wprowadzić także podrodzaje tury-
styki, jednak wymaga to dobrego uzasadnienia, bowiem nadmiernie rozbudowana 
klasyfikacja może stracić na aplikacyjności. Proponowana klasyfikacja turystyki na 
obszarach wiejskich ma wiele cech nie do końca sprecyzowanych, lecz jej zaletą jest 
względna przejrzystość klasyfikacji.

Precyzyjne wydzielenie turystyki na obszarach wiejskich napotyka na bardziej zło-
żone problemy (rys. 5). Pisze o tym wielu autorów [Kłodziński 2006, Majewski,  Lane 
2001, Sawicki 2007, Sikora 2012]. Omawiając to zagadnienie należy zwrócić szczególną 
uwagę na obowiązujący w UE program rozwoju zrównoważonego oraz program wie-
lofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Obydwa programy są związane z różnymi 
formami wspomagania finansowego wsi. Jedną z tych form był Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), którym zarządzała ARiMR w 
ramach realizacji działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o dotację do wysokości 100 tys. zł mógł się ubiegać rol-
nik albo jego małżonka lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym  rolników. Mógł ją otrzymać rolnik wynajmujący miejsca noclegowe w 
budynkach niemieszkalnych, ale w tym ostatnim przypadku był zobowiązany zareje-
strować działalność agroturystyczną pod odpowiednim kodem PKD, a budynek należało 
zarejestrować w kategorii XIV jako hotel lub pensjonat, co w znacznym stopniu nie odpo-
wiada idei turystyki rodzinnej realizowanej w gospodarstwach rolnych [Sawicki 2010]. 

Rys. 5. Rodzaje turystyki na obszarach wiejskich wyróżnione na podstawie kryterium 
funkcji gospodarczej i środowiskowej oraz typu przestrzeni turystycznej według 
Liszewskiego [1995]
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sawicki 2007]
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Dla agroturystyki kluczowym dokumentem prawnym jest Ustawa z 2 lipca 2004 roku o 
swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. nr 173, poz.1807 z późn. zm.], bowiem w art. 
3 zapisano: „przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie 
w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokojów, 
sprzedaży posiłków obiadowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług 
związanych z pobytem turystów” [Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.]. Należy rozumieć, 
że w art. 3 dokonano wyłączenia gospodarstw rolnych, co oznacza, że w świetle prawa 
wynajmowanie przez rolników pokojów, sprzedaż posiłków świadczenie innych usług 
nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji oraz nie podlega opodatko-
waniu. Trzeba jeszcze dodać, że rolnik agroturystyczny zachowuje status bezpodatkowy 
tylko wówczas, jeśli przebywają u niego turyści. W przypadku wynajmu pokojów pra-
cownikom będącym w podróży służbowej, przekroczenia 150 tys. dochodu albo liczby 
pokojów większej niż 5 pojawia się obowiązek podatkowy [Sawicki 2010].

Podsumowując zagadnienie zwolnienia agroturystyki z obowiązku podatkowego 
trzeba jasno powiedzieć, że krajowe przepisy prawne są niezwykle zawiłe i tak roz-
proszone w porządku prawnym, że są nieznane nawet wysokim rangą pracownikom 
urzędów skarbowych oraz izb skarbowych. Wielu z nich oficjalnie twierdzi, że zapi-
sane w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej domyślne zwolnienie 
gospodarstw agroturystycznych z innych usług niż nocleg i wyżywienie, nie dotyczy 
usług rekreacyjnych [Gazeta Prawna 2013]. 

Można więc stwierdzić, że agroturystyka prawnie jest zawsze związana z gospo-
darstwem rolnym i w podstawowym zakresie jest zwolniona z opodatkowania. Bez 
żadnych wątpliwości jest to wystarczający powód, ażeby wyróżnić agroturystykę jako 
rodzaj turystyki pełniący ważną rolę w rozwoju wielofunkcyjnym wsi, a także szeroko 
rozumianym rozwoju zrównoważonym obszarów wiejskich. W kontekście powyższych 
rozważań definicję agroturystyki można zapisać następująco: „Agroturystyka oznacza 
przyjmowanie turystów w gospodarstwach rolnych, lecz tylko do momentu przekro-
czenia bariery wynajmu 5 pokoi albo przekroczenia dochodu 150 tys. zł rocznie, lub do 
momentu, kiedy dochody z turystki nie przekroczą dochodów z rolniczej działalności 
gospodarstwa. W agroturystyce wykorzystywane są walory kulturowe i przyrodnicze 
gospodarstw oraz okolicznych obszarów wiejskich.”

Zapewne definicja ta ma swoje ograniczenia, lecz jej zaletą jest krótki zapis oraz 
zastosowanie liczbowych mierników w znacznej części zapisanych w obowiązującym 
krajowym prawie. Poza tym z obserwacji wynika, że rolnicy, którzy zgodnie z nowym 
zapisem stracą status gospodarstwa agroturystycznego i tak praktycznie będą raczej 
hotelarzami. Takie podejście powinno uczynić rynek turystyczny na obszarach wiejskich 
bardziej przejrzystym i zlikwidować szarą strefę podatkową. Słabszą stroną będzie obo-
wiązek prowadzenia uproszczonej księgowości, jednak pośrednio i tak księgowość jest 
obecnie obligatoryjna prawnie w rozumieniu ustawy o VAT [Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.]. Nie bez znaczenia jest fakt, że brak opodatkowania w agroturystyce 
czyni ją bardziej konkurencyjną na rynku usług turystycznych oraz bardziej dostępną 
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cenowo dla biedniejących warstw społeczności miejskiej, a to jest również zbieżne z 
rozwojem zrównoważonym przez realizację zasady 1. w deklaracji z Rio de Janeiro.

Nawiązując do danych w tabeli 2 warto wspomnieć także o formach agroturystyki, do 
których zaliczono enoturystykę i ekoagroturystykę. Pierwsza forma oznacza turystykę 
pobytową w gospodarstwach mających winnice lub turystykę wiodącą szlakiem gospo-
darstw winiarskich. Natomiast ekoagroturystyka istnieje tylko wtedy, gdy gospodarstwo 
rolne, rybackie lub ogrodnicze ma aktualny certyfikat gospodarstwa ekologicznego wy-
dawany w Polsce przez jednostki certyfikujące będące w oficjalnym krajowym rejestrze. 
Po względnie precyzyjnym zdefiniowaniu agroturystyki znacznie łatwiej zaproponować 
poniższą definicję turystyki wiejskiej: „Turystyka wiejska oznacza przyjmowanie tury-
stów na noclegi przez osoby fizyczne i podmioty prawne prowadzące opodatkowaną 
działalność turystyczną na obszarach wiejskich w oparciu o istniejące zagospodarowanie 
turystyczne i przy wykorzystaniu lokalnych kulturowych i przyrodniczych walorów 
turystycznych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego”. Zakładając, że ob-
szary wiejskie wyodrębniono w oparciu o wcześniej omówione kryterium przestrzeni 
administracyjno- statystycznej powyżej zapisane, względnie przejrzyste określenie 
turystyki wiejskiej powinno mieć cechy nie tylko teoretyczne, lecz również aplikacyjne. 
Wielu autorów pisze o ryzyku dla kulturowego i przyrodniczego środowiska wiejskiego 
[Bramwell, Lane 1994, Front i in. 2000, Majewski, Lane 2001, Niezgoda 2006, Tribe i in. 
2000]. Stąd zapis w definicji o konieczności przestrzegania rozwoju zrównoważonego 
w turystyce wiejskiej wydaje się niezbędny. Dawne pojęcia turystyki zielonej, a nawet 
ekorozwoju powinny już należeć do chwalebnej historii.

Kolejnym rodzajem turystyki jest sylwanoturystyka (sylvestris po łacinie oznacza 
las), czyli turystyka głównie wykorzystująca walory turystyczne lasów, których w 
Polsce przybywa i obecnie stanowią 29,2% powierzchni kraju [www.stat.gov.pl]. 
Ogółem lasy zajmują 9,1 mln ha, z czego 7,5 mln ha, czyli około 1/4 powierzchni 
kraju to lasy bardzo atrakcyjne turystycznie. Ogromna ich część to lasy publiczne 
(82,1%), a w tym 78,1% z nich pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego „Lasy Państwowe”, które do swojej misji ma wpisane działania edukacyjne 
i turystyczne dla społeczeństwa [Musiał 2014, Pigan 2009]. Przedsiębiorstwo „Lasy 
Państwowe” dysponuje dobrze zorganizowanym zagospodarowaniem turystycznym 
w postaci: ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, kwater myśliwskich, pokojów 
gościnnych, pól biwakowych, obiektów edukacji ekologicznej, szlaków rekreacyjnych 
(piesze, rowerowe, konne), ścieżek dydaktycznych [Pigan 2009, Ważyński 1997].

W art. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest zapis 
o tym, że gospodarstwo rolne posiadające las nie jest uważane jako prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, a więc nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Inaczej mówiąc 
gospodarstwa mające w posiadaniu lasy działają na prawnych zasadach, takich jak 
gospodarstwa agroturystyczne. Warto dodać, że w rejonach północno-wschodnich 
kraju (suwalskie) wielu rolników jest bardziej leśnikami, bowiem mają od kilku do 
kilkudziesięciu hektarów lasów. Wszyscy inni posiadacze lasów są opodatkowani.
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Podsumowując sylwanoturystykę opracowano następującą definicję tego rodzaju 
turystyki: „Sylwanoturystyka oznacza przyjmowanie turystów na noclegi przez osoby 
fizyczne i podmioty prawne dysponujące zagospodarowaniem turystycznym (mają-
cym do niego dostęp prawny)  na terenie lasów lub w ich pobliżu oraz w przewadze 
wykorzystujące turystyczne walory kulturowe i przyrodnicze terenów leśnych w 
zgodzie z obowiązującym krajowym prawem i zasadami rozwoju zrównoważonego”.

Na obszarach wiejskich spotyka się osoby fizyczne i podmioty prawne, które prowa-
dzą działalność turystyczną o charakterze miejskim, a umiejscowioną na wsi [Majewski, 
Lane 2001]. Przykład stanowią chociażby ośrodki konferencyjne położone na peryfe-
riach wsi, gdzie turyści przybywają tylko na 2-3 dni i praktycznie nie opuszczają miej-
sca pobytu. Takie obiekty turystyczne nawet nie korzystają z miejscowych produktów 
spożywczych czy też miejscowej siły roboczej. W ogrodzonym terenie tych ośrodków 
nawet roślinność ozdobna jest obca otaczającej przyrodzie. Turyści w omawianych 
ośrodkach nie korzystają z okolicznych walorów kulturowych i przyrodniczych, a także 
nie mają okazji do nawiązywania kontaktów z lokalną społecznością. Taka turystyka jest 
mało przyjazna środowisku, w którym się odbywa i pełni rolę raczej obciążającą. Tury-
stykę wyobcowaną można zdefiniować następująco: „Turystyka wyobcowana oznacza 
przyjmowanie turystów przez osoby fizyczne i podmioty prawne prowadzące legalną 
turystyczną działalność gospodarczą na obszarach wiejskich, lecz w małym stopniu lub 
wcale niekorzystające z lokalnych turystycznych walorów kulturowych i przyrodniczych, 
a także nie nawiązujące kontaktów z miejscowym społeczeństwem i niewiele wnoszące 
do rozwoju wielofunkcyjnego wsi jak też rozwoju zrównoważonego.”

Podsumowanie

Wobec dużego zróżnicowania w podejściach do kryteriów podziału turystyki zwró-
cono uwagę na dotychczasowy dorobek w powyższym zakresie oraz zaproponowano 
uporządkowanie klasyfikacji turystyki odbywającej się na obszarach wiejskich. Zapew-
ne nie jest to jedyne słuszne rozwiązanie i można nad nim dyskutować. Przedstawiono 
jednak względnie prosty sposób wydzielenia takich jednostek klasyfikacji, jak typ, 
rodzaj, forma i kategoria. W oparciu o tę osnowę można dalej rozbudowywać system 
klasyfikacji turystyki. Za podstawowe kryterium przyjęto przestrzeń, a w kolejności 
funkcje pełnione przez turystykę. Przedstawiona klasyfikacja jest względnie prosta 
oraz częściowo korzysta z dotychczasowego dorobku nauki w zakresie turystyki. Wy-
daje się, że bardzo ważnym zagadnieniem jest łączenie tej klasyfikacji z programem 
rozwoju wielofunkcyjnego wsi i rozwoju zrównoważonego, a także włączenie do 
prezentowanych definicji rodzajów turystyki cytowanych mierników wynikających 
z obowiązującego prawa.
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Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości
Lucyna Przezbórska-Skobiej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wstęp

Jedną z form pozarolniczej przedsiębiorczości i pozyskiwania dodatkowych docho-
dów przez gospodarstwa rolne w Polsce stała się agroturystyka. Wyniki badań GUS 
wskazują na zmiany w tendencji kształtowania się liczby i struktury gospodarstw 
rolnych prowadzących działalność pozarolniczą w zakresie agroturystyki. Celem pracy 
jest poznanie i przedstawienie agroturystyki jako formy przedsiębiorczości właścicieli 
gospodarstw rolnych oraz charakterystyka tych gospodarstw i ich właścicieli (analiza 
statyczna) oraz ukazanie zmian, które w nich zaszły w latach 1996-2013 (analiza 
dynamiczna).

Materiał i metodyka

W pracy wykorzystano materiały i dane wtórne o działalności pozarolniczej 
prowadzonej w gospodarstwach rolnych opublikowane przez GUS jako wyniki z 
powszechnych spisów rolnych (PSR) (dane z 1996, 2002 i 2010 roku), a w okresach 
międzyspisowych, jako wyniki reprezentacyjnych badań zatytułowanych Struktura 
gospodarstw rolnych (dane z 20051, 2007 i 2013 roku – formularz R-SGR). Niespójność 
stosowanych pojęć dotyczących działalności w zakresie turystyki i różne formy ich 
podawania niestety ograniczają, a czasem wręcz uniemożliwiają porównania dyna-
miczne [por. Przezbórska-Skobiej 2015, s. 145]. Dla realizacji złożonego celu pracy, 
poza danymi statystyki krajowej GUS, wykorzystano literaturę przedmiotu.

Przedsiębiorczość jako zjawisko ekonomiczne

Określenia „przedsiębiorczość” i „przedsiębiorczy” od wielu lat są „w powszechnym 
użyciu w języku obiegowym” [Sudoł 2008, s. 9]. Jednak wliteraturze przedmiotu pod-
kreśla się, że przedsiębiorczość jest zjawiskiem bardzo złożonym, wielowymiarowym 
i interdyscyplinarnym [Sudoł 2008, Kropsz, Kutkowska 2008, Rogala 2011, Glinka, 
Gudkova 2011, Wściubiak 2014], a zakres pojęcia jest bardzo szeroki [Sosińska-Wit, 
Gałązka 2014]. Najczęściej jednak przedsiębiorczość traktowana jest jako zjawisko 
ekonomiczne albo dotyczące zarządzania [Glinka, Gudkowa 2011, Sikora 2012, Ka-
liszczak, Nesterowicz 2014, Sosińska-Wit, Gałązka 2014]. Rozważana jest także w 
aspekcie społecznym lub psychologicznym [Sikora 2012, Matynia, Palinkiewicz 2013, 
Kaliszczak, Nesterowicz 2014] oraz prawa, pedagogiki czy etyki [Wściubiak 2014]. 
1 W 2005 roku badanie zatytułowane było Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, po-

głowie zwierząt oraz charakterystyka gospodarstwa rolnego (sprawozdanie/kwestionariusz 
R-CZSR) [GUS 2005].
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Termin „przedsiębiorczość” został wprowadzony do użycia przez francuskich 
ekonomistów B. Belidona i J.B. Saya, jakkolwiek istnieje koncepcja, że prekursorem 
tego pojęcia był inny francuski ekonomista – R. Cantillon [Piecuch 2010, Rogala 2011, 
Wściubiak 2014 za Matusiak 2006]. Pierwsza definicja pojęcia „przedsiębiorczość” 
wywodziła się z teorii ograniczoności zasobów [Wawrzyniak 1998, Rogala 2011, 
Sosińska-Wit, Gałązka 2014]. Współczesne rozważania dotyczące znaczenia terminu 
„przedsiębiorczość” i badania naukowe dotyczące przedsiębiorczości odwołują się do 
trzech głównych nurtów teoretycznych reprezentowanych przez F. Knighta, J. Schum-
petera i szkoły austriackiej [Rogala 2011, za Gaweł 2007]. 

Przedsiębiorczość, jako ważna kategoria ekonomiczna [Sudoł 2008], definiowana 
jest współcześnie jako „swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i ka-
pitału) czynnik produkcji” [Encyklopedia PWN 2001]. W literaturze przedmiotu prze-
ważają jednak opinie, że wielość definicji2 i nurtów znaczeniowych terminu „przedsię-
biorczość”, uniemożliwia jednoznaczne zdefiniowanie tego zjawiska i przyjęcie jednej, 
uniwersalnej definicji [Sudoł 2008, Rogala 2011, Sikora 2012]. Uwzględniając takie 
kryteria, jak: funkcje ekonomiczne przedsiębiorcy, cechy osobowe przedsiębiorcy 
oraz sposób menadżerskiego postępowania, Krzysztof Rogala [2011 za Piasecki 2001] 
dzielił definicje przedsiębiorczości na trzy główne grupy:

 – biorące pod uwagę kryteria odnoszące się do funkcji ekonomicznych działań 
przedsiębiorczych (przedsiębiorczość = proces),

 – uwzględniające kryteria psychospołeczne (przedsiębiorczość = indywidualne 
cechy przedsiębiorcy),

 – uwzględniające kryteria behawioralne, tj. sposób pełnienia funkcji kierowni-
czych (przedsiębiorczość = sposób zachowania). 

Co więcej, pojęcie „przedsiębiorczość” jest dynamiczne i podlega ciągłym modyfi-
kacjom na skutek zmian uwarunkowań działania podmiotów gospodarczych [Grzy-
bowska 2012, Wściubiak 2014], co z kolei „warunkuje potrzebę stałego klasyfikowania 
i systematyzowania” tych definicji [Rogala 2011, s. 12].

Współcześnie jednak w literaturze przedmiotu często wskazuje się na istnienie 
dwóch kategorii przedsiębiorczości [Duczkowska-Piasecka 1998, Gołębiowski 2014] 
lub dwóch podejść definicyjnych [Kaliszczak, Nesterowicz 2014]:

przedsiębiorczości jako cechy lub postawy (podejście podmiotowe), którą określa 
„sztuka radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach życiowych”, umiejętność spostrzega-
nia i wykorzystywania potrzeb i szans, zdolność do wykorzystywania nadarzających się 
okazji, przystosowywania się do zmieniających się warunków, zaradność, dynamizm, 
aktywność, inicjatywa i podejmowanie działań mających na celu indywidualny sukces 
i zaspokojenie aspiracji, skłonność do podejmowania ryzyka oraz innowacyjność i 
motoryka, ulepszanie istniejących elementów środowiska [Kłodziński 1999, Sudoł 
2008, Glinka, Gudkova 2011, Michalski 2012, Klonowska-Matynia, Palinkiewicz 2013]; 
2 Krzysztof Rogala [2011, s. 17], Grzegorz Gołębiewski [2014, s. 11] oraz Małgorzata Sosińska-Wit 

i Karolina Gałązka [2014, s. 351] przedstawiali zestawienia wielu historycznych i współczesnych 
definicji przedsiębiorczości.
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wspólną cechą osób przedsiębiorczych jest to, że „identyfikują i wykorzystują szanse 
pojawiające się w różnych kontekstach i rynkach, o odmiennych uwarunkowaniach 
i dynamice, wybierając różne ścieżki dojścia do obranego celu, który w odmienny 
sposób sobie wyznaczają” [Glinka, Gudkova, 2011, s. 19].

przedsiębiorczości jako działania albo procesu (podejście przedmiotowe), czyli 
tworzenia i budowania nowej firmy (przedsiębiorstwa, jednostki działalności gospo-
darczej), zarządzania nią oraz ponoszenia ryzyka związanego z jej funkcjonowaniem 
[Sudoł 2008], z wykorzystaniem nowatorskiego pomysłu [Kropsz, Kutkowska 2008].

W zakresie wymienionych dwóch kategorii identyfikuje się wiele różnych ro-
dzajów przedsiębiorczości. Beata Glinka i Svetlana Gudkowa [2011] wymieniają np. 
przedsiębiorczość garażową, intelektualną, pasjonatów, społeczną, kobiet, rodzinną, 
korporacyjną, międzynarodową, społeczności lokalnych, mniejszości narodowych i 
emigrantów czy internetową. Wymienione kategorie, tj. postawa przedsiębiorcza i 
proces przedsiębiorczości, oraz rodzaje przedsiębiorczości wzajemnie się przenikają 
[Gabińska 2014] i uzupełniają, a ich rozwój ma podstawowe znaczenie dla rozwoju 
gospodarki rynkowej [Sikora 2012]. Dla przemian społeczno-ekonomicznych terenów 
wiejskich szczególne znaczenie ma ten rodzaj przedsiębiorczości, który „skłania ludzi 
do podejmowania działań na rzecz zakładania i rozwoju różnorodnych działalności 
gospodarczych” [Kropsz, Kutkowska 2008, s. 90], w tym także działalności w zakresie 
agroturystyki. Z jednej strony, bowiem dywersyfikacja gospodarstw rolnych jest prze-
jawem aktywności i zachowań przedsiębiorczych rolników [Sikorska-Wolak 2011] a z 
drugiej, taka działalność przyczynia się do wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, 
stanowi solidną podstawę trwałego wzrostu gospodarczego oraz przezwyciężania wielu 
niekorzystnych zjawisk, takich jak np. bezrobocie, pogarszająca się sytuacja finansowa 
wielu rodzin wiejskich, monofunkcyjność czy postawy roszczeniowe [Gabińska 2014]. 
Wielu autorów wyraża pogląd, że to właśnie „małe i średnie przedsiębiorstwa są najważ-
niejszym ogniwem, za pomocą którego przedsiębiorczość ujawnia się, realizuje i wpływa 
na efekty makroekonomiczne” [Kaliszczak, Nesterowicz 2014, za Dominiak 2005].

Działalność agroturystyczna jako forma przedsiębiorczości w świetle 
polskiego prawa

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, tj. z art. 4 Ustawy z 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807], 
przedsiębiorcą jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, czyli „osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (…) wyko-
nująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”. Działalność taka definiowana 
jest jako „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…), a 
także działalność wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” (art. 4 ustawy). W 
art. 3 ustawy wskazano jednak, że jej przepisów nie stosuje się do „wynajmowania 
przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków i świadczenia w gospodarstwach rolnych 
i innych usług związanych z pobytem turystów” jako typowych usług oferowanych w 
ramach agroturystyki w oparciu o zasoby tego gospodarstw, bez zmiany ich charakteru 
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i naruszenia podstawowej funkcji, którą stanowi zdolność do produkcji rolnej. Ustawa 
nie zawiera definicji gospodarstwa agroturystycznego3, wskazując jedynie przesłanki, 
na podstawie których rolnicy, bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG), mogą świadczyć usługi związane z pobytem turystów 
[Ministerstwo Gospodarki 2013]. Żadne obowiązujące w Polsce przepisy prawne 
nie zawierają jednak definicji „agroturystyki” i „gospodarstwa agroturystycznego” 
[Trzpioła 2008, s. 212].

Wyłączenie rolników z zakresu działania ustawy ma charakter podmiotowy, tj. 
odnosi się wyłącznie do nich i nie dotyczy żadnych innych podmiotów niemających 
statusu rolnika [Ministerstwo Gospodarki 2013]. Jednak problem polega na tym, że 
w polskim prawie, zarówno w zakresie prawa prywatnego, jak i publicznego, brakuje 
nie tylko definicji gospodarstwa agroturystycznego, ale również jednolitej definicji 
działalności rolniczej [Kapała 2010, s. 102, za Budzinowski 2003], gospodarstwa 
rolnego i rolnika, a istniejące definicje „dotyczą jedynie tradycyjnie pojmowanej pro-
dukcji rolnej”, pomijając prowadzenie w gospodarstwach rolnych innych działalności, 
o charakterze nierolniczym takich, jak agroturystyka [Kapała 2010, s. 102]. Ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej także nie definiuje żadnego z wymienionych 
pojęć, a ustawodawca nie wskazał aktu prawnego, z którego należy przyjąć definicje 
wymienionych pojęć dla potrzeb stosowania tej ustawy. Definicje te pośrednio wyni-
kają z innych aktów prawnych, np. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
[Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93], art. 55 – definicja gospodarstwa rolnego, Ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników [Dz.U. 1991, nr 7, poz. 24], art. 
6 – definicja rolnika, działalności rolniczej i gospodarstwa rolnego czy Ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym [Dz.U. 1984, nr 52, poz. 268], art. 2 – definicja 
gospodarstwa rolnego [por. Budzinowski 2003]. 

Świadczenie usług turystycznych, w gospodarstwie rolnym z wykorzystaniem 
zabudowań, gruntów i innych zasobów gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru 
i naruszenia podstawowej funkcji – zdolności do produkcji rolnej, nie jest więc w 
świetle polskiego prawa działalnością gospodarczą, a rolnik w tym przypadku nie jest 
przedsiębiorcą. Zakres usług agroturystycznych może obejmować wówczas: 

 – wynajmowanie pokojów znajdujących się w budynku mieszkalnym w gospo-
darstwie rolnym, wynajmowanie miejsc na ustawienie namiotów w zagrodzie 
w gospodarstwie rolnym,

 – wynajem pokojów i miejsc na ustawienie namiotów związany z pobytem tury-

3  Według Anny Kapały [2008, s. 99] terminy „agroturystyka” czy „gospodarstwo agroturystyczne”, 
zarówno w polskim prawie, jak i prawie wspólnotowym, nie są terminami języka prawnego. W Polsce 
„w różnych aktach prawnych występuję opisowe jej określenia, takie jak „wynajmowanie przez 
rolników pokoi” czy „świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem 
turystów”, natomiast w prawie wspólnotowym wykorzystywany jest termin „turystyka wiejska”, który 
obejmuje „wszelkie przejawy działalności turystycznej wykonywanej na obszarach wiejskich” [Kapała 
2008, s. 99]. Jedyną definicję działalności agroturystycznej znaleźć można w rozporządzeniu MRiRW 
z dnia 17.10.2007 r. [Dz.U. nr 200, poz. 1441]. Agroturystykę określono tam jako „wynajmowanie 
pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenie innych usług 
związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym” [Przezbórska-Skobiej 2015].
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stów – czyli osób przebywających na wypoczynku,
 – sprzedaż posiłków domowych tylko dla osób, które przebywają w gospodar-

stwie na wypoczynku,
 – świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie 

rolnym.
Rolnik świadczący usługi turystyczne inne niż wymienione w art. 3 ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, w świetle polskiego prawa jest przedsiębiorcą, 
a ustawodawca nakłada na niego wiele obowiązków, takich jak: uzyskanie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), uzyskanie nu-
meru statystycznego REGON w GUS, zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego, 
uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), prowadzenie księgi meldunkowej, 
wnoszenie odpowiednich opłat miejscowych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie 
podatku od towarów i usług (VAT), obowiązek rozliczania podatku dochodowego od 
osób fizycznych z tytułu dochodów z turystyki.

Przedsiębiorczość rolników w zakresie agroturystyki według GUS

W PSR z 1996 roku działalność związana z agroturystyką nie została wyróżniona, 
jednak GUS pod pojęciem „hotelarstwo i sezonowy wynajem pokoi” odnotował funk-
cjonowanie 8332 gospodarstw rolnych zajmujących się tą działalnością, zarówno w 
ramach jednej (6743 gospodarstwa, czyli 80,9% ogółu), jak i większej liczby sekcji 
(1589 gospodarstw, tj. 19,1% ogółu). Gospodarstwa rolne, których właściciele prowa-
dzili działalność pozarolniczą w zakresie szeroko pojętej turystyki stanowiły w 1996 
roku zaledwie 0,27% ogółu gospodarstw rolnych w Polsce (tab. 1), ale 3,3% spośród 
249 tys. gospodarstw prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ogółem 
[GUS 1998]. Z danych uzyskanych ze wszystkich trzech spisów rolnych (PSR 1996, 
2002 i 2010) oraz z badań przeprowadzonych metodą reprezentacyjną w latach 2005, 
2007 i 2013 wynika, że w całym analizowanym okresie udział gospodarstw agrotu-
rystycznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w Polsce był bardzo niewielki i 
nie przekraczał 1% (tab. 1). Jednak wśród gospodarstw domowych z użytkownikiem 
indywidualnego gospodarstwa rolnego, gospodarstwa agroturystyczne stanowiły 
już około 3,8% wszystkich gospodarstw, w których wystąpiły dochody z prowadze-
nia działalności pozarolniczej (8226 gospodarstw agroturystycznych na 216,3 tys. 
gospodarstw z działalnością pozarolniczą). Biorąc zaś pod uwagę gospodarstwa 
rolne prowadzące działalność zarobkową inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z 
gospodarstwem rolnym, których było w Polsce w 2013 roku ponad 36,8 tys. ogółem, 
w tym 36,3 tys. gospodarstw indywidualnych [GUS 2014, s. 187], to gospodarstwa 
agroturystyczne stanowiły już ponad 1/5 tych gospodarstw (22,4% ogółu i 22,6% 
gospodarstw indywidualnych).
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Według danych uzyskanych z PSR w 2002 roku liczba gospodarstw rolnych, w 
których świadczono usługi turystyczne w ramach sekcji H4 zmniejszyła się o niespeł-
na 1000 obiektów. Działalność w zakresie agroturystyki, wynajmu pokojów i innych 
prowadzono w 7336 gospodarstwach, z których 4827 (65,8% ogółu) prowadziło ją 
tylko w ramach tej jednej sekcji, a ponad 2,5 tys. gospodarstw (34,2% ogółu) oprócz 
działalności agroturystycznej prowadziło działalność gospodarczą w ramach innych 
sekcji. W 2005 roku liczba gospodarstw agroturystycznych wzrosła do ponad 9,1 tys., a 
w 2007 roku do ponad 10,0 tys. obiektów, aby w 2010 roku zmniejszyć się do 9,0 tys., a 

4 W PSR 2002 wykorzystano kategorie klasyfikacyjne Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), uwzględniając między innymi hotele i restauracje, w tym sezonowy wynajem pokoi i 
agroturystykę (sekcja H, tj. hotele i restauracje) [Przezbórska 2004, za GUS 2003].

Tabela 1. Liczba i udział gospodarstw rolnych świadczących usługi agroturystyczne w 
ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w latach 1996-2013
Wyszczególnienie 1996a 2002b 2005b 2007b 2010c 2013c

Liczba gospodarstw
Ogółem gospodarstwa rolne 
prowadzące zarobkową działalność 
gospodarczą w zakresie turystyki 
ogółem, w tym:
- gospodarstw indywidualnych

8 332

8 241

4 827 
(7 336)d

4799

9 146

9 078

10 182

10 092

9 017

8 970

8 267

8 226
Gospodarstwa ekologiczne 
prowadzące zarobkową działalność 
gospodarczą w zakresie 
agroturystyki

- - 350 453 848 711

Udział gospodarstw prowadzących zarobkową działalność gospodarczą w zakresie 
agroturystyki w ogólnej liczbie gospodarstw danego rodzaju [%]
Gospodarstwa rolne prowadzące 
zarobkową działalność gospodarczą 
w zakresie agroturystyki:

0,27 0,16 
(0,25)d 0,33 0,39 0,40 0,58

 Indywidualne gospodarstwa rolne 
prowadzące działalność zarobkową 
w zakresie agroturystyki

0,27 0,16 0,33 0,39 0,39 0,59

Gospodarstwa ekologiczne 
prowadzące zarobkową działalność 
gospodarczą w zakresie 
agroturystyki

- - 8,6 5,4 4,9 3,6

a działalność w zakresie hotelarstwa i sezonowego wynajmu pokojów 
b działalność w zakresie agroturystyki, wynajmu pokoi i innych, 
c działalność w zakresie agroturystyki, 
d gospodarstwa prowadzące działalność wyłącznie w ramach jednej sekcji; 
( ) w nawiasie podano liczbę i udział gospodarstw rolnych prowadzących działalność w 
zakresie agroturystyki, wynajmu pokoi i innych ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Fałkowski 2008, GUS 1997a, 1997b, 2003, 
2004, 2005, 2008, 2012, 2014]
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w 2013 roku5 do 8,3 tys. (tab. 1). Niestety dane publikowane przez GUS w latach 2005-
2013 nie pozwalają określić, ile spośród gospodarstw zajmujących się działalnością 
pozarolniczą w zakresie agroturystyki, ograniczyło się tylko do tej jednej działalności. 
Niemniej jednak wzrost w latach 1996-2002 liczby gospodarstw rolnych, w których 
działalność turystyczna była jedną z kilku działalności pozarolniczych świadczyć może 
o wzroście przedsiębiorczości rolników – właścicieli tych gospodarstw.

W 1996 roku zainteresowanie właścicieli działek rolnych, o powierzchni poniżej 1 
ha, działalnością pozarolniczą w zakresie turystyki było relatywnie duże – stanowiły 
one aż 41,3% ogółu podmiotów prowadzących działalność w zakresie hotelarstwa i 
sezonowego wynajmu pokoi (tab. 2 i ryc. 1).

W 2002 roku udział gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha włącznie, prowadzą-
cych działalność w zakresie agroturystyki, wynajmu pokojów i innych zmniejszył się do 
18,1%, a w 2013 roku do 10,1% (tab. 2). Choć z danych GUS wynika, że w latach 2005-
2013 działalnością agroturystyczną nadal zajmowali się głównie rolnicy prowadzący 
niewielkie gospodarstwa rolne (1-5 ha użytków rolnych), to udział tych najmniejszych 
5 GUS w 2013 roku określił agroturystykę jako „zarobkową działalność inną niż rolnicza bezpośrednio 

związaną z gospodarstwem rolnym”, czyli działalność „usługową prowadzoną na własny rachunek 
w celu osiągnięcia zysku, która wykorzystuje zasoby gospodarstwa rolnego (siłę roboczą, teren, 
budynki, park maszynowy itp.) lub produkty rolne w nim powstałe” [GUS 2014, s. 20].

Tabela 2. Liczba i struktura gospodarstw rolnych świadczących usługi turystyczne na wsi 
według ich wielkości w latach 1996-2013
Wyszczególnienie 1996a 2002b 2005b 2007b 2010c 2013c

Liczba gospodarstw
Gospodarstwa rolne ogółem 
prowadzące zarobkową 
działalność gospodarczą w 
zakresie turystyki, w tym:
- do 1 ha UR włącznie
-  powyżej 1 ha UR

8 332

3 445
4 887

4 827d 
(7 336)

874
3 953

9 146

913
8 233

10 182

1 701
8 481

9 017

910
8 107

8 267

82
8 185

Struktura gospodarstw [%]
Gospodarstwa rolne ogółem 
prowadzące zarobkową 
działalność gospodarczą w 
zakresie turystyki, w tym:
- do 1 ha UR włącznie
- powyżej 1 ha UR

100,0
41,3
58,7

100,0
18,1
81,9

100,0
10,0
90,0

100,0
16,7
83,3

100,0
10,1
89,9

100,0
1,0

99,0
a działalność w zakresie hotelarstwa i sezonowego wynajmu pokojów, 
b działalność w zakresie agroturystyki, wynajmu pokojów i innych, 
c działalność w zakresie agroturystyki, 
d gospodarstwa prowadzące działalność wyłącznie w ramach jednej sekcji; 
( ) w nawiasie podano liczbę i udział gospodarstw rolnych prowadzących działalność w 
zakresie agroturystyki, wynajmu pokoi i innych ogółem
Źródło: jak w tab. 1
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(poniżej 1 ha) spadł w 2013 roku do 1% 
(tab. 2 i ryc. 1). Takie zmiany liczbowe 
wynikają z wielu przyczyn, a jedną z 
nich jest zmiana definicji gospodar-
stwa rolnego stosowanej przez GUS. 
Począwszy od 2010 roku GUS stosuje 
nową definicję gospodarstwa rolnego, 
zgodnie z którą gospodarstwa rolne nie 
obejmują posiadaczy użytków rolnych 
nieprowadzących działalności rolni-
czej oraz właścicieli do 1 ha użytków 
rolnych prowadzących działalność 
rolniczą o małej skali (GUS 2012). W 
latach 2005-2013 odnotować też należy 
wyraźny wzrost zainteresowania agro-
turystyką wśród właścicieli większych 
gospodarstw rolnych, o powierzchni 
powyżej 10 ha użytków rolnych (ryc. 1). 
Świadczy o tym np. fakt, że najwyższy 
odsetek gospodarstw prowadzących 
działalność inną niż rolnicza odnoto-
wano w 2007 roku dla agroturystyki i 
wynajmu pokojów w grupie obszarowej 
30-50 ha użytków rolnych (12,5%) 
[GUS 2008, s. 65].

Analizując powierzchnię gospo-
darstw, w których prowadzona jest 
działalność agroturystyczna podkreślić trzeba, że działalność agroturystyczna jest 
nadal przejawem przedsiębiorczości głównie właścicieli małych gospodarstw rolnych. 
Świadczy o tym fakt, że w latach 2010-2013 małe gospodarstwa (1-2 ha) z działalnością 
w zakresie agroturystyki stanowiły około 1/4 wszystkich gospodarstw rolnych w tej 
grupie obszarowej, w których prowadzono działalność inną niż rolnicza (odpowiednio: 
23,4% w 2010 roku i 27,5% w 2013 roku) [GUS 2012, 2014, s. 79].

Z badań GUS wynika również, że działalność z zakresu agroturystyki częściej 
prowadziły gospodarstwa produkujące głównie na samozaopatrzenie niż jednostki 
wytwarzające głównie na rynek [GUS 2014, s. 150], co z pewnością wynika z nie-
wielkiej powierzchni użytków rolnych w tych gospodarstwach. Agroturystyka była 
także drugim najczęściej prowadzonym rodzajem działalności innej niż rolnicza w 
gospodarstwach o wielkości ekonomicznej6 do 15 tys. euro w 2010 roku [GUS 2012, 
6 Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego oznacza „całkowitą standardową produkcje  

gospodarstwa wyrażoną w euro” [GUS 2014, s. 32]. Klasyfikacja GUS obejmuje XIV klas 
ekonomicznych gospodarstw rolnych. Z kolei całkowita standardowa produkcja jest „sumą wartości 
uzyskanych dla każdej działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie” [GUS 2014, s. 32].

* gospodarstwa prowadzące działalność 
wyłącznie w ramach jednej sekcji
Ryc. 1. Struktura gospodarstw rolnych 
świadczących usługi agroturystyczne według 
powierzchni użytków rolnych w latach 1996-
2013
Źródło: jak w tab. 1
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s. 177] i do 25 tys. euro w 2013 roku [GUS 2014, s. 170] oraz w gospodarstwach 
niesklasyfikowanych według typów7 rolniczych, tj. niezaliczonych do żadnego z 
wyróżnionych typów rolniczych, w których GSP (ang. Gross Standard Production)8 
było równe 0 (48,9% ogółu takich gospodarstw) [GUS 2014, s. 176]. Podobnie było 
w 2010 roku, gdy agroturystyka była drugim najczęściej podejmowanym rodzajem 
działalności pozarolniczej w gospodarstwach niesklasyfikowanych. Sytuacja ta jest 
wynikiem skorelowania wielkości ekonomicznej gospodarstw i typów produkcji z 
obszarem gospodarstwa [Sikorska-Wolak 2011, za Zegar 2009]. Gospodarstwa rolne z 
działalnością pozarolniczą w zakresie agroturystyki charakteryzują się więc mniejszą 
wielkością i żywotnością ekonomiczną niż inne gospodarstwa prowadzące działalność 
pozarolniczą, co jest wynikiem niewielkich zasobów ziemi i kapitału, które „spowodo-
wały podjęcie działalności nierolniczej bazującej głównie na zasobach ludzkich oraz 
zasobach przyrodniczo-kulturowych wsi” [Sikorska-Wolak 2011, s. 37].

Dane zamieszczone w tabeli 3, jednak pokazują, że w latach 2007-2013, w ogólnej 
liczbie gospodarstw z działalnością agroturystyczną przeważały gospodarstwa spe-
cjalizujące się w uprawach trwałych, tj. drzew i krzewów głównie owocowych9 (w 
2007 roku – ponad 41% ogółu gospodarstw agroturystycznych, a w kolejnych latach 
ponad 1/4 ogółu) i mieszane z różną produkcją zwierzęcą10 (spadek udziału z 18,3% 
w 2017 roku do10,7% w 2013 roku).

Z badań GUS prowadzonych w latach 2005-2013, w tym z danych PSR 2010, wynika, 
że agroturystyka ma znaczny udział w dochodach gospodarstw domowych, co może 
świadczyć o przedsiębiorczości właścicieli tych gospodarstw. Udział gospodarstw rol-
nych prowadzących zarobkową działalność gospodarczą w zakresie agroturystyki, w 
których ponad połowę dochodów gospodarstwa domowego ogółem stanowiły dochody 
z działalności pozarolniczej, w tym agroturystycznej, utrzymywał się na podobnym 
poziomie, tj. niecałych 30% ogółu gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową 
działalność gospodarczą w zakresie agroturystyki (tab. 4).

Publikowane w latach 2010-2013 dane GUS umożliwiają także ogólną charak-
terystykę „rolnika-przedsiębiorcy” zajmującego się działalnością agroturystyczną. 
7 W typologii gospodarstw rolnych GUS wyróżniono 9 typów ogólnych, 22 typy podstawowe i 

62 typy szczegółowe. Zostały one określone na podstawie „wielkości udziału standardowej 
produkcji poszczególnych działalności rolniczych prowadzonych w gospodarstwie w całkowitej 
standardowej produkcji gospodarstwa rolnego” [GUS 2014, s. 33].

8 GSP (ang. Gross Standard Production) – całkowita standardowa produkcja gospodarstwa. 
9 Gospodarstwa specjalizujące się w uprawach trwałych (drzew i krzewów owocowych), dla 

których standardowa produkcja z następujących upraw: plantacje drzew i krzewów owocowych, 
winnice, pozostałe uprawy trwałe (np. wiklina) oraz uprawy trwałe pod osłonami stanowiła 
powyżej 2/3 GSP [GUS 2014, s. 33-34], 

10 W gospodarstwach mieszanych z różną produkcją zwierzęcą prowadzono produkcję roślin 
pastewnych (łąki i pastwiska z wyłączeniem nieuprawianych terenów do wypasu, rośliny 
okopowe, rośliny na zielonkę: strączkowe, motylkowe, kukurydza i inne pastewne na zielonkę 
oraz trawy polowe na zielonkę), a także produkcję zwierzęcą z następujących gatunków zwierząt: 
konie, bydło, owce, kozy (produkcja oznaczona jako P4) oraz trzoda chlewna, drób i króliki 
(samice hodowlane) – produkcja oznaczona jako P5 [GUS 2014, s. 33]. Suma wymienionych 
produkcji w tych gospodarstwach stanowiła powyżej 2/3 GSP oraz produkcja P4 nie mogła być 
większa niż 2/3 GSP i produkcja P5 nie mogła być większa niż 2/3 GSP [GUS 2014, s. 34].
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Na podstawie tych danych można stwierdzić, że kierujący gospodarstwem rolnym z 
działalnością rolniczą i pozarolniczą w zakresie agroturystyki jest zwykle mężczyzną 
w wieku od 40 do 64 lat. Mężczyźni w tym wieku, byli bowiem kierującymi w ponad 
2/3 spośród ponad 8,2 tys. gospodarstw agroturystycznych w Polsce w 2013 roku. 
Ich udział w latach 2010-2013 zwiększył się z 65,5 do 69,0% ogółu kierujących 
gospodarstwami agroturystycznymi (tab. 5). Z profilu osobowego usługodawców 
turystycznych przedstawianych w innych publikacjach wynika jednak, że „działalność 
agroturystyczna jest głównie domeną kobiet w wieku powyżej 40 lat” [Sikorska-Wolak 
2001, s. 37, Zawadka 2010].

W latach 2005-2006 GUS podał także wielkość nakładów pracy ponoszonych 
przez osoby pracujące w gospodarstwach rolnych. Nakłady te wyrażano w umownych 
rocznych jednostkach pracy AWU11 ze względu na duży udział pracy w rolnictwie w 
niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowe zatrudnianie pracowników dorywczych 
w gospodarstwach [Sikorska-Wolak 2011]. Większość gospodarstw rolnych z dzia-
łalnością pozarolniczą w zakresie agroturystyki, wynajmu pokojów i innych charak-
teryzowała się niskimi nakładami pracy do 0,49 AWU (39,6% ogółu gospodarstw w 
2007 roku) i od 1 do 1,99 AWU (29,8% ogółu gospodarstw w 2007 roku) – tabela 6.
11  AWU (ang. Annual Work Unit) - umowna roczna jednostka pracy oznacza ekwiwalent pełnego 

etatu. Oblicza się ją przez podzielenie liczby godzin przepracowanych w ciągu roku przez roczną 
liczbę godzin odpowiadającą pełnemu etatowi. W Polsce jako ekwiwalent pełnego etatu przyjęto 
2120 godzin pracy w roku, tj. 265 dni roboczych po 8h pracy dziennie [GUS 2008].

Tabela 3. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą w zakresie 
agroturystyki według typów rolniczych w latach 2007-2013
Wyszczególnienie 2007a 2010b 2013b

Liczba gospodarstw ogółem 10 182 9 017 8 267
Struktura gospodarstw ogółem, w tym: 100,0 100,0 100,0
- specjalizujących się w uprawach polowych 1,7 1,8 0,5
- specjalizujących się w uprawach ogrodniczych 2,9 3,3 4,0
- specjalizujących się w uprawach trwałych 41,2 26,2 27,7
- specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami 
objętościowymi 1,5 3,1 3,6

- specjalizujących się w chowie zwierząt żywionych 
paszami treściwymi 4,4 3,2 2,9

- mieszane – różne uprawy 11,7 5,4 3,5
- mieszane – różne zwierzęta 18,3 13,4 10,7
- mieszane – różne uprawy i zwierzęta 1,1 4,4 2,8
- niesklasyfikowane 1,7 1,8 0,5

a działalność w zakresie agroturystyki, wynajmu pokojów i innych, 
b działalność w zakresie agroturystyki
Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2003, 2004, 2005, 2008, 2012, 2014]
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W gospodarstwach indywidualnych, wśród których najwięcej jest gospodarstw 
agroturystycznych, przeważającą większość nakładów pracy stanowili członkowie 
rodzinnej siły roboczej [GUS 2005, s. 149]. Z danych zamieszczonych w tabeli 6 wynika 
także, że udział gospodarstw o najmniejszych nakładach pracy wyrażonych w AWU w 
latach 2005-2007 zmniejszył się. Jest to dość zastanawiające, zważywszy na fakt, że 
działalność agroturystyczna jest zwykle określana jako działalność dość pracochłonna.

Tabela 4. Indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą 
w zakresie agroturystyki według głównego źródła dochodu gospodarstwa domowego w 
latach 2005-2013
Wyszczególnienie 2005a 2007a 2010b 2013b

Liczba gospodarstw
Gospodarstwa prowadzące zarobkową 
działalność gospodarczą w zakresie 
agroturystyki,  w tym:

9 078 10 092 8 970 8 226

Gospodarstwa domowe, w których ponad 50% dochodów ogółem stanowiły dochody z:
- działalności rolniczej 1 543 1 798 1 760 1 926
- działalności rolniczej i pracy najemnej 124 94 110 117
- pracy najemnej 1 867 1 689 1 795 1 257
- pracy najemnej i działalności rolniczej 569 532 397 367
- działalności pozarolniczej 2 654 3 119 2 539 2 330
- emerytury i renty 516 1196 828 773
- niezarobkowych źródeł utrzymania poza 
emeryturą i rentą 12 11 178 9
Pozostałe gospodarstwa 1 793 1 652 1 361 1 448

Struktura gospodarstw [%]
Gospodarstwa prowadzące zarobkową 
działalność gospodarczą w zakresie 
agroturystyki,  w tym:

100,0 100,0 100,0 100,0

Gospodarstwa domowe, w których ponad 50% dochodów ogółem stanowiły dochody z:
- działalności rolniczej 17,0 17,8 19,6 23,4
- działalności rolniczej i pracy najemnej 1,4 0,9 1,2 1,4
- pracy najemnej 20,6 16,7 20,0 15,3
- pracy najemnej i działalności rolniczej, 6,3 5,3 4,4 4,5
- działalności pozarolniczej, 29,2 30,9 28,3 28,3
- emerytury i renty, 5,7 11,9 9,2 9,4
- niezarobkowych źródeł utrzymania poza 
emeryturą i rentą 0,1 0,1 2,0 0,1
Pozostałe gospodarstwa 19,8 16,4 15,2 17,6

a działalność w zakresie agroturystyki, wynajmu pokojów i innych, 
b działalność w zakresie agroturystyki
Źródło: jak w tab. 3
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Tabela 6. Charakterystyka gospodarstw 
rolnych prowadzących działalność rolniczą 
i pozarolniczą w zakresie agroturystyki, 
wynajmu pokojów i innych według nakładów 
pracy w latach 2005-2007
Wyszczególnienie 2005a 2007a

Liczba gospodarstw 
ogółem, w których 
nakłady pracy w 
AWUb wynosiły:

9 146 10 182

- do 0,49 3 383 4 035
- 0,50-0,99 1 189 1 479
- 1,00-1,99 2 687 3 037
- 2,00-2,99 1 118 1 032
- 3,00 i więcej 770 580
Struktura 
gospodarstw ogółem, 
w których nakłady 
pracy w AWUb 
wynosiły:

100,0 100,0

- do 0,49 37,0 39,6
- 0,50-0,99 13,0 14,5
- 1,00-1,99 29,4 29,8
- 2,00-2,99 12,2 10,1
- 3,00 i więcej 8,4 5,7

a działalność w zakresie agroturystyki, wynaj-
mu pokojów i innych, 
bAWU (ang. Annual Work Unit) – umowna 
roczna jednostka pracy oznacza ekwiwalent 
pełnego etatu. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[GUS 2005,2008]

Tabela 5. Charakterystyka gospodarstw 
rolnych prowadzących działalność rolniczą 
i pozarolniczą w zakresie agroturystyki 
według płci i wieku osoby kierującej w 
latach 2010-2013
Wyszczególnienie 2010 2013
Liczba gospodarstw 
ogółem, w których 
kierującym jest:

9017 8267

- mężczyzna,  w tym: 5919 5702
- poniżej 40 lat 1065 915
- 40-64 lat 4463 4359
- 65 lat i więcej 391 427
- kobieta,  w tym: 3098 2566
- poniżej 40 lat 712 386
- 40-64 lat 2248 1817
- 65 lat i więcej 138 363
Struktura gospodarstw 
ogółem, w których 
kierującym jest:

100,0 100,0

- mężczyzna, w tym: 65,6 69,0
- poniżej 40 lat 11,8 11,1
- 40-64 lat 49,5 52,7
- 65 lat i więcej 4,3 5,2
- kobieta, w tym: 34,4 31,0
- poniżej 40 lat 7,9 4,7
- 40-64 lat 24,9 22,0
- 65 lat i więcej 1,5 4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[GUS 2012, 2014]

Podsumowanie

Agroturystyka traktowana jest jako istotny przejaw aktywności i przedsiębiorczych 
zachowań rolników w Polsce, jednak zważywszy na liczbę, a zwłaszcza udział gospo-
darstw agroturystycznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w Polsce (0,58% ogółu 
gospodarstw rolnych i 0,59% ogółu gospodarstw indywidualnych), można ją uznać za 
działalność o charakterze marginalnym. Jednak z drugiej strony, gospodarstwa agro-
turystyczne stanowiły w 2013 roku około 3,8% wszystkich gospodarstw domowych z 
użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego, w których wystąpiły dochody z 
prowadzenia działalności pozarolniczej i 1/5 wszystkich gospodarstw prowadzących za-
robkową działalność inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym. 
Ponadto około 30% ogółu gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność 
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gospodarczą w zakresie agroturystki uzyskiwało w latach 2005-2013 ponad połowę do-
chodów gospodarstwa domowego z działalności pozarolniczej, w tym agroturystycznej. 
Chociaż, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, rolnicy prowadzący działalność 
agroturystyczną w obrębie czynnego gospodarstwa rolnego nie są traktowani jako 
przedsiębiorcy, to biorąc pod uwagę przytoczone definicje przedsiębiorczości i przed-
siębiorcy (zwłaszcza cechy takie, jak podejmowanie ryzyka, zdolność do planowania 
przedsięwzięć i kierowania nimi dla osiągnięcia zamierzonych celów) oraz przepro-
wadzoną charakterystykę gospodarstw rolnych prowadzących działalność w zakresie 
agroturystyki i właścicieli tychże gospodarstw, należy podkreślić, że gospodarstwa te i 
ich właściciele stanowią istotne podmioty przedsiębiorczości wiejskiej.
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AGRITOURISM AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP

Summary. Agritourism is one of non-agricultural entrepreneurship and possibilities of 
gaining additional income by farmers in Poland. Data of the Central Statistical Office of 
Poland indicate changes in tendencies of the number and structure of farms with non-
agricultural activity in agritourism. The main object of the paper was to introduce and 
characterize agritourism as a form of entrepreneurship within Polish farms and farmers 
as entrepreneurs (static analysis) as well as changes of the number and structure of farms 
with non-agricultural activity in agritourism between 1996 and 2013 (dynamic analysis).

Key words: agritourism, entrepreneurship, entrepreneur, non-agricultural activity, 
agricultural census
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Ekonomiczne uwarunkowania w działalności 
gospodarstwa agroturystycznego1
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Wstęp

Agroturystyka jest jedną z alternatyw na udany wypoczynek. Można stwierdzić, że 
nie jest to wcale nowy trend, bo turystyka wiejska w Polsce ma stare tradycje, a pierw-
sze jej ślady można spotkać już w początkach XIX wieku [Drzewiecki 1998]. Jednak pod 
względem definicji agroturystyka może przysporzyć wiele problemów. Bardzo często 
przez osoby niezwiązane z agroturystyką pojęcie te mylone jest z turystyką wiejską, 
do której agroturystyka należy i jest jej częścią składową. Agroturystyka postrzegana 
jest jako forma wypoczynku, który realizowany jest w gospodarstwach prowadzących 
działalność rolniczą [Drzewiecki 1997]. Rozwój turystyki wiejskiej związany jest z 
troską o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz pragnieniem obcowania w nieskażonym 
środowisku [Marks-Bielska, Babuchowska 2003].

Agroturystyka powinna być dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa rolnego. 
Jedną z podstawowych atrakcji takiego wypoczynku jest możliwość podpatrywania 
codziennej pracy na wsi. Według Krzysztofa Parzycha [2010] korzyści z agroturystyki 
dla gospodarstwa i wsi to możliwość wykorzystania wolnych środków materialnych i 
niematerialnych, zwiększenie przychodu w gospodarstwie oraz stworzenie nowego 
miejsca pracy. Jednak, aby agroturystyka rozwijała się niezbędne jest spełnienie kil-
ku warunków. Według niektórych autorów [Ciepiela i in. 2013] do czynników, które 
warunkują rozwój agroturystyki należą m.in. położenie i środowisko przyrodnicze. 
Według wcześniejszych badaczy jednym z istotnych czynników w agroturystyce są 
koszty ponoszone przez gości. Jednak większość gości w agroturystyce to osoby śred-
niozamożne i ponad 70% tych osób uznało, że jednym z czynników motywujących do 
wyjazdu na wypoczynek wiejski był niski koszt pobytu. 

Celem opracowania jest zbadanie kosztów ponoszonych na prowadzenie agrotury-
styki. Dla potrzeb analizy wyliczono współczynniki pozwalające oszacować opłacalność 
prowadzenia takiej działalności. 

Metodyka badań 

Badania przeprowadzono w 2015 roku w 150 gospodarstwach agroturystycznych 
w województwach mazowieckim i podlaskim (po 75 gospodarstw na każde wojewódz-
two). Wszystkie gospodarstwa funkcjonowały na areale powyżej 1 ha. Badania skła-

1 Artykuł jest wynikiem realizacji zadania badawczego realizowanego w ramach działalności 
statutowej w roku 2014 na Wydziale Turystyki i Rekreacji SGTIR pt. Stan i jakość bazy agrotu-
rystycznej w województwie mazowieckiem i podlaskim.
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dały się z wywiadów bezpośrednich, ankietowania gospodarstw agroturystycznych, 
w niektórych wypadkach posługiwano się wywiadem telefonicznym. 

Podczas prac badawczych poddano analizie wiek właścicieli gospodarstw, wielkość 
gospodarstw, liczbę pokojów, liczbę miejsc noclegowych, średnie ceny za pokój, średnie 
ceny za miejsce noclegowe, średnie ceny za wyżywienie, koszty promocji gospodarstw, 
współczynniki wykorzystania pokojów, miejsc noclegowych, ADR2, RevPar3. Za pomocą 
funkcyjnych arkuszy pozyskano dane do obliczenia nadwyżek bezpośrednich.

Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych

Gospodarstwa objęte badaniami były zróżnicowane pod względem powierzchni. 
Gospodarstwa o powierzchni do 2 ha stanowiły 3,5% próby, od 2 do 5 ha – 36,4%, od 
5 do 10 ha – 25,1%, a powyżej 10 ha – 35,1%. Największą grupę stanowili właściciele 
gospodarstw w wieku od 41 do 50 lat (35%). Osoby w wieku od 51 do 60 lat stano-
wiły 27,7% badanych rolników, w wieku od 31 do 40 lat oraz powyżej 60 lat było po 
15%. Wnioskować można, że agroturystyką zajmują się osoby powyżej 30. roku życia.

W badanych gospodarstwach uprawiano głównie zboża (51,4%), rośliny strącz-
kowe (1,4%), warzywa (17,5%), owoce (2,7%). W 21,2% gospodarstw prowadzono 
chów bydła mlecznego, a w 16,5% bydła mięsnego, w 9,9% chowano ptactwo, a 3,3% 
gospodarstw zajmowało się hodowlą ryb.

Najczęściej w badanych gospodarstwach agrotu-
rystycznych znajdowało się od 3 do 5 pokojów (81% 
wszystkich gospodarstwach). Najwięcej, bo 5 pokojów, 
udostępniało swoim gościom 38,5% gospodarstw 
agroturystycznych, 4 pokoje były udostępniane przez 
22,1% gospodarstw, a 3 pokojami dysponowało 20,4% 
gospodarstw (tab. 1). 

W zależności od rozmieszczenia i wielkości pokojów 
właściciele dysponowali odpowiednią liczbą łóżek. Naj-
więcej łóżek (powyżej 20) znajdowało się w 9,1% bada-
nych gospodarstw, 12 łóżek dostępnych było w 11,7% go-
spodarstw, 10 w 14,8% obiektach, 8 w 13% gospodarstw 
agroturystycznych [Mazur, Bekta 2015] (tab. 2).

Sezonowość działalności dotyczyła wyłącznie 20% badanych gospodarstw. Ich 
działalność sprowadzała się wyłącznie do udzielenia gościny w okresie letnim, jednak 
80% badanych gospodarstw agroturystycznych prowadziło swoją działalność przez 
cały rok. W zależności od sezonu ceny zmieniały się w 49,1% badanych obiektach, 
2  ADR jest to średnia cena za pokój liczona według wzoru: różnica przychodu netto ze sprzedaży 

pokojów i liczby sprzedanych pokojów.
3  RevPar to przychód na jeden dostępny pokój. Współczynnik ten mówi o efektywności sprzedaży 

noclegów; jest to iloczyn wyniku ADR i współczynnika obłożenia pokojów. Obłożenie pokojów 
liczone jest jako iloraz liczby sprzedanych pokojów i liczby pokojów ogólnodostępnych. Dzięki 
temu współczynnikowi znany jest procent zajętych pokojów. Analogicznie można obliczyć 
obłożenie miejsc noclegowych.

Tabela 1. Liczba pokojów w 
gospodarstwach agroturysty-
cznych
Liczba 
pokojów

Odsetek 
gospodarstw 

[%]
Do 2 7,0
3 20,4
4 22,1
5 38,5
Powyżej 5 12,0

Źródło: badania własne
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a w 50,9% pozostawały na tym samym 
poziomie przez cały okres.

 Średnia cena za pokój w badanych 
gospodarstwach wynosiła 59 zł, a łóżka 
30 zł. Turyści najczęściej pozostawali w 
gospodarstwie przeciętnie nie dłuższej 
niż 3 dni (48% gości), 25,3% gości zosta-
wało na dłuższy pobyt do 7 dni, a 12,9% 
na 5 dni (tab. 3).

Usługi gospodarstw agroturystycznych

Aż 59,1% gospodarstw agroturystycznych nie miało w swojej ofercie wyżywienia, 
a 80% właścicieli nie było w stanie wyliczyć kosztów obsługi turystów. W opinii 70% 
właścicieli agroturystyka nie przynosi oczekiwanych zysków. Średnie nakłady roczne 
na promocje gospodarstw wyniosły 1553 zł. W większości gospodarstw agroturysty-
ką zajmowały się 2 osoby (80%). Średnie wykorzystanie pokojów w gospodarstwach 
agroturystycznych wynosiło 8% (od 2 do 45%) dla gospodarstw całorocznych i 62% dla 
sezonowych (od 21 do 90%). Grażyna Ciepiela i współautorzy [2013] uzyskali współ-
czynniki wykorzystania miejsc noclegowych średnio na poziomie 3,61-5,14%. Taka 
rozpiętość danych związana jest z tym, że gospodarstwa całoroczne przyjmują tylko 
okazjonalnie gości w okresie letnim (około 70 dni w sezonie letnim) i mają praktycznie 
wszystkie miejsca zajęte. W gospodarstwach sezonowych okres otwarcia obiektu dla 
gości mieści się wyłącznie w tych letnich dniach. W badanych gospodarstwach średnia 
liczba wykorzystanych miejsc noclegowych (łóżek) wyniosła 175 miejsc w ciągu roku, 
a dla gospodarstw sezonowych 237 na rok. Z kolei G. Ciepiela i współautorzy [2013] 
podali, że było to średnio odpowiednio 145 i 233 miejsc. 

Tabela 2. Miejsca noclegowe (łóżka)  
w gospodarstwach agro-turystycznych
Liczba łóżek Odsetek gospodarstw [%]
Do 3 0,8
4-5 2,0
5 3,2
6 7,0
7 3,9
8 13
9 5,7
10 14,8
11 2,6
12 11,7
13 4,3
14 3,0
15 3,9
16 4,3
17-18 2,1
18 1,3
19 0,3
20 7,0
Powyżej 20 9,1

Źródło: badania własne [Mazur, Bekta 2015]

Tabela 3. Długość pobytu w gospodarstwach 
agroturystycznych
Liczba dni 
pobytu

Odsetek gości 
korzystających  
z pobytu [%]

Do 2 1,8
Do 3 48
Do 4 1,3
Do 5 12,9
Do 6 0,9
Do 7 25,3
Powyżej 7 8,4
Powyżej 14 1,3

Źródło: badania własne [Mazur, Bekta 2015]
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Średnio ADR dla gospodarstw agroturystycznych wynosił podobnie dla całorocz-
nych i dla sezonowych obiektów, odpowiednio 90,50 zł i 90,00 zł. RevPar w całorocz-
nych gospodarstwach agroturystycznych wynosił 1750 zł, a w sezonowych 2370 zł. 
Należy pamiętać, że jest to średnia dla 2 województw. W województwie mazowieckim 
współczynnik ten wynosił 1930 zł, a w województwie podlaskim 1750 zł. 

19
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23

bez wyżywienia
(średnia)

przygotowanie
wyżywienia bez
pobytu (średnia)

województwo
podlaskie

województwo
mazowieckie

Ryc. 1. Koszty utrzymania turysty w gospodarstwie agroturystycznym 
Źródło: badania własne
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Średnie koszty utrzymania turysty 
wyniosły 20 zł dziennie (bez produktów 
żywnościowych). W gospodarstwach 
prowadzących wyżywienie koszty cało-
dziennego wyżywienia wynosiły 21,56 
zł (na podstawie wywiadu), cena zaś 
usługi gastronomicznej wynosiła 40 zł. 
Koszty całodziennego wyżywienia w 
województwie mazowieckim wyniosły 
22,51 zł, a w województwie podlaskim 
20,61 zł dziennie (ryc. 1). 

Pracochłonność w gospodarstwach 
agroturystycznych jest bardzo trudna 
do oszacowania ze względu na brak pro-
wadzonej ewidencji przepracowanych 
godzin. Według analizy danych nadwyż-
ka bezpośrednia z usług noclegowych 
w gospodarstwach agroturystycznych 
wyniosła 4659 zł, a roczna nadwyżka dla 
gospodarstw świadczących wyżywienie 
całodzienne wyniosła 13 534 zł. 
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Podsumowanie

Agroturystykę określa się jako formę turystyki wiejskiej związanej bezpośrednio z 
rolnictwem. Oznacza to więc, że zaliczyć do niej można tylko turystykę, która prowa-
dzona była i jest na terenach rolniczych, wykorzystujących budynki gospodarcze (po 
wcześniejszej adaptacji), wolne pokoje mieszkaniowe oraz usługi i produkcję rolną, 
pochodzącą z tych gospodarstw. Rozwój agroturystyki w Polsce w ostatnich latach 
stał się bardzo znaczny i jest tematem bardzo aktualnym, co stwarza potrzebę zajęcia 
się tą problematyką, zarówno z punktu widzenia potrzeb praktyki gospodarczej, jak i 
wypracowania naukowych narzędzi jej analizy [Dębniewska, Tkaczuk 1997]: 

 – większość badanych gospodarstw agroturystycznych miało od 3 do 5 pokojów, 
 – większość badanych gospodarstw (80%) było obiektami całorocznymi, 
 – większość gospodarstw miała stałe ceny,
 – średnia cena za pokój wynosiła 59 zł i 30 zł za łóżko. 
 – najbardziej popularne w gospodarstwach agroturystycznych były pobyty do 

3 dni, 
 – wadą był brak usługi żywieniowej (60% ofert noclegowych bez wyżywienia).

Średnie wykorzystanie pokojów wynosiło dla gospodarstw całorocznych 8% i 62% 
dla sezonowych. Niski wynik wykorzystania pokojów w gospodarstwach całorocznych 
wynikał najczęściej z braku atrakcyjności danego regionu w okresach niesezonowych. 
Niewielka rozbieżność między ADR dla gospodarstw sezonowych i całorocznych 
miała wpływ na końcowy bilans zysków i strat. RevPar w gospodarstwach agrotury-
stycznych całorocznych wynosił 1750 zł, a w sezonowych 2370 zł. W województwie 
mazowieckim współczynnik ten wyniósł 1930 zł, a w województwie podlaskim 1750 
zł. Wyniki te należy uznać za bardzo słabe. 

Koszty utrzymania turysty wyniosły średnio 20 zł na dzień bez produktów żyw-
nościowych. Koszty te były trudne do policzenia, bo właściciele gospodarstw nie pro-
wadzili ewidencji czasu pracy, co utrudniało oszacowanie opłacalności tej dziedziny 
gospodarki. W gospodarstwach prowadzących wyżywienie koszty całodziennego 
wyżywienia wynosiły 21,56 zł, koszt zaś usługi wynosił 40 zł. Koszty całodziennego 
wyżywienia w województwie mazowieckim wyniosły 22,51 zł, a w województwie 
podlaskim 20,61 zł.

Tylko gospodarstwa nastawione na odpowiednią jakość świadczenia usług, oraz 
mające plany ekonomiczne prowadzonej działalności są w stanie osiągnąć odpo-
wiednie i zadawalające dochody. Agroturystyka może być dodatkowym dochodowym 
przedsięwzięciem przy odpowiedniej promocji oraz ekonomice. 
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ECONOMIC CONDITIONING IN AGRITOURISM ACTIVITIES

Summary. In year 2015 a research has been conducted in 150 agritourism households in 
provinces: mazowieckie and podlaskie. In each of these households conducted simplified 
and detailed examinations. The simplified ones were based on filling in surveys, the detailed 
ones on the other hand were based on giving all incurred expenditure and obtained profits 
on agritourism activity. A number of coefficients, used in the hotel trade has been analy-
sed and calculated, such as ADR, REVPAR, the occupancy of rooms and accommodation 
places. Simplified balance was presented for year 2015. Losses or profits were calculated 
on individual households. Based on conducted examinations, it is possible to state that, 
the agritourism at the appropriate management and an appropriate location can bring 
additional advantages.

Key words: agritourism, ADR, RevPar, provinces podlaskie, mazowieckie, tourists

Translated by RAFAŁ WOŹNICA
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Innowacje jako czynnik wzrostu efektywności 
podmiotów turystyki wiejskiej
Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wstęp

Na działalność każdej jednostki gospodarczej, funkcjonującej pod „presją” cen i 
kosztów w otoczeniu rynkowym (konkurencyjnym) należy patrzeć przez pryzmat 
efektywności i jej wzrostu, czyli realizacji postępu technicznego [Meredyk 1992]. 
Efektywnie działający podmiot gospodarczy to przede wszystkim jednostka kre-
atywna i przedsiębiorcza [Chilicka, Citkowski 2005]. Kreatywność (pomysłowość) i 
przedsiębiorczość z kolei wiąże się z koniecznością wprowadzania (wdrażania) zmian 
(nowości) produktowych lub (i) procesowych w postaci innowacji. Innowacja jako 
podstawowy czynnik i stymulator wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz efektywnego 
wykorzystania zasobów to pierwsze rynkowe (komercyjne) zastosowanie na danym 
obszarze w określonym czasie nowości (nowych bądź ulepszonych produktów lub 
procesów), które powodują wzrost efektywności gospodarowania. Można stąd wnio-
skować, że innowacja stanowi przejaw postępu technicznego (postępu efektywności). 
Postęp techniczny to takie zmiany w procesie wytwarzania (technice, technologii i or-
ganizacji produkcji) i procesie realizacji produktów materialnych lub niematerialnych 
(usług), w tym działalności marketingowej, które prowadzą do wzrostu efektywności 
gospodarowania. Należy przy tym stwierdzić, że innowacyjność stanowi podstawowy i 
strategiczny element budowy konkurencyjności [Nowacki 2010], zarówno na poziomie 
makroekonomicznym (gospodarki państwa), mezoekonomicznym (regionów), jak i w 
skali mikroekonomicznej (na poziomie firmy) [Klimek 2015]. Innowacyjność stanowi 
również istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstw turystycznych.

Celem artykułu jest przedstawienie istoty procesów innowacyjnych w przedsię-
biorstwie turystyki wiejskiej (np. gospodarstwa agroturystyczne, ekoturystyczne, 
agroekoturystyczne, „opiekuńcze” – dostosowane do osób niepełnosprawnych, osób 
starszych), które wykazują podobieństwo do procesów rozwojowych realizowanych w 
całej gospodarce. Wynika to stąd, że turystyka będąca sektorem usługowym, stanowi 
integralną część gospodarki. Podstawowe znaczenie ma akumulowany kapitał intelek-
tualny oraz efektywne i skuteczne jego wykorzystanie w toku procesów rozwojowych.

Innowacje i modele innowacyjne

Aktywność innowacyjną należy traktować jako element przedsiębiorczości, a 
innowacje są efektem działań przedsiębiorczych (przedsiębiorczości), tj. wdrażania 
nowości (pomysłu, nowatorskiej zmiany) w postaci wynalazków, wzorów użytkowych 
i pomysłów racjonalizatorskich w życie gospodarcze [Żebrowski, Waćkowski 2011]. 
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Przedsiębiorczość to cecha jednostki ludzkiej (lub zespołu pracowniczego), jej zdol-
ność, zaradność i elastyczne reagowanie w celach komercyjnych na zachodzące zmiany 
w otaczającej rzeczywistości społeczno-gospodarczej [Drucker 1992]. Naczelną zasadą 
osoby kreatywnej i przedsiębiorczej jest: „bądź pomysłowy, dokonuj postępu, ucz się 
i rozwijaj”. Kierowanie się zyskiem w działalności gospodarczej przedsiębiorstw i 
zrównoważenie rynku powinno wywołać zwiększone zainteresowanie działalnością 
innowacyjną i innowacjami, a w szczególności produktowymi. Proces innowacyjny 
zaczyna się od inwencji twórczej (kreatywność, pomysłowość), tj. powstania idei (my-
śli), pomysłu i ich materializacji, przeniesienia na papier w postaci wynalazku, wzoru 
użytkowego, pomysłu racjonalizatorskiego, następnie przez innowację (przedsiębior-
czość, tj. wdrożenie, ucieleśnienie pomysłu, nowatorskiej zmiany) [Prystom 2012], a 
kończy się upowszechnieniem (dyfuzją, rozpowszechnieniem, rozprzestrzenieniem, 
imitacją w skali przedsiębiorstw, gałęzi, gospodarki, świata) innowacji [Jasiński 1997]. 
W otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa muszą chcieć, móc i potrafić (umieć) 
działać aktywnie w obszarze procesów innowacyjnych [Wiśniewska 2013]. Osiągnięta 
wysoka pozycja konkurencyjna staje się szansą na „przeżycie” na powierzchni życia go-
spodarczego w otoczeniu rynkowym. Do tego potrzebne są zasoby [Kalinowski 2010]:

 – intelektualne (ludzkie) – kompetencje, tj. kwalifikacje, doświadczenie, nawyki,
 – materialne (rzeczowe) – surowce, maszyny, urządzenia, narzędzia, aparatura 

kontrolno-pomiarowa,
 – finansowe, w tym nie tylko środki własne, lecz także korzystne rozwiązania po-

datkowe, sposób naliczania odpisów amortyzacyjnych od wdrożonych nowości, 
zasad przyznawania kredytów bankowych, dotacji na działalność innowacyjną, 
pomocy z funduszy zagranicznych, w tym środków unijnych, reguł współpracy i 
współdziałania w ramach inicjatyw klastrowych, z „aniołami biznesu”, zapleczem 
naukowo-badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym np. uczelniami i inkubatorami 
przedsiębiorczości, parkami technologicznymi, wynagradzania twórców rozwiązań 
produktowych lub procesowych, gromadzenia funduszy na cele rozwojowe,

 – posiadane lub zakupione prawa własności intelektualnej w postaci patentów, 
licencji i know how (wiedzieć, jak).

Proces innowacyjny to logicznie uporządkowany i wzajemnie sprzężony ciąg 
działań (czynności) w zakresie tworzenia i komercjalizacji nowych osiągnięć pro-
duktowych i (lub) procesowych na bazie nauki, techniki, technologii i organizacji w 
celu podnoszenia efektywności gospodarowania oraz zaspakajania rosnących potrzeb 
produkcyjnych i konsumpcyjnych [Grzybowska 2012]. Procesy innowacyjne mają cha-
rakter cykliczny. Cykl rozwoju techniki, technologii i organizacji, którego rezultatem 
jest nowy produkt lub nowe procesy składa się z poszczególnych faz w zależności od 
rodzaju modelu procesu innowacyjnego, takich jak [Janasz 2011]:

 – dostrzeżenie potrzeby (braku czegoś) lub kreowanie potrzeby,
 – prace naukowo-badawcze, w tym eksperymentalne,
 – prace rozwojowe, tworzenie prototypu,
 – prace wdrożeniowe,
 – prace marketingowe, w tym dystrybucja w ramach realizacji produktu.
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Obserwuje się skracanie długości cykli rozwojowych rozwiązań produktowych i 
procesowych, głównie wskutek silnej konkurencji, jako podstawowego zjawiska rynku. 
Skrócenie cyklu rozwojowego stwarza możliwość wcześniejszego podjęcia prac nad 
kolejnym wyrobem lub procesem jego wytwarzania bądź realizacji. Przyjmuje się, że 
pełny cykl życiowy produktu składa się z następujących faz:

 – wprowadzenie,
 – wzrost,
 – dojrzałość,
 – nasycenie,
 – spadek (schyłek) [Karlik 2012].

Poszczególne fazy cyklu życia produktu określa się na podstawie utargów ze sprze-
daży danego wyrobu. Ten sam produkt w danym momencie czasowym może w różnych 
miejscach (w kraju i za granicą) znajdować się w innych fazach cyklu. Przyjmuje się 
zatem kategorię międzynarodowego cyklu życia produktu. Wydłużenie cyklu życia 
produktu można osiągnąć przez:

 – urozmaicenie, udoskonalenie produktu, jego modernizację, podwyższenie 
jakości (uszlachetnienie),

 – wejście z wyrobem na nowe rynki,
 – znalezienie dla niego nowych zastosowań (funkcji, funkcjonalności),
 – obniżanie ceny w ramach promocji, wyprzedaży, umowy serwisowej lub po 

serwisowej, karty stałego klienta,
 – inne formy intensyfikacji i zmiany w działalności marketingowej, w tym promocji 

z uwzględnieniem reklamy [Griffin 1999].
Wraz z pojawieniem się nowego produktu na rynku rozpoczyna się nie tylko jego 

cykl życiowy, lecz także dyfuzja (rozprzestrzenianie, rozpowszechnianie, imitacja). Są 
to dwa współzależne, współgrające ze sobą procesy, ściśle związane ze zjawiskami i 
procesami innowacyjnymi [Czerniak 2013]. Podstawą tych zależności, relacji jest prze-
pływ (rozprzestrzenianie się) informacji o nowym wyrobie między jego producentami 
a naśladowcami. Można wyodrębnić pięć rozwiązań modelowych procesu innowa-
cyjnego [Kondratiuk-Nierodzińska 2000, Jurczyk-Bunkowska 2014, Świadek 2011]:

 – podażowy model innowacji „pchanej” przez osiągnięcia naukowo-techniczne 
lub „tłoczony” („zadany”) administracyjnie na szczeblu centralnym (państwa) 
albo terenowym (regionalnym bądź lokalnym) na potrzeby rynku (produkcji 
lub konsumpcji); zwolennikiem podejścia podażowego w realizacji procesu 
innowacyjnego był Joseph A. Schumpeter [1960];

 – popytowy model innowacji „ciągnionej” („ssanej”) przez rynek; przedstawi-
cielem tej koncepcji procesu innowacyjnego był Jackob Schmookler [1966];

 – model „sprzężeniowy” („interaktywny”, „scaleniowy”, „scalony”, „mieszany”, 
„sprzężony”) składający się z faz funkcjonalnie oddzielnych, lecz współzależnych 
i współdziałających ze sobą; w sprzężeniowym modelu innowacyjnym nastę-
puje połączenie (scalenie) możliwości naukowo-technicznych przedsiębiorstw, 
państwa (instytucji naukowo-badawczych, uczelni) oraz instytucji i organizacji 
pozarządowych z potrzebami rynkowymi;
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 – model zintegrowany, który dotyczy: ścisłych powiązań pomiędzy poszczególny-
mi fazami prac procesu innowacyjnego, integracji, współpracy, współdziałania i 
współodpowiedzialności z dostawcami i wiodącymi odbiorcami (konsumenta-
mi), integracji, współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności pomiędzy 
firmami (np. joint ventures);

 – współczesny „symultaniczny” model procesu innowacyjnego, który cechuje: 
bardziej rozwinięta forma modelu sprzężeniowego, a w tym ścisłe, strategiczne 
powiązania między współpracującymi firmami, organizacjami i instytucjami, w 
tym uczelniami w ramach inicjatyw klastrowych i partnerstwa, a ponadto silne 
powiązania z wiodącymi klientami jako podstawa strategii procesu innowacyj-
nego, rozpoczęcie procesu „elektronifikacji” prac w ramach procesu innowacyj-
nego [Chesbrough 2006], czyli wzrost znaczenia specjalistycznych systemów 
jako pomocniczych i przydatnych narzędzi rozwojowych, wprowadzenie modeli 
symulacyjnych (symulatorów i eksploracji zastępujących budowę prototypów, 
pojawienie się systemów współpracy i współdziałania dostawca-odbiorca (w 
tym konsument) w procesie generowania nowych produktów.

Procesy innowacyjne w turystyce, w tym turystyce wiejskiej

Dzięki postępowi technicznemu, wskutek wdrażania nowości (zmian na lepsze), 
tj. wynalazków, wzorów użytkowych, pomysłów racjonalizatorskich w postaci inno-
wacji następują w sposób ciągły zmiany społeczno-kulturowe (podnoszenie poziomu 
wykształcenia, dochodów gospodarstw rodzinnych, stylu i jakości życia, świadomości, 
w tym świadomości kulturowej np. historycznej i ekologicznej), zmiany gospodarcze 
(podnoszenie wydajności pracy, skracanie czasu pracy i zwiększenie czasu wolnego). 
Ma to bezpośredni wpływ na turystykę (jako nieodłączny element zrównoważonego 
życia społeczno-gospodarczego, kulturowego i przyrodniczego), w tym turystykę wiej-
ską, realizowaną na terenach wiejskich i zalesionych. Turystyka, podobnie jak rolnictwo 
jest ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym człowieka. To powoduje, że dbałość 
o jakość przyrody i zasoby naturalne stanowi nie tylko wymóg cywilizacyjny, troskę o 
przyszłe pokolenia, ale jednocześnie warunek prowadzenia działalności gospodarczej, 
w tym turystycznej [Wrzaszcz, Prandecki 2015]. Wymaga ona przestrzegania zasad 
zrównoważonego rozwoju, w tym:

 – dbałości o środowisko (działalność przyjazna dla środowiska),
 – utrzymania poprawnych relacji społeczno-kulturowych,
 – zapewnienia ekonomicznej opłacalności (sprawności) i skuteczności prowa-

dzonej działalności, opartej na innowacyjności, postępie technicznym.
Dotychczas proces innowacyjny w turystyce miał charakter podażowy [Nessel 

2014]. Oferowane produkty turystyczne i sposób ich realizacji kształtowały stronę 
popytową. Obecnie preferencje klientów i ich zachowania decydują o ofercie tury-
stycznej. Niemały wpływ na kształt współczesnej turystyki mają również:

 – globalizacja usług turystycznych,
 – jakość wypoczynku człowieka,
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 – występowanie społeczeństwa wykształconego, mobilnego, wolnego i bogatego, 
dysponującego dużą ilością czasu wolnego,

 – decentralizacja i dekoncentracja struktur monopolistycznych w turystyce,
 – zrównoważony rozwój na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, kulturowej i 

ekologicznej [Gaworecki 2003].
Procesy innowacyjne i ich efekty w turystyce wiejskiej, w tym agroturystyce, eko-

turystyce i etnoturystyce, determinują określone trendy rozwojowe, które kształtują 
atrakcyjność i konkurencyjność oferty turystycznej w aspekcie produktowym lub (i) 
procesowym [Roman 2015], w tym marketingowym w myśl zasady „spróbuj i doceń 
stare (wiejskość, w tym ludowość) w nowym opakowaniu”. Główne obszary wystę-
powania tych trendów dotyczą zagadnień:

 – demografii,
 – zdrowia,
 – świadomości i wykształcenia,
 – technologii informatycznych,
 – transportu i ilości czasu wolnego,
 – zrównoważonego rozwoju,
 – bezpieczeństwa,
 – przeżyć, emocji i edukacji.

W zakresie zagadnień demograficznych społeczeństwo polskie charakteryzuje się 
niskim wskaźnikiem dzietności, przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby osób star-
szych, żyjących dłużej i bardziej zdrowszych. Jednocześnie zmniejszająca się liczba osób 
w gospodarstwie domowym determinuje większe dochody do dyspozycji. Wpływa to 
na zwiększenie się popytu w sektorze turystycznym, a w szczególności na wakacyjne 
podróżowanie do odległych krajów i na pobyty krótkoterminowe oraz bliskie w ciągu 
całego roku w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, a także na większe za-
interesowanie imprezami zimowymi „zimowe wakacje w słońcu” (wydłużenie sezonu 
turystycznego) [Program… 2015].

Wzrasta też świadomość zdrowotna, zainteresowanie zdrowym trybem życia i 
wypoczynkiem. Ma to wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze celu podróży i 
wypoczynku oraz postępowanie klienta w czasie wyjazdu. Wzrost zainteresowania 
aktywnym i zdrowym sposobem egzystencji, wysoki poziom wykształcenia i osią-
ganych dochodów oraz mobilność turystów (sprawne i skuteczne przemieszczanie 
się ich z miejsca na miejsce podczas podróży), wpływa bezpośrednio na poszerzenie 
dotychczasowego modelu spędzania czasu wolnego przez zainteresowane osoby, tzw. 
modelu 3S (sun, sea, sand – słońce, morze, piasek) o dodatkowe wartości i atrakcje 
turystyczne (osoby, rzeczy, usługi, miejsca, zdarzenia, wydarzenia, imprezy, szlak, 
obiekt, obszar warty poznania, przeżywania, obejrzenia) związane z modelem 3E 
(entertainment, excitement, education – rozrywka, przeżywanie i emocje oraz kształ-
cenie). W nowym modelu podróżowania i wypoczynku turysta oczekuje takiej oferty 
produktowej, która zapewni mu zdrowy, spokojny, aktywny i interesujący wypoczynek 
na łonie ujarzmionej, ale wciąż niezwykłej natury, powrotu do przeszłości, „do korze-
ni”, spędzenie zaplanowanego pobytu z ludźmi podobnymi do siebie, zapewnienia 
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szybkiego objazdowego przemieszczania się z miejsca na miejsce przy jednoczesnym 
zapewnieniu coraz to nowszych i tańszych atrakcji. Na wzrost zainteresowania nową 
formą podróżowania i wypoczynku wpływają też takie cechy turysty, jak:

 – stawianie wysokich wymagań wobec organizatorów ruchu turystycznego,
 – dociekliwość,
 – poszukiwanie przygód,
 – wygodnictwo,
 – niecierpliwość (dużo obejrzeć i doświadczyć w krótkim czasie),
 – otwartość i wrażliwość na piękno, kulturę i przyrodę,
 – nieustępliwość,
 – duma ze swojej historii i tradycji, gorliwe przestrzeganie tradycji przodków, 

otwartość na poznawanie innych ludzi i kultur.
Turysta jest osobą poszukującą i odkrywcą czegoś nowego, przesuwającym własne 

możliwości, bo to co wcześniej było nierealne, obecnie znajduje się w „zasięgu ręki”. 
Trzeba zatem stawiać na zadowolenie klienta, na jakość, wygodę i bezpieczeństwo 
wypoczynku. Można zauważyć, że następuje obecnie wzrost świadomości i wy-
kształcenia turystów, którzy zainteresowani są imprezami edukacyjnymi w zakresie 
kultury, w tym sztuki i historii. Następuje wzrost znaczenia internetu jako narzędzia 
zdobywania informacji, porównywania ofert, korzystnej ich rezerwacji, wyszukiwania 
okazji rynkowych i nabywania atrakcyjnych produktów i usług turystycznych. Rola 
biur podróży będzie malała, gdyż zakup oferty turystycznej nastąpi przez internet 
(bez pośredników). Pozwoli to na rozwój indywidualnych form podróżowania wraz z 
podejmowaniem indywidualnych decyzji programowych podróżowania i wypoczynku. 
W warunkach bezwizowego przemieszczania się osób, rosnącej dostępności pociągów 
szybkobieżnych oraz tanich przewoźników transportu lotniczego i drogowego wy-
stąpi zmiana kierunków dotychczasowego ruchu turystycznego. Przy rosnącej ilości 
wolnego czasu w ciągu roku, m.in. dzięki kumulacji wolnych dni kalendarzowych i 
przysługującego urlopu, można organizować jeden długi i daleki wyjazd zagraniczny 
i kilka krótkich krajowych wyjazdów bliskich (weekendowych i świątecznych).

Rozwój turystyki trzeba również analizować z punktu widzenia zrównoważonego 
rozwoju kraju i regionu, czyli takiego rozwoju gospodarczego [Stawasz 2004], który 
nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka (kulturo-
wego i przyrodniczego), nie godząc w przyrodę, dorobek intelektualny i kulturowy 
człowieka oraz w prawa ekonomii.

W pakiecie oferty produktowej muszą być zapewnione turyście gwarancje bez-
pieczeństwa:

 – osobistego (brak rozbojów i napadów, urazów cielesnych oraz utraty zdrowia 
lub życia turysty),

 – finansowego (brak kradzieży),
 – informacyjnego (brak pomówień, plotek, szkalowania ze strony organizatorów 

turystyki i społeczności lokalnej).
W turystyce ważne są też doznania, przeżycia, przeżywanie, emocje i poznawanie, 

nastawienie turysty na jakość świadczonych usług zgodnych z jego zainteresowania-
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mi, przeżycie nowych doświadczeń, zwrot ku autentyczności, powrót do „korzeni”. 
Organizatorzy ruchu turystycznego powinni również uwzględniać jakość i styl życia 
społeczeństwa, w tym potencjalnych turystów, dostrzegając ich osobiste potrzeby i 
zachowania. Prognoza zmian zachodzących w popycie turystycznym ma istotny wpływ 
na innowacyjny charakter oferty turystycznej.

Tendencje w popycie turystycznym wymuszają odpowiednie reakcje i zachowanie 
po stronie organizatorów wypoczynku i kształtują trendy w podaży. Niezbędne są 
działania restrukturyzacyjne (modernizacyjne) i poczynienie nakładów na inwestycje 
nowe, aby dostosować infrastrukturę turystyczną do nowych, rosnących oczekiwań 
klienta w postaci nowoczesnych hoteli i odpowiednich obiektów o podwyższonych 
standardach turystyki wiejskiej, w tym bazy agroturystycznej, zachowując jej wiejski, 
ludowy charakter (stare, tradycyjne w nowym opakowaniu, np. łazienka, toaleta wy-
posażona w nowoczesny sprzęt w tradycyjnej, wiejskiej chacie chłopskiej). Potrzebne 
są też nowe obiekty zagospodarowania rekreacyjnego o charakterze liniowym (np. 
ścieżki rowerowe, piesze, konne, edukacyjne z bazą postojową), punktowym (np. 
punkty widokowe, place zabaw) i powierzchniowym (np. miejsca wypoczynku, ogrody, 
zajazdy, wiaty, miejsca spożywania posiłków, sprzedaży pamiątek i map oraz sprzedaży 
i naprawy sprzętu turystycznego).

Obecnie można zauważyć zmianę rozwoju usług agroturystycznych. Turyści 
oczekują wiejskości od właścicieli gospodarstw agroturystycznych – wiejskiej trady-
cji, wiejskiego stylu życia. Warto zauważyć, że osoba korzystająca z tego typu usług 
oczekuje bogatej oferty turystycznej. Turysta chce przeżywać pobyt emocjonalnie, a 
nie tylko spędzać czas biernie w obiekcie turystycznym. Pragnie on odkrywania war-
tości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, zagwarantowania szybkiego 
przemieszczania się z miejsca na miejsce, przy jednoczesnym zapewnieniu coraz to 
nowszych atrakcji. Wymienione czynniki te są często zaprzeczeniem innowacyjności. 
Można stwierdzić, że nowoczesność nie jest pożądana w tradycyjnym gospodar-
stwie agroturystycznym. Lecz jednak usługi agroturystyczne mogą być innowacyjne. 
Wprowadzane innowacje produktowe lub procesowe nie muszą bowiem zmniejszyć 
stopnia „wiejskości” oferty turystycznej (np. warsztaty archeologiczne, warsztaty 
rękodzielnictwa ludowego, powstawanie wiosek tematycznych, zagród edukacyjnych 
lub etnograficznych, klastrów ekoagroturystycznych).

Etnoturystyka jako innowacyjna forma turystyki wiejskiej

Szczególnym rodzajem turystyki wiejskiej, mający charakter innowacyjny jest 
etnoturystyka. Ma ona swoje korzenie w etnografii – nauce opisującej i analizującej 
kultury ludowe różnych społeczności i grup etnicznych. Grupa etniczna to społeczność 
mająca własną świadomość i odrębność wśród innych grup, własny język, kulturę, 
ideologię i historię. Członkostwo grupy etnicznej związane jest z religią, doświadcze-
niem kulturowym, kuchnią, rzemiosłem, rytuałami, miejscem zamieszkania. Turystyka 
etnograficzna ma pewne cechy agroturystyki i ekoturystyki oraz odbywa się na odwzo-
rowanej, charakterystycznej dla danej grupy etnicznej bazie w środowisku wiejskim i 
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zalesionym. Dotyczy poznania wiejskości terenu, jego zagospodarowania i budynków 
typowo wiejskich oraz ludowości, tj. kultury lokalnej (miejscowej) i naśladownictwa 
zasad i sposobu życia, ubioru, obrzędowości, zwyczajów, tradycji, wróżb, rzemiosła 
dawnego, sztuki i medycyny ludowej danej grupy etnicznej. Uczestnicy turystyki 
etnicznej, szerzej kulturowej danej społeczności wiejskiej, we własnym zakresie pod 
nadzorem merytorycznym i technicznym instruktorów wytwarzają stroje, budują 
bazę lub korzystają z już istniejącej i żyją w niej (w tzw. infrastrukturze pobytowej). 
Etnoturysta przebywa w gospodarstwie etnograficznym i poza zaspokojeniem podsta-
wowych świadczeń bytowych, uczy się dodatkowo kultury danej społeczności wiejskiej. 
Stanowi to markowy, wielowarstwowy produkt tego gospodarstwa lub siedliska. W 
ramach oferty produktowej oprócz nauki oryginalnego sposobu wyżywienia i noclegu, 
można wytworzyć (uszyć) własny strój, właściwy dla danej grupy etnicznej, narzędzia, 
zabawki i inne wyroby, a także nauczyć się lokalnego języka, uczestniczyć w pracach 
gospodarskich, rolnych i leśnych oraz w obrzędach i świętach religijnych.

Etnoturystyka różni się od agroturystyki tym, że odzwierciedla ona typowy, dawny 
dla danego regionu klimat kulturowy (wiejskość terenu, zabudowy i zakwaterowa-
nia oraz ludowy charakter ubioru, stylu i sposobu życia, specyficzny dla danej grupy 
etnicznej zamieszkującej dany obszar). Wiejskość oznacza cechy charakterystyczne 
dla wsi i jej mieszkańców, takie jak: rustykalność, chłopskość, ludowość, beztroskę, 
folklor, idylliczność, idyllizm, ludyczność, ludystyczność, sielankowość, sielskość, ciszę 
i spokój, tradycjonalizm, pomysłowość i przedsiębiorczość. Ludowość na wsi wiążą się 
z zainteresowaniami kulturą ludową, czerpaniem z niej motywów, odwzorowaniem 
postaw, przekonań i wartości typowych dla tego typu społeczności i jej światopoglądu. 
Ludyczność kultury wiejskiej dotyczy zabawy, rozrywki, określając jej zabawowy, roz-
rywkowy, bawiący, kształcący i wychowawczy (wychowujący) charakter gier i zabaw 
wiejskich (ludowych). Często wskutek zniszczeń dorobku intelektualnego, ideowego 
i materialnego wcześniejszych pokoleń na wsi, bogactwa dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, spowodowanych ludzką bezmyślnością i zapomnieniem zanika 
wiejski charakter życia (bytu) danej społeczności.

W ochronie i promocji dziedzictwa narodowego może pomóc właściwie, odpo-
wiednio ukształtowana świadomość, kultura tożsamości. Korzystając z oferty etnotu-
rystycznej gwarantowany jest fachowy instruktaż i atrakcyjność realizowanych zajęć 
w ramach oferty pobytowej, dotyczącej wydarzeń, obiektów, w tym muzeów, usług i 
szlaku etnograficznego.

Turystyka etnograficzna nie ma nic wspólnego z turystyką miejską na wsi, często 
nazywaną „małomiasteczkową”. Wiejskość, w tym ludowość oferty turystycznej staje 
się coraz bardziej popularna, gdyż tego potrzebuje wykształcony, bogaty, dociekliwy, 
mobilny turysta, pragnący poznać swoje „korzenie” rodzinne i narodowe. Z oferty 
turystycznej mogą korzystać również osoby niepełnosprawne. Realizacja celów etnotu-
rystyki jest ważna, gdyż ślady dawnych czasów na wsi zaciera czas oraz nieracjonalne 
postępowanie człowieka. Wiele potencjalnych zbiorów mogłoby trafić pod chłopskie 
strzechy. Są one niszczone, palone lub zapomniane.
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Podsumowanie

Podstawą funkcjonowania podmiotów turystyki wiejskiej (gospodarstw agrotu-
rystycznych, ekoturystycznych, agroekoturystycznych, „opiekuńczych”), w otoczeniu 
konkurencyjnym jest stałe podnoszenie efektywności i skuteczności działań gospo-
darczych [M. Roman, A. Roman 2015]. Efektywność to relacja (stosunek) efektów 
gospodarczych, osiągniętych z tytułu prowadzenia działań wytwórczych i realizacji 
produkcji do poniesionych nakładów (kosztów) związanych z tymi procesami. Zasada 
efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstwa turystyki wiejskiej polega 
na tym, że rezultaty muszą relatywnie być większe niż poniesione, z tym związane 
koszty. Podnoszenie efektywności gospodarowania oparte na zasadzie racjonalnego 
działania można osiągnąć przez realizację procesów innowacyjnych, czyli przez postęp 
techniczny. Znaczenie postępu technicznego bierze się stąd, że stanowi on niewyczer-
palne źródło procesów wzrostowych oraz bogacenia się firm, szerzej gospodarki i 
społeczeństwa. Procesy innowacyjne w turystyce wiejskiej w ramach funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw na tym obszarze mają ten sam charakter co w całej gospodarce. 
Podstawowe znaczenie ma akumulowany kapitał intelektualny oraz efektywne i 
skuteczne jego wykorzystanie w toku procesów rozwojowych. Niekorzystna sytuacja 
w tym zakresie powoduje, że rozwój turystyki wiejskiej oparty jest na imitacjach i 
imporcie rozwiązań produktowych oraz procesowych. Optymistyczne staje się, że 
przedsiębiorstwa turystyki wiejskiej pokonują lukę rozwojową przez własną dzia-
łalność kreatywną i przedsiębiorczą. Duże znaczenie ma sprzężenie nauki, edukacji i 
praktyki gospodarczej w ramach inicjatyw klastrowych, co usprawnia funkcjonowanie 
procesów innowacyjnych w rozwiązywaniu problemów w turystyce wiejskiej i podno-
szeniu konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w tej branży gospodarczej.
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INNOVATION AS A GROWTH FACTOR EFFECTIVENESS OF RURAL TOURISM 
OPERATORS

Summary. The aim of the article was to present the essence of innovation processes in the 
enterprise of rural tourism, which are similar to the ongoing development processes in the 
entire economy. This is due to the fact that tourism service sector which is an integral part 
of the economy. It is essential to accumulate intellectual capital and effective and efficient 
its use in the course of development processes.
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Wstęp 

W procesie globalizacji, innowacyjność w sektorze turystycznym, odgrywa klu-
czową rolę [Roman 2014]. Funkcjonowanie w gospodarce turystycznej wymaga 
konieczności rozwijania różnego rodzaju innowacyjnych produktów i usług, tak aby 
istnieć na rynku [Bednarczyk, Najda-Janoszka 2014, Dziekański 2014, 2015]. Zwykle 
za innowację uważa się zmiany w aspekcie gospodarczym i społecznym [Decelle 
2004]. Za takie można uznać powstanie w Polsce zagród edukacyjnych, których ideą 
jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi i nadanie mu właściwej rangi społecznej 
[Poradnik… 2015], przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów materialnych i nie-
materialnych obszarów wiejskich. 

W kontekście definicji Druckera [1992] za przedsiębiorcę uważa się osobę, która 
zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje jako okazję. Za istotę przedsię-
biorczości można uznać takie działania, które są skierowane na proaktywne zachowa-
nie, innowacyjność, gotowość do ponoszenia ryzyka i uczenia się [Bednarczyk 2010]. 
W ciągu wielu lat obserwuje się poprawę postaw przedsiębiorczych mieszkańców 
wsi, którzy kierując się zarówno aspektami ekonomicznymi, jak i społecznymi dążą 
do podejmowania coraz to nowszych wyzwań [Czekaj 2008, Maćkowiak 2010, Roman 
2014, Kowalska i in. 2015]. Jednym z nich jest właśnie tworzenie na obszarze całego 
kraju zagród edukacyjnych. Koncepcja edukacyjnej działalności w gospodarstwach 
rolnych znajduje swoje korzenie w innych krajach na świecie. Od kilkunastu lat jest 
mocno propagowana i rozwijania w Europie, czego dowodem jest m.in. raport w ra-
mach międzynarodowego projektu Farmland1. 

Celem badań była ocena działalności zagród edukacyjnych jako przykładu inno-
wacyjności w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Badania zostały 
przeprowadzone w 2015 roku, na Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych.

Metodyka badań

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który składał się z pytań 
dotyczących charakterystyki oraz oceny funkcjonowania zagród. Ankiety zostały prze-

1 Farmland – projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation – 
Farmland LdV TOI Project. Partnerami były takie kraje, jak: Polska, Włochy, Hiszpania, Rumunia 
i Belgia. W ramach projektu przeprowadzono badania we wszystkich krajach uczestniczących 
w programie. Badania dotyczyły funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych. Liderem projektu 
było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, zarządzające w Polsce 
Siecią Zagród Edukacyjnych [Kmita-Dziasek 2015]. 

Część II
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prowadzone w grupie 50 respondentów, reprezentujących gospodarstwa edukacyjne 
na obszarze całego kraju. Obecnie w Sieci Zagród Edukacyjnych jest zarejestrowanych 
około 200 obiektów. 

Zagrody edukacyjne w kontekście wyników badań 

Pojęcie gospodarstwa edukacyjnego wraz z jego identyfikacją rynkową w postaci 
nazwy „zagroda edukacyjna” zostało zdefiniowane w wyniku ogólnopolskiego projektu 
prowadzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie i zatwier-
dzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie 2011 roku, a jego 
wdrożenie zaowocowało utworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
(OSZE) [Bogusz, Kmita-Dziasek 2015]. 

Według definicji zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez miesz-
kańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele 
edukacyjne spośród następujących [zagroda edukacyjna.pl 2016]:

 – edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 – edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 – edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 – edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
 – edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawo-

dów, rękodzieła i twórczości ludowej.
W obiekcie powinny znajdować się zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze 

przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach 
programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi 
i dorosłych podróżujących indywidualnie [zagroda edukacyjna.pl 2016]. Wymagane 
jest również posiadanie jednego zadaszonego pomieszczenia, przeznaczonego do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. Aby zarejestrować zagrodę należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy oraz uzyskać pozytywną opinię uprawnionego doradcy ośrodka doradz-
twa rolniczego w danym województwie. Przynależność do Sieci Zagród Edukacyjnych 
jest bezpłatna, a jej uczestnicy mają prawo swobodnie posługiwać się logo zagrody 
edukacyjnej oraz promować swoje oferty w ogólnopolskim systemie internetowym 
[Kmita-Dziasek 2014]. 

Zagroda edukacyjna może być prowadzona przez osoby fizyczne, np. przez indywi-
dualnych rolników lub wyjątkowo przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, spółki 
czy spółdzielnie. Podejmując się prowadzenia zagrody edukacyjnej, powinno się na bazie 
posiadanych zasobów i postawionych celów wynikających z definicji, opracować obszar 
usług i rodzaj towarów, które będą oferowane potencjalnym klientom. Świadczone usługi 
edukacyjne lub usługi wynikające bezpośrednio z prowadzonej działalności oraz dochód 
ze sprzedaży produktów rolnych w formie przetworzonej lub nieprzetworzonej, mogą być 
wynagrodzeniem z prowadzenia zagrody edukacyjnej. Istnieją szczególne uregulowania 
prawno-podatkowe dotyczące świadczenia usług i sprzedaży wytworzonych towarów 
w tych obiektach, ale w pozostałych przypadkach podlegają one pod przepisy prawne 
działalności gospodarczej [Raciborski 2015].



118 Małgorzata Bogusz, Józef Kania

Wyniki badań 

Wzrastający popyt na usługi turystyczne na obszarach wiejskich i przeobrażenia w 
rolnictwie związane m.in. z ideą wielofunkcyjnego rozwoju przyczyniają się do poszu-
kiwania przez właścicieli gospodarstw rolnych alternatywnych źródeł dochodu [Uglis 
2011, Sammel, Jęczmyk 2012]. Ta forma turystyki wiejskiej to agroturystyka, która 
organizowana jest przez rolników w ich gospodarstwach rolnych i od początku lat 90. 
ubiegłego wieku prężnie rozwija się w wielu regionach Polski [Niedziółka 2011]. Są 
różne typy gospodarstw agroturystycznych, a jednym z nich w zakresie innowacyjnej 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest gospodarstwo edukacyjne. Analizując 
respondentów biorących udział w badaniu podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Zagród 
Edukacyjnych w 2015 roku, okazuje się, że zdecydowanie częściej prowadziły tę dzia-
łalność kobiety (66%). W strukturze wiekowej dominwoały osoby w przedziale wie-
kowym 46-60 lat (56%), 31-45 lat (20%) i powyżej 60 lat (16%), a tylko 8% stanowiły 
osoby poniżej 30. roku życia. Jak wynika z badań, nie była to działalność popularna 
wśród młodych osób. Na uwagę zasługuje natomiast wysoki poziom wykształcenia osób 
prowadzących zagrody edukacyjne, ponieważ aż 56% ankietowanych miało wykształ-
cenie wyższe i 38% średnie, a tylko 6% zasadnicze zawodowe. Wśród wykonywanych 
zawodów zdecydowanie dominowali rolnicy oraz przedsiębiorcy. 

Charakteryzując powierzchnię ogólną gospodarstw, które podjęły się prowadzenia 
działalności edukacyjnej należy podkreślić dużą rozbieżność wśród ankietowanych, 
bowiem były to różne obszarowo podmioty – od niewielkich gospodarstw poniżej 1 
ha, aż do gospodarstw bardzo dużych – nawet powyżej 50 ha. 

Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, że największy odsetek (34%) 
badanych podmiotów stanowiły niewielkie gospodarstwa, o powierzchni 1-5 ha. Aż 

20% to gospodarstwa o powierzchni mię-
dzy 11-20 ha, 14% o powierzchni 21-50 ha, 
a 12% to gospodarstwa o powierzchni po-
wyżej 50 ha. Z dotychczasowych doświad-
czeń wynika, że działalność edukacyjna 
zalecana jest dla gospodarstw niewielkich 
obszarowo, analogicznie jak działalność 
agroturystyczna, głównie jako dodatkowe 
źródła dochodów. Potwierdzają to badania 
innych autorów, z których wynika, że szcze-
gólnie wysoką aktywnością w pozyskiwaniu 
środków na rozwój pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej wykazują gospodarstwa 
z regionów Polski cechujących się dużym 
rozdrobnieniem agrarnym [Satoła 2009]. 

Z przeprowadzonych badań jednoznacz-
nie wynika, że nie jest to działalność tylko 

Ryc. 1. Struktura badanych zagród 
edukacyjnych wg powierzchni ogólnej 
Źródło: opracowanie własne
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dla małych gospodarstw. Przeprowadzone dodatkowo wywiady wśród właścicieli 
zagród edukacyjnych wskazują, że dochód z działalności edukacyjnej stanowi zazwy-
czaj kilka procent w strukturze dochodów rolnika, zwłaszcza w dużych obszarowo 
gospodarstwach.  

Należy podkreślić, że oprócz produkcji  rolniczej i prowadzonej w gospodarstwie 
działalności edukacyjnej, respondenci zaznaczali też inny rodzaj podejmowanej ak-
tywności. Zazwyczaj w przypadku małych gospodarstw była to działalność agrotury-
styczna lub zarejestrowana działalność turystyczna (80%). Ponadto jako inny rodzaj 
działalności często wskazywano przetwórstwo – kilkanaście procent. Duża część 
zagród edukacyjnych to gospodarstwa ekologiczne, które jeśli prowadzą działalność 
przetwórczą, to stosują ekologiczne metody.

Tematyka programów edukacyjnych jest bardzo zróżnicowana. Oferowane progra-
my dotyczą zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, przetwórstwa, promowania 
ekologicznej żywności, dziedzictwa kulturowego i stylu życia mieszkańców. Oferta 
dostosowywana jest do tradycji i kultury danego regionu, ponieważ właściciele zagród 
podkreślają, że najważniejsze dla nich jest promowanie lokalnego dziedzictwa. Często 
takie programy opierają się na historii danej wsi. 

Analizując programy edukacyjne w poszczególnych zagrodach okazało się, że 
zdecydowana większość gospodarstw oferowała trzy programy (tab. 1). Najpopu-
larniejsze były krótkie wizyty w zagrodach (częste i bardzo częste – 62%), rzadziej 
wybierano wizyty całodzienne bez noclegu (34%), natomiast najmniej popularne 
były wizyty kilkudniowe z noclegiem (14%). Taka sytuacja mogła wynikać z faktu, 
iż głównymi adresatami kilkugodzinnych wizyt czy też całodniowych były przede 
wszystkim zorganizowane grupy, w tym głównie dzieci i młodzież szkolna. Natomiast 
programy kilkudniowe zazwyczaj połączone były z wypoczynkiem w gospodarstwie 
agroturystycznym czy pensjonacie. 

Każda zagroda działająca w OSZE miała w swojej ofercie różne programy edukacyj-
ne. Przy większej liczbie ofert edukacyjnych (zdarzały się pojedyncze gospodarstwa, 
które oferowały od 7 do 10 ofert) było to kompatybilne z liczbą osób prowadzących 
zajęcia. W takich sytuacjach nie był to tylko gospodarz, ale także członkowie rodziny 
bądź zatrudniony pracownik. 

Tabela 1. Struktura procentowa programów edukacyjnych oferowanych w zagrodach 
respondentów według skali 
Rodzaj programu Skala popularności* Ogółem

0 1 2 3 4 5
Krótkie wizyty 1-3 godz. 10,0 2,0 2,0 24,0 20,0 42,0 100,0
Wizyty całodzienne (bez noclegu]) 18,0 16,0 12,0 20,0 26,0 8,0 100,0
Wizyty  kilkudniowe (z noclegiem) 48,0 10,0 12,0 16,0 4,0 10,0 100,0

* skala 1-5, gdzie: 0 oznacz brak, a 5 bardzo często 
Źródło: badania własne
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Duże znaczenie w zajęciach edukacyjnych ma fakt, przez kogo są one prowadzone. 
W badanych gospodarstwach był to głównie sam gospodarz (około 61% wskazań), 
w ponad 22% przypadków byli to członkowie rodziny, a w około 20% zagród za-
trudniano w tym celu pracowników. Można wnioskować, że wiązało się to z brakiem 
doświadczenia pedagogicznego właściciela lub sytuacja taka mogła wystąpić w dużych 
gospodarstwach, gdzie działalność edukacyjna była jednym z kilku źródeł dochodów. 
Właściciele gospodarstw podkreślali, że często zatrudniają dodatkowego pracowni-
ka w sezonie letnim, gdy jest największe zainteresowanie zajęciami edukacyjnymi,  
a prace polowe uniemożliwiają im poświęcenie czasu na tę aktywność. 

Działalność edukacyjna w gospodarstwach prowadzona była zawsze przy wyko-
rzystaniu własnych zasobów i stanowiła zazwyczaj jeden z kilku kierunków prowa-
dzonych działalności. Biorąc pod uwagę, iż edukacja w zagrodzie jest stosunkowo 
nowym pomysłem na wykorzystanie potencjału gospodarstw, uznano, iż  warto 
zdiagnozować zmiany, które zaszły w gospodarstwach w związku z podjęciem tego 
typu aktywności (tab. 2). Ze wskazań respondentów wynika, że największy wzrost 
dotyczył liczby wycieczek szkolnych oraz innych grup zorganizowanych (38), a także 
liczby osób korzystających z noclegów (23) i liczby gości poza sezonem (25). Dzia-
łalność edukacyjna nie miała wpływu przede wszystkim na ceny za noclegi oraz inne 
usługi (27), a także na liczbę turystów zagranicznych i weekendowych (18) oraz na 
długość pobytu turystów (18). Praktycznie nie wystąpił efekt spadkowy. Największa 
liczba wskazań dla wzrostu świadczy o tym, iż działalność edukacyjna prowadzona 
w gospodarstwie pozytywnie wpływała na działalność turystyczną. 

Tabela 2. Zmiany w gospodarstwie od czasu rozpoczęcia działalności edukacyjnej* 

Zmiany w zakresie Wzrost Bez zmian Spadek
Liczby osób korzystających z noclegów 23 12 2
Liczby turystów zagranicznych  14 18 2
Liczby gości poza sezonem 25 11 2
Liczby turystów weekendowych 15 18 1
Liczby wycieczek szkolnych/grup 
zorganizowanych

38 5 1

Długości pobytu turystów 8 18 1
Oczekiwań klientów/turystów 12 16 0
Wysokości kosztów działalności 15 15 0
Wysokość środków przeznaczanych na 
inwestycje

19 11 1

Wysokości ceny za noclegi/ usługi 7 27 0
Wielkości sprzedaży produktów z gospodarstwa 18 9 1
Suma wskazań 194 160 11

* respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi 
Źródło: badania własne



121Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości

Na podstawie wyników badań okazało 
się, że prawie wszyscy właściciele realizowali 
inwestycje w swoich gospodarstwach, od mo-
mentu wprowadzenia działalności edukacyjnej 
w celu podniesienia jakości usług. Jak wynika 
z danych w tabeli 3, inwestycje w gospodar-
stwach realizowane były przede wszystkim ze 
środków własnych – aż 42 wskazań. Tylko 11 
inwestycji realizowano wykorzystując środki 
z Unii Europejskiej, zazwyczaj z trzech dzia-
łań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013: „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. małe 
projekty. Tylko dwa gospodarstwa wskazały, 
że w ostatnich 3 latach nie prowadziły żadnych 
inwestycji. Podczas wywiadów respondenci 
podkreślali, że inwestycje dotyczyły przede wszystkim dostosowania pomieszczeń 
do prowadzenia działalności turystycznej lub edukacyjnej. 

W opiniach respondentów dotyczących prowadzenia przez nich działalności edu-
kacyjnej, najczęściej pojawiały się takie stwierdzenia, jak: zadowolenie gości i ich 
powroty, ożywienie gospodarstwa, możliwość edukacji przez zabawę, pokazywanie 
walorów wsi, wzbudzenie zainteresowania taką działalnością, możliwość dalszej pracy 
z dziećmi jako emerytowany nauczyciel oraz kształtowanie świadomości najmłod-
szych przez promowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnych produktów, sposób na 
życie, dodatkowy dochód, chęć zachowania starych tradycji, cel i misja życiowa, pasja, 
wykorzystanie potencjału gospodarstwa, chęć przekazania wiedzy o życiu na wsi w 
otoczeniu przyrody oraz możliwość przekazania prawdziwego obrazu wsi młodemu 
pokoleniu.

Podsumowanie

Zagrody edukacyjne od kilku lat stanowią bardzo dobry przykład innowacyjnej 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Polski. Doświadczenia krajów zachodnich 
stały się inspiracją do zakładania takiej formy działalności edukacyjnej w gospodar-
stwach rolnych. Śledząc dane statystyczne, można zauważyć, że z każdym rokiem 
przybywa zarejestrowanych zagród. Obecnie jest ich około 200. Z badań wynika, że 
działalność edukacyjną wprowadzają nie tylko niewielkie obszarowo gospodarstwa, 
ale także te bardzo duże – nawet o powierzchni powyżej 50 ha. Ponadto działalność 
edukacyjna zazwyczaj powiązana była z prowadzeniem gospodarstwa rolnego czy in-
nej działalności gospodarczej, zazwyczaj turystycznej lub przetwórczej. Okazuje się, że 
programy edukacyjne  prowadzone były głównie przez rolnika lub jego rodzinę. Badane  
zagrody oferowały średnio 3 pakiety edukacyjne, które w większości skierowane były 

Tabela 3.  Źródła finansowania inwestycji 
realizowanych w gospodarstwie* 
Źródła inwestycji Liczna 

wskazań
Własne oszczędności 42
Środki pomocowe z UE 11
Kredyt w banku 9
Pożyczka od krewnych 
lub znajomych

6

Inne środki 5
Nie prowadzono 
inwestycji w ostatnich  
latach

2

*  respondenci mogli udzielić więcej niż 
jednej odpowiedzi 
Źródło: badania własne
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do dzieci i młodzieży szkolnej. Właściciele zagród bardzo profesjonalnie podchodzili 
do prowadzenia tej działalności, co miało odzwierciedlenie w liczbie prowadzonych 
inwestycji w gospodarstwie, które miały na celu głównie poprawę jakości infrastruk-
tury technicznej. Z badań wynika również, że prowadzona działalność edukacyjna 
miała wpływ na wzrost usług turystycznych, a powodem prowadzenia działalności 
edukacyjnej nie zawsze było kryterium ekonomiczne, ale społeczne, czyli satysfakcja 
właścicieli wynikająca z promowania kultury i tradycji polskiej wsi. 

Bibliografia
Bednarczyk M., 2010, Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fa-

chowe, Warszawa, s. 22-23. 
Bednarczyk M., Najda-Janoszka M., 2014, Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w 

makroregionie południowym Polski. Wydawnictwo CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 
s. 77-84. 

Bogusz M., Kmita-Dziasek E., 2015. Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich, [w:] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia 
na obszarach wiejskich, red. W. Kamińska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 
tom CLXIII, Warszawa, s. 155-166. 

Czekaj M., 2008, Gospodarstwa prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jako sposób 
aktywizacji społeczności wiejskiej na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Społeczne 
aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce, Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. 
Podedworna, P. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Decelle X., 2004, A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism, OECD, Organization 
of Economic Cooperation and Development, Paris, s. 5-12. 

Drucker P., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 37. 
Dziekański P., 2014, Konkurencyjność turystyczna regionu województwa świętokrzyskiego (wybrane 

zagadnienia). Modern Management Review, vol. XIX, 21 (April-June, 2/2014), s. 17-26.
Dziekański P., 2015. Środowisko naturalne jako czynnik konkurencyjności regionów. Modern Mana-

gement Review, vol. XX, 22 (April-June, 2/2015), s. 15-24.  
Kmita-Dziasek E., 2014. Gospodarstwa edukacyjne w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie. 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Częstochowa. 
Kmita-Dziasek E., 2015. Potrzeby i trendy edukacyjne w zakresie innowacji na obszarach wiejskich, 

[w:] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, 
red. W. Kamińska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXIII, Warszawa, 
s. 290-296. 

Kowalska M, Knapik W., Bogusz M., Kiełbasa B., Niedziółka A., Piotrowska A., Satoła Ł., 2015. Rozwój 
lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rolniczy im. H. 
Kołłątaja w Krakowie i Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Kraków.

Maćkowiak M., 2010, Postawy mieszkańców jako czynnik warunkujący aktywizację turystyczną ob-
szarów wiejskich. Studium przypadku wiosek tematycznych. w: Potencjał turystyczny, Zagadnienia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 53, s. 191-201.

Niedziółka A., 2011, Plany i strategie rozwoju agroturystyki w wybranych gminach województwa ma-
łopolskiego, Krakowskie Studia Małopolskie nr 15/2011, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. 

Poradnik.Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, 2015, Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków. 

Raciborski J., 2015, Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków. 

Roman M., 2014, Znaczenie innowacji w funkcjonowaniu sektora turystycznego – podejście teoretyczne 
i praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki,  
nr 805, 1 (25), Szczecin, s. 115-116.



123Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości

Sammel A., Jęczmyk A., 2012, Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w opinii nauczycieli 
szkół podstawowych w Szczecinie, [w:] Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu 
turystycznego, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług nr 86, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. 

Satoła Ł., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na 
rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy 
Rolnictwa Światowego, t. 7 (XXII), s. 133-142.

Uglis, J., 2011, Miejsce turystyki w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 1, s. 405-411.

Zagroda edukacyjna: www.zagrodaedukacyjna.pl, dostęp z 2016 r. 

THE EDUCATIONAL FARMS AS AN EXAMPLE OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP    

Summary. The idea of educational farms was established in 2011. Within a few years, it 
has met with great interest, not only of the tourists but also the owners and institutional 
environment. The aim of the elaboration was to assess the activities of educational farms 
as an example of innovation in the field of entrepreneurship in rural areas. The survey was 
conducted in 2015, at the National Educational Farms Convention. The results of survey 
demonstrated that this kind of entrepreneurship is both for small and the very large farms. 
A rich offer of educational packages facilitates the development of this form of education in 
rural areas. It is directed first of all to children and school teenagers. The owners through 
the games teach about the work on the land, traditions and culture.

Key words: entrepreneurship, education farms, innovation

Translated by MAŁGORZATA BOGUSZ
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Część III

MARKETINGOWE 
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W TURYSTYCE WIEJSKIEJ 
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Marketing mix w agroturystyce  
na przykładzie województwa podlaskiego
Joanna Stefańczyk, Żaneta Wąsik
Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wstęp

Według Philipa Kotlera i współautorów [2002], marketing to proces społeczny i 
zarządczy, dzięki któremu zarówno jednostki, jak i grupy, uzyskują to czego potrzebują 
i pragną, przez tworzenie i wzajemną wymianę produktów oraz wartości. Reasumu-
jąc służy on zaspokajaniu potrzeb grup zaangażowanych w proces wymiany, który 
zachodzi na różnych poziomach. 

W marketingu można wyróżnić wiele instrumentów, które umożliwiają realizację 
celów marketingowych. Najbardziej powszechną jest koncepcja 4P (product, price, 
place, promotion – produkt, cena, miejsce, promocja), nazywana inaczej marketing 
mix [Naramski i in. 2014]. Obejmuje ona zestaw metod działań oraz taktyk, a także 
instrumentów marketingowych, podejmowanych przez organizację w celu osiągnięcia 
zakładanych korzyści rynkowych. Koncepcja marketing mix obejmuje produkt, cenę, 
promocję oraz dystrybucję. Stanowią one zespół zintegrowanych elementów, które 
kształtowane są na podstawie decyzji w przedsiębiorstwa uwarunkowanej sytuacją 
rynkową [Kubińska i in. 2011].

Rokrocznie wzrasta zainteresowanie agroturystyką, wśród mieszkańców Polski. 
Rolnicy podejmują działalność agroturystyczną ze względu na możliwość pozyskania no-
wego źródła dochodu [Roman 2015]. Aby zwiększyć zysk z prowadzenia gospodarstwa, 
podejmują działania marketingowe, umożliwiające pozyskanie potencjalnych klientów, 
jak również zaspokojenie ich wymagań względem wyjazdu turystycznego [Roman 2015].

Celem opracowania jest przedstawienie działań marketingowych podejmowanych 
przez gospodarstwa agroturystyczne w województwie podlaskim.

Agroturystyka – determinanty rozwoju

Agroturystyka to jedna z form turystyki wiejskiej. Odznacza się ona pewną specy-
fiką, odróżniającą ją od innych. Definiowana jest jako wypoczynek w gospodarstwie 
rolnym, wraz z możliwością aktywnego uczestnictwa w pracach polowych, obsłudze 
zwierząt znajdujących się w gospodarstwie i innych pracach wykonywanych w go-
spodarstwie [Niewiadomski 2010].

Rozwój działalności agroturystycznej uwarunkowany jest wieloma czynnikami. 
Wyróżniane są wśród nich m.in. walory turystyczne i kulturowe, które związane są z 
działalnością człowieka [Niedziółka 2010]. W Polsce ważną rolę w stymulowaniu dzia-
łań agroturystycznych odgrywają również lokalne i ponadlokalne władze i instytucje. 
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Najważniejsze z nich to ośrodki doradztwa rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne, 
a także samorządy lokalne.

Z punktu widzenia rynku czynniki wpływające na rozwój agroturystyki można 
podzielić na te związane z popytem na usługi agroturystyczne (zapotrzebowaniem po-
tencjalnych nabywców usług agroturystycznych, oczekujących określonego produktu 
i standardu) i z podażą usług agroturystycznych, która powinna być dostosowana do 
wielkości zapotrzebowania [Niewiadomski 2010]. Determinanty związane z popytem 
na usługi agroturystyczne to [Sikora 1999]:

 – wypoczynek w środowisku, który jest odmienny w stosunku do zurbanizowanego;
 – bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym oraz życiem na wsi;
 – możliwość spożywania zdrowej żywności;
 – zwiedzanie parków narodowych oraz krajobrazowych, a także rezerwatów 

przyrody;
 – korzystanie z ciszy i spokoju.

Innym elementem decydującym o rozwoju agroturystyki na danym obszarze jest 
wartość przestrzeni agroturystycznej. Charakteryzowana jest ona przez rzeźbę terenu, 
atrakcyjne formy terenu, florę, faunę, rodzaj zabudowy, stan infrastruktury, jak również 
mnogość typów gospodarstw i sposobów ich prowadzenia [Niewiadomski 2010].

Aby ocenić atrakcyjność turystyczną należy brać pod uwagę walory (przestrzeń 
przyrodniczą, architektoniczną oraz historyczną), bazę materialną (nocleg, wyży-
wienie, komunikacja), dostępność komunikacyjną, stan środowiska naturalnego oraz 
społeczność lokalną – jej stosunek do turystów [Karpińska 2015].

Marketing mix w działalności gospodarstw agroturystycznych

Marketing w agroturystyce jest stosunkowo młodą dziedziną naukową. Dopiero 
w połowie lat 90.  XX wieku zaczęto przekładać aspekty działań marketingowych po-
dejmowanych w turystyce na agroturystykę Znajomość marketingu wśród posiadaczy 
gospodarstw agroturystycznych jest istotnym zasobem wiedzy, gdyż jest on istotnym 
czynnikiem rozwoju agroturystyki [Niedziółka 2010].

Sukces działań marketingowych podejmowanych przez właścicieli gospodarstw agro-
turystycznych zależy przede wszystkim od tego czy będą one zorientowane na nabywcę 
(zaspokojenie potrzeb osób zamierzających skorzystać z tej formy wypoczynku), jak rów-
nież będą uwzględniały istnienie konkurencji i jej poczynania. Innym ważnym czynnikiem 
determinującym sukces danego gospodarstwa agroturystycznego jest orientacja produk-
cyjna – nastawienie na tworzenie turystycznego o wysokiej jakości [Niedziółka 2010].

Jednym z elementów koncepcji marketingu mix jest produkt. Istotę produktu 
agroturystycznego stanowi kompozycja trzech składowych: rdzeń produktu, produkt 
rzeczywisty oraz produkt poszerzony [Wilk 2003]. Elementy produktu marketingo-
wego zaprezentowano w tabeli 1.

Oprócz zaprezentowanych w tabeli 1 elementów produktu marketingowego 
wymieni się również: opiekę nad dziećmi turystów, nauczanie rzemiosła ludowego, 
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degustację win i nalewek oraz przygotowywanie lokalnych lub regionalnych przetwo-
rów domowych z owoców i warzyw [M. Roman, A. Roman 2015].

Elementami składowymi produktu turystycznego są nie tylko dobra, ale również 
usługi, dlatego ma on pewne wyróżniające cechy. Wśród nich wyróżnia się [Wilk 2003]:

 – unikalność usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne;
 – konsumpcja produktu agroturystycznego jest procesem jednorazowym;
 – konsumpcja tego produktu musi odbywać się w określonym czasie i miejscu, 

gdyż jest on nietrwały;
 – akt produkcji i konsumpcji odbywa się jednocześnie, dlatego też nie można 

go magazynować;
 – elementy oraz cechy produktu kształtują się podczas bezpośredniego kontaktu 

między świadczącym usługi a odbiorcą.
Analizując produkt oferowany przez gospodarstwa agroturystyczne należy zwró-

cić również uwagę na oczekiwania potencjalnych klientów. Najważniejsze z nich to 
[Strzembicki 1995]:

 – lokalizacja gospodarstwa agroturystycznego oraz warunki dojazdu;
 – informacja o ofercie powinna być łatwo dostępna oraz rzetelnie przygotowana;
 – urządzenia uatrakcyjniające spędzanie wolnego czasu, zarówno w obrębie 

gospodarstwa, jak i poza nim;
 – widoczne elementy materialne dla nabywcy (wyposażenie kwatery, wyżywienie);
 – fachowość, kompetencja, uprzejmość oraz życzliwość gospodarzy;
 – bezpieczeństwo w obrębie gospodarstwa, a także we wsi;
 – atrakcje przyrodnicze, kulturowe.

Kolejnym elementem koncepcji marketingu mix jest cena za usługi turystyczne. 
Ustalenie ceny za usługi agroturystyczne nie jest proste, zwłaszcza dla osób rozpoczy-
nających prowadzenie działalności w tym zakresie. Wyróżnia się następujące kryteria 
różnicujące cenę za usługi agroturystyczne [Strzembicki 2003]:

 – sezon – zazwyczaj w okresie, gdy jest największe zainteresowanie ofertą go-
spodarstw cena jest najwyższa;

Tabela 1. Struktura produktu turystyki wiejskiej w ujęciu marketingowym
Rdzeń produktu Produkt rzeczywisty Produkt poszerzony
Wypoczynek, edukacja, poznanie kultury 
lokalnej, polepszenie stanu zdrowia, 
rozwój zainteresowań, odwiedziny 
znajomych, rodziny

noclegi bezpłatne wycieczki

wyżywienie pogadanki
Uczestnictwo w życiu gospodarstwa 
rolnego, ogrodniczego lub rybackiego i 
rodziny zawodowo i życiowo związanej z 
gospodarstwem

przejazdy zabawy ludowe

wycieczki festyny

Uczestnictwo w życiu społeczności 
lokalnej

imprezy lokalne
 

uroczystości
dodatkowe atrakcje

Źródło: [Meyer 2004, s. 78, za  Niedziółka 2010, s. 341-352]
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 – wielkość jednorazowej sprzedaży lub długości pobytu;
 – częstotliwość korzystania;
 – jakość oferowanego produktu;
 – rodzaj klientów (preferencje).

Jednym z elementów koncepcji marketingu mix jest również dystrybucja. Kanały 
dystrybucyjne w agroturystyce zazwyczaj są bezpośrednie i krótkie. Polegają głównie 
na bezpośrednim kontakcie z klientem za pomocą strony internetowej, broszury, fol-
deru reklamowego lub rekomendacji klientów [Kubińska i in. 2011]. Warto zwrócić 
uwagę, że coraz większe znaczenie odgrywa internet, a zwłaszcza portale społecz-
nościowe, za pomocą których właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą 
pozyskiwać nowych klientów.

Ostatnim omawianym w opracowaniu elementem koncepcji marketingu mix 
jest promocja, która jest formą komunikacji gospodarstw z rynkiem. Wśród zadań 
promocji w gospodarstwach agroturystycznych wyróżniane są [Strzembicki 2003]:

 – prezentacja korzyści związanych z zakupem danego produktu agroturystycznego;
 – wyróżnienie oferty własnej na tle ofert konkurencji;
 – dążenie do stworzenia marki gospodarstwa;
 – poinformowanie jak największej liczby osób o podjęciu działalności agrotu-

rystycznej.
Najczęściej gospodarstwa agroturystyczne nie są w stanie się same wypromować. 

Kluczowa staje się pomoc zarówno stowarzyszeń agroturystycznych, jak i władz 
gminnych oraz powiatowych [Niedziółka 2010].

Materiał i metodyka badań

Źródłem materiałów do badań był kwestionariusz ankiety przeprowadzony w 
czerwcu 2014 roku przez Studenckie Koło Naukowe „Public Realtions” Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Koło Miłośników Turystyki, Ekologii i 
Przedsiębiorczości ZSCKR w Golądkowie. W badaniu wzięło udział 42 właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych z 8 gmin wiejskich województwa podlaskiego (Giby, 
Krasnopol, Nowinka, Płaska, Sejny, Suchowola, Suwałki i Jeleniowo). 

Nie można stwierdzić, iż badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej pró-
bie, dlatego wyników nie należy uogólniać na całą populację właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych w województwie podlaskim. Jednak badanie może być cennym źró-
dłem informacji o ofercie agroturystycznej na obszarze wcześniej wymienionych gmin.

Do badania zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, opartą na autorskim 
kwestionariuszu ankiety.

Wyniki badań

Ankietowani zapytani o motywy podjęcia działalności turystycznej najczęściej wymie-
niali chęć zwiększenia dochodów, jak również pragnienie wypróbowania czegoś nowego. 
Najrzadszym motywem wśród respondentów była możliwość skorzystania ze środków 
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Unii Europejskiej (UE). Motywy responden-
tów do podjęcia działalności agroturystycz-
nej zostały zaprezentowane na rycinie 1.

Produktem rzeczywistym oferowanym 
przez gospodarstwa agroturystyczne są noc-
legi i wyżywienie. Właściciele gospodarstwa 
agroturystycznego uczestniczący w badaniu 
posiadali od 5 do 75 miejsc noclegowych. 
Najczęściej mogli zaproponować odpowied-
nio 10, 15 i 20 miejsc. Struktura posiadanych 
miejsc noclegowych przez właścicieli gospo-
darstw przedstawiono rycinie 2.

Na pytanie, czy właściciele gospo-
darstw oferują wyżywienie swoim klien-
tom, 57% respondentów odpowiedziało, 
że przygotowywało posiłki dla turystów, 
reszta zaś nie zapewniała wyżywienia. 
Połowa badanych osób oferowała produkt 
poszerzony swoim klientom w postaci 
sprzętu wodnego, 43% gospodarzy wy-
pożyczała rowery, a 36% badanych osób 
proponowało uczestnictwo w spływie 
kajakowym. Ponad 20% respondentów 
organizowała dla turystów grille i ogniska. 
Szczegółową ofertę gospodarstw agrotu-
rystycznych przedstawiono na rycinie 3.

chęć 
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profilu 
działalności

10%

chęć 
wypróbowania 
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29%
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chęć 
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inne
6%

 
Ryc. 1. Motywy rozpoczęcia działalności 
agroturystycznej wśród respondentów
Źródło: badania własne
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Ryc. 2. Miejsca noclegowe w gospo-
darstwach agroturystycznych w opinii 
ankietowanych osób
Źródło: badania własne
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 Ryc. 3. Produkt poszerzony świadczony przez gospodarstwa turystyczne województwa 
podlaskiego
Źródło: badania własne

%



132 Joanna Stefańczyk, Żaneta Wąsik

Warto zwrócić uwagę, iż większość responden-
tów planowała rozwijać swoją działalność agrotu-
rystyczną. Niemal 70% ankietowanych odpowie-
działa, że w najbliższym czasie będzie podejmować 
kroki w celu poszerzenia swojej oferty, pozostali 
badani nie zamierzali podjąć takich działań.

Respondenci zostali zapytani o udział gości w 
okresie letnim. Warto zwrócić uwagę, iż w 30% 
gospodarstw agroturystycznych kwatery były pra-
wie w 100% zajęte przez cały okres letni, w 20% 
zaś zajęte były przez 90% okresu. Tak duże zain-
teresowanie wypoczynkiem w gospodarstwach 
agroturystycznych może świadczyć o atrakcyjności 
przyrodniczej i kulturowej obszaru, jak również 
oferty przedstawianej przez właścicieli (ryc. 4).

Respondenci zapytani o długość pobytu turystów 
w ich gospodarstwach turystycznych, odpowiadali 
najczęściej, iż trwał on około jednego tygodnia 
(50%), 25% zaś ankietowanych wskazało, iż odwie-
dziny turystów trwały około dwóch tygodni (ryc. 5).

Najczęściej do gospodarstw agroturystycznych 
przyjeżdżały rodziny z dziećmi, mniej licznie ro-
dziny bez dzieci, młodzież, samotni oraz seniorzy. 
Najmniej liczną grupę stanowiły wycieczki zorga-
nizowane. Udział poszczególnych grup wśród go-
ści gospodarstw agroturystycznych województwa 
podlaskiego przedstawiono na rycinie 6.

Należy zwrócić uwagę, iż większość respon-
dentów korzysta z form promocji gospodarstwa 
agroturystycznego. 67% ankietowanych odpowie-
działo, iż podejmuje działania związane z promo-
waniem własnego obiektu, wykorzystując najczę-
ściej w tym celu strony internetowe, jak również 
portale społecznościowe. Właściciele gospodarstw 
korzystali również z broszur, folderów oraz wizy-
tówek. Zauważyli również, iż zadowoleni klienci 
są dla nich równie skuteczną formą promocji.

Właściciele zaobserwowali korzystny wpływ 
mediów na rozwój turystyki w ich regionie. Pod-
kreślali także znaczną rolę władz samorządowych 
w rozwoju tej formy wypoczynku na obszarze 
województwa podlaskiego.

Ryc.  4. Udział gości w okresie letnim 
w strukturze osób korzystających 
z usług agroturystycznych w roku 
w badanych gospodarstwach
Źródło: badania własne
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Ryc. 5. Średnia długość pobytu 
turystów w gospodarstwach agro-
turystycznych 
Źródło: badania własne
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 Ryc. 6. Udział poszczególnych 
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Źródło: badania własne
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można zaobserwować, iż głównym 
motywem podjęcia działalności agroturystycznej przez ankietowanych była chęć 
zwiększenia własnych dochodów, chociaż dochody z tej formy działalności stanowiły 
najczęściej zaledwie 25% osiąganych przez właścicieli zysków ogółem. 

Gospodarstwa respondentów miały znaczną liczbę miejsc noclegowych dla poten-
cjalnych gości. Warto podkreślić, iż w sezonie letnim w 30% gospodarstw agrotury-
stycznych kwatery były zajęte przez gości przez cały ten okres.

Gospodarstwa agroturystyczne respondentów mogły poszczycić się szeroką ofertą 
dodatkowych atrakcji ferowanych turystom. Większość właścicieli ponadto wyraziła 
chęć dalszego rozwoju swojej działalności.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego realizowali w peł-
ni koncepcję marketingu mix. Oferowali nie tylko produkt podstawowy – możliwość noclegu 
i wyżywienia, jak również świadczyli dodatkowe usługi dla turystów. Podejmowali działania 
mające na celu promocję ich gospodarstwa, korzystając głownie w tym celu z internetu.

Największą grupą odwiedzającą gospodarstwa agroturystyczne stanowiły rodziny 
z dziećmi, dlatego też właściciele powinni skupić swoje działania i dostosować ofertę 
dla tej grupy społecznej.
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MARKETING MIX IN AGRITOURISM ON THE EXAMPLE OF THE PODLASKIE 
PROVINCE

Summary. The appreciating trend of “healthy, caring for each other and the environment, 
conscious man”, is beginning to have an impact not only on the food choices, but also on the 
choices vacation destinations. Representing more modern lifestyle people decide to use the 
services of owners of farm tourism. Agritourism is a form of relaxation which takes place 
in rural areas of agricultural character, based on a range of accommodation and leisure 
activities related to the farm or equivalent and its environment. One of the tools, which the 
farmer can use is to use the concept of the marketing mix, which is suitable composition: 
product, price, distribution and promotion. As is clear from the research in the June 2014 
by the students from the Warsaw University of Life Sciences, holders of agritourism farms 
in Podlaskie apply the various elements of the above-mentioned concept, consciously or 
not, with different effects. The aim of article is the marketing activities undertaken by the 
farmhouses in Podlaskie.

Key words: tourism, agritourism, Podlaskie province

Translated by ŻANETA WĄSIK
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Agroturystyka markowym produktem 
turystycznym Polski – mity i rzeczywistość
Stefan Bosiacki
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wstęp

W opracowanych na początku lat 90. ubiegłego wieku w raportach Banku Świato-
wego i Komisji Europejskiej, odnoszących się do stanu i perspektyw rozwoju polskiej 
gospodarki podkreślano, że jednym z istotnych „motorów napędowych” będzie tury-
styka, generująca znaczące przychody dewizowe, kreująca nowe miejsca pracy, a co 
za tym idzie, aktywizująca gospodarczo regiony relatywnie mało uprzemysłowione.

W założeniach rozwoju gospodarki turystycznej z 1994 roku, dokumencie określa-
jącym kierunki rozwoju polskiej turystyki do końca XX wieku, wskazano konieczność 
opracowania strategii rozwoju krajowego produktu turystycznego, w tym produktu 
turystyki wiejskiej (agro- i ekoturystyki). Przyjęto słusznie, że na niektórych obszarach 
turystyka może być alternatywną i efektywną ekonomicznie możliwością dalszego ich 
rozwoju. Stwierdzenie to dotyczy także obszarów wiejskich, o unikatowych często 
walorach turystycznych.

W kolejnych strategiach rozwoju turystyki w Polsce turystyka wiejska, w tym 
agroturystyka, była nadal eksponowana jako jeden z markowych produktów, ale nie 
akcentowano już tak silnie znaczenia tej formy turystyki na polskim rynku usług 
turystycznych.

W Programie rozwoju turystyki do 2020 roku stwierdzono, iż głównym jego celem 
jest „wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki, poprzez wspiera-
nie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, oraz inicjatyw sektora turystyki, z poszano-
waniem zasad zrównoważonego rozwoju [Program…, 2015, s. 36]. Wśród określonych 
celów operacyjnych znalazł się ten, który mówi o promocji priorytetowych obszarów i 
produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych 
na turystyce. Cel ten jest kontynuacją działań zawartych w poprzednich programach 
i strategiach rozwoju turystyki w Polsce, a odnoszących się do kreowania i rozwoju 
markowych produktów turystycznych. Wśród zadań planowanych do realizacji do 
2020 roku znajduje się m.in. promocja regionalnych produktów turystycznych i spe-
cjalizacji regionalnych w turystyce. Tak ogólnie sformułowane zadania zawierają także 
działania dotyczące turystyki wiejskiej, w tym eko- i agroturystyki. Problem  w tym, 
czy eko- i agroturystyka są lub staną się markowymi produktami polskiej turystyki? 

Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Część III
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Rola marki w kreowaniu produktów turystycznych

Jak słusznie zauważa Jerzy Altkorn, we współczesnym świecie produktem może 
być wszystko co można oferować na rynku. A warunkiem rynkowego sukcesu produk-
tu jest jego zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb [Altkorn 2000, s. 114]. Z 
tego punktu widzenia słuszne jest twierdzenie, że produkt oznacza zbiór korzyści dla 
nabywcy (konsumenta). Takie rozumienie produktu jest bardzo trafne w odniesieniu 
do usług turystycznych, które nie tylko zaspokajają określone potrzeby konsumenta-
-turysty, ale także przysparzają mu z tego tytułu innych korzyści np. wizerunkowych.

To psychologiczne podejście do postrzegania produktu turystycznego reprezentuje 
m.in. Victor T.C. Middleton twierdząc, iż „z punktu widzenia potencjalnego klienta 
rozważającego dowolną formę podróży, produkt może być definiowany jako pakiet 
składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzania 
czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie 
dostępne za określoną cenę” [Middleton 1996]. Także inni autorzy uwzględniają ten 
psychologiczny aspekt definiując produkt turystyczny. Na przykład Jacek Kaczmarek, 
Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk przyjmują, że produkt turystyczny „to zbiór uży-
teczności związanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi 
turystyczne umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie 
doświadczeń z nimi związanych” [Kaczmarek i in. 2005, s. 74]. Można zatem powie-
dzieć, że miarą rynkowego sukcesu produktu turystycznego na współczesnym rynku 
jest poziom satysfakcji (zadowolenia) jaką odczuwają nabywcy produktu, niezależnie 
od jego rodzaju np. zakupu usługi noclegowej lub pobytu w regionie turystycznym.

Współczesny rynek usług turystycznych oferuje konsumentom-turystom olbrzymią 
gamę różnorodnych produktów, bardzo często substytucyjnych względem siebie, co 
sprawia duże trudności w wyborze takiego produktu, który w pełni spełnia oczekiwania 
konsumentów. Dlatego niezwykle ważną kwestią jest skuteczne budowanie w świado-
mości konsumentów-turystów wizerunku danego produktu, czyli tzw. pozycjonowania 
marki produktu. Najczęściej przyjmuje się, że marka to „nazwa, termin, symbol, wzór 
lub ich kombinacja, stworzone w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawanych lub 
ich grupy, i wyróżnienia ich spośród konkurencji” [Kaczmarek i in. 2005, s. 238]. Po-
wyższe rozumienie marki nie jest w pełni trafne, ponieważ nie obejmuje ono licznych 
korzyści wymiernych i niewymiernych, które stają się doświadczeniem konsumenta, 
nabywającego tak oznaczony produkt [Mruk 2012, s. 162]. Właśnie w przypadku 
produktów turystycznych istotną rolę odgrywają korzyści niewymierne lub trudno 
wymierne, takie jak: zadowolenie i satysfakcja turysty, prestiż w otoczeniu, wyróż-
nienie się, bezpieczeństwo wypoczynku, radość z udziału we wspólnej przygodzie. Te 
właśnie niewymierne korzyści dla potencjalnego turysty muszą być uwzględnione przy 
kreowaniu marki produktu turystycznego, w tym także w odniesieniu do produktów 
agroturystycznych.

Tworząc markę produktu turystycznego trzeba zdecydować się na wybór rodzaju 
marki, czy ma to być marka indywidualna dotycząca konkretnego produktu, czy też ma 
to być marka rodzinna (parasolowa) odnosząca się do grupy produktów oferowanych 
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przez firmę turystyczną lub przez dany region turystyczny. Wybór właściwego rodzaju 
marki zależy od przyjętej przez usługodawcę (usługodawców) strategii marki, czyli 
długofalowej koncepcji budowania wizerunku produktu turystycznego w otoczeniu 
zewnętrznym, przede wszystkim zaś w świadomości konsumentów-turystów.

Niezależnie od tego, czy wybierze się dla produktu markę rodzinną czy indywi-
dualną, najistotniejsze jest to, aby marka była silna, czyli taka, która funkcjonuje w 
świadomości konsumenta, oraz aby wyróżniała się spośród marek konkurencyjnych. 
W licznych opracowaniach z zakresu marketingu turystycznego wyróżnia się jeszcze 
inne determinanty marki, takie jak:

 – elastyczność cenowa,
 – ponadregionalny charakter,
 – okres obecności marki na rynku,
 – charakter rynku, na którym marka funkcjonuje,
 – długofalowy trend „wartości marki”,
 – wsparcie marki działaniami marketingowymi w odpowiedniej skali i jakości,
 – ochrona prawna marki [Panasiuk 2013, s. 254].

Jednak o ostatecznym sukcesie danej marki na rynku decydują nie tyle wymienione 
wcześniej czynniki, ale przede wszystkim konsument i jego oczekiwania i aspiracje. 
Jeśli dany produkt markowy spełnia oczekiwania konsumenta można przyjąć, iż bę-
dzie on stosunkowo długo funkcjonować na rynku i będzie skutecznie konkurować z 
innymi produktami.

Kreowanie marki produktu turystycznego nie jest procesem prostym, inaczej tworzy 
się markę pojedynczych produktów np. obiektu, a odmiennie markę miejsca lub regionu 
turystycznego. Na strukturę marki miejsca (obszaru) składają się następujące elementy:

 – ludzie, będący swego rodzaju ambasadorami obszarowego produktu tury-
stycznego,

 – kultura i dziedzictwo – element stanowiący o atrakcyjności danego miejsca 
(obszaru),

 – inwestycje będące elementem przyciągającym zarówno inwestorów, jak i zain-
teresowanych konsumentów-turystów,

 – krajowa i zagraniczna polityka obejmująca działania liderów na rzecz promocji 
danego obszaru i jego marki,

 – eksport marki, oznaczający działania promujące markę obszaru poza nim,
 – turystyka jako element dynamicznie się rozwijający, gdy marka miejsca (obszaru) 

funkcjonuje w otoczeniu zewnętrznym [Panasiuk 2013, s. 255].
Aktualnie na rynku usług turystycznych coraz silniej podkreśla się znaczenie marki 

w kreowaniu obszarowych produktów turystycznych, wychodząc z założenia, że jeśli 
nawet motywem przyjazdu turystów jest konkretny obiekt, atrakcja turystyczna, to i 
tak turyści skorzystają z wielu usług oferowanych im w miejscu lub na obszarze poby-
tu, i to nie tylko usług turystycznych, ale przede wszystkim usług paraturystycznych 
(usługi gastronomiczne, handlowe, naprawcze). Stwierdzenie to odnosi się także do 
produktów oferowanych w ramach tzw. turystyki wiejskiej, czyli do agroturystyki i 
ekoturystyki, form wypoczynku realizowanych na obszarach wiejskich.



138 Stefan Bosiacki

Rodzi się zatem pytanie, czy turystyka wiejska, a w szczególności agroturystyka, 
może być obecnie określana markowym produktem polskiej turystyki? Jeśli tak, to 
jakie argumenty przemawiają za takim stwierdzeniem i czy rzeczywiście taki produkt 
zaistniał już w świadomości turystów na międzynarodowym lub krajowym rynku usług 
turystycznych?

Agroturystyka jako markowy produkt turystyczny Polski

Od 1989 roku, czyli od momentu transformacji ustrojowej w Polsce we wszystkich 
strategiach i programach rozwoju podkreśla się konieczność ożywienia ekonomiczno-
-społecznego obszarów wiejskich, a co z tym się wiąże tworzenia wielofunkcyjnych 
koncepcji rozwojowych, wymuszających podejmowanie działalności gospodarczej 
poza tradycyjnym rolnictwem, np. w sferze turystyki. W perspektywie 2030 roku 
zakłada się istotną restrukturyzację obszarów wiejskich, obejmującą nie tylko wspie-
ranie procesów innowacyjnych w sektorze rolno-żywnościowym, ale także tworzenie 
miejsc pracy w sektorach pozarolniczych, co skutkować będzie poprawą warunków 
życia mieszkańców obszarów wiejskich, postępującą integracją społeczności lokalnych 
czy wreszcie rozwojem tych obszarów w sposób zrównoważony.

O znaczącej roli integracji przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich, o ko-
nieczności wykorzystania potencjału rozwojowego tych obszarów w celu zwiększenia 
ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku, pisze się w wielu 
dokumentach strategicznych. Na przykład Koncepcja przestrzennego zagospodarowania 
kraju do roku 2030, przygotowana w 2011 roku zakłada harmonijny, zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich, uwzględniający należytą ochronę i spożytkowanie dla celów 
rozwojowych zasobów przyrodniczych, krajoznawczych i kulturowych, a także rozwój i 
wzrost dostępności usług publicznych, czy tworzenie warunków do rozwoju działalności 
gospodarczej w sektorach rolniczych i pozarolniczych [Koncepcja... 2012, s. 290]. Inaczej 
mówiąc, przyszłość polskiej wsi to nie tylko nowoczesne, wydajne rolnictwo, ale także 
rozwijająca się dynamicznie działalność pozarolnicza, przysparzająca mieszkańcom 
obszarów wiejskich dochodów, a samorządom lokalnym wpływów budżetowych.

Wśród wielu form działalności niezwiązanych z rolnictwem znaczącą rolę na ob-
szarach wiejskich odgrywa turystyka, w szczególności zaś usługi świadczone przez 
gospodarstwa agroturystyczne. Z badan zrealizowanych w 2007 roku, a dotyczących 
sytuacji społeczno-ekonomicznej polskiej wsi i rolnictwa wynika, że usługi turystyczne 
są źródłem dochodów dla niewielkiej grupy wiejskich gospodarstw domowych, odpo-
wiednio dla 5% gospodarstw rolników i 7% mieszkańców wsi [Polska... 2007, s. 19]. 
Oznacza to, że mimo wzrostu liczby wiejskich gospodarstw domowych zajmujących 
się świadczeniem usług agroturystycznych, ta forma działalności gospodarczej nie 
cieszy się nadal wielką popularnością wśród mieszkańców wsi.

Według danych Powszechnego spisu rolnego z 2010 roku w Polsce funkcjonowało 2273 
tys. gospodarstw rolnych osób fizycznych, z czego ponad połowa to małe gospodarstwa 
rolne, których powierzchnia użytków rolnych wynosiła od 1 do 4,99 ha [Zmiana... 2013, 
s. 146-147]. Natomiast liczba gospodarstw agroturystycznych, mających 10 i więcej 
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miejsc noclegowych, według GUS (stan na 31.07.2011) wyniosła 582 [Baza... 2012], w 
województwie wielkopolskim było ich odpowiednio: 72 w 2014 roku i 71 w 2015 roku.

Oznacza to, że usługi agroturystyczne świadczy zaledwie 0,02% polskich gospo-
darstw rolnych. Zapewne liczba gospodarstw agroturystycznych jest zdecydowanie 
wyższa z uwagi na fakt, że znaczna ich część umyka oficjalnej sprawozdawczości 
statystycznej, ale i tak stanowią one niewielki odsetek ogółu gospodarstw rolnych. 
Jak pisał Jan Sikora, w krajach Europy Zachodniej średnio od 3 do 7% gospodarstw 
rolnych świadczy usługi agroturystyczne [Sikora 2013, s. 17].

O znaczeniu agroturystyki w polskiej turystyce mogą świadczyć także dane o liczbie 
turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych. Prezentowane w 
tabeli 1 dane dotyczą I półrocza danego roku, czyli okresu o stosunkowo niewielkiej 
popularności wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych, ale obrazują pewną ogólną 
tendencję. Jak wynika z danych przytoczonych w tabeli 1, w latach 2011-2015 korzy-
stający z gospodarstw agroturystycznych w I półroczach badanego okresu stanowili 
zaledwie 0,4% ogółu turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych. 
Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca z roku na rok liczba turystów korzystających z 
usług gospodarstw agroturystycznych (wzrost o 29,2% w 2015 roku w porównaniu 
do 2011 roku). W I półroczu 2015 roku udzielono w gospodarstwach agroturystycz-
nych 152,3 tys. noclegów, w zdecydowanej większości turystom krajowym. Jedynie 
7,7% noclegów udzielono turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych w I półroczu 2015 roku wyniósł 
9,1%, a w 2014 roku 8,0%. Należy jednak podkreślić, że dane te nie obejmują miesięcy 
wakacyjnych (lipiec-sierpień), a także miesiąca września, bardzo popularnego wśród 
osób w wieku poprodukcyjnym na wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych.

O tym, że klientami gospodarstw agroturystycznych są przede wszystkim turyści 
krajowi świadczyć mogą m.in. dane dotyczące województwa wielkopolskiego. Wynika 
z nich, że w 2014 roku z gospodarstw agroturystycznych (mających 10 i więcej miejsc 

Tabela 1. Liczba turystów korzystających z gospodarstw agroturystycznych w I półroczu 
w latach 2011-2015
Wyszczególnienie Dane dla I półrocza roku: Dynamika  

[%] 
2015/2011

2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem korzystający 
[tys.], w tym: 9 875,8 10 228,0 10 439,7 11 202,5 12 012,3 121,6

 –  gospodarstwa 
agroturystyczne 36,0 41,2 39,5 42,5 46,5 129,2

 –  % korzystających 
z gospodarstw 
agroturystycznych 
do ogółu 
korzystających

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 x

Źródło: dane GUS. Portal informacyjny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
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noclegowych) skorzystało 362 turystów zagranicznych, którym udzielono 1125 nocle-
gów. W 2013 roku w gospodarstwach agroturystycznych Wielkopolski wypoczywało 
371 cudzoziemców. Turyści zagraniczni stanowili w 2015 roku jedynie 2,7% ogółu 
wypoczywających w bazie agroturystycznej Wielkopolski [Rocznik... 2015, s. 262, 265]. 
Przytoczone dane dotyczące aktualnego stanu agroturystyki w Polsce nie są w pełni 
wiarygodne, ponieważ oficjalne statystyki obejmują tylko te podmioty agroturystyczne, 
które mają 10 i więcej miejsc noclegowych i uwzględniane są w badaniach GUS. We-
dług szacunków GUS w 2010 roku usługi agroturystyczne świadczyło prawie 5,8 tys. 
gospodarstw, które dysponowały 51 tysiącami miejsc noclegowych, a prognoza na 2015 
rok zakładała, że będzie ponad 10 tysięcy takich gospodarstw [Marcinkiewicz 2015]. 

Jak wynika z tych danych, agroturystyka bez wątpienia jest istotnym elementem 
polskiej infrastruktury i oferty turystycznej. Rodzi się jednak pytanie, czy można tę 
formę turystycznego wypoczynku określać, jako markowy produkt turystyczny Pol-
ski. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Można się zgodzić z opiniami, że 
agroturystyka „połączona z dobrą, lokalną i tradycyjna kuchnią, opartą na naturalnych 
wiejskich produktach, wiejską ludową kulturą, z zabytkowymi pałacami i dworami, z 
pięknem krajobrazu może przyciągnąć turystów z dużych aglomeracji poszukujących 
ciszy i dobrych warunków do wypoczynku w kontakcie z przyrodą” [Sikora 2013, s. 18]. 
Ale te atrybuty wypoczynku na wsi, to za mało, aby przyciągnąć turystów zagranicz-
nych. Konieczna jest wysoka jakość świadczonych usług, odpowiadająca standardom 
do których przyzwyczajeni są turyści wypoczywający w krajach Europy Zachodniej. 
Takich gospodarstw agroturystycznych jest nadal niewiele, dlatego trudno uznać polską 
agroturystykę jako jeden z markowych produktów Polski.

Z problemem niedostatecznej jakości świadczonych usług oraz atrakcyjności oferty 
zdają sobie sprawę właściciele gospodarstw agroturystycznych, którzy wprowadzają co-
raz więcej innowacji do swoich gospodarstw, zarówno w sferze zarządzania, jak i kreowa-
nia atrakcyjnej oferty, czy wreszcie w podnoszeniu kultury obsługi gości. Coraz częściej 
w gospodarstwach agroturystycznych pojawiają się produkty kuchni regionalnej, usługi 
wellnes i spa, dostęp do internetu, różnorodne urządzenia sportowo-rekreacyjne dla 
dorosłych i dzieci, zajęcia z jogi i innych wschodnich medytacji. Pozytywnym zjawiskiem 
jest również fakt dostrzegania przez właścicieli gospodarstw osób niepełnosprawnych.

Jak podkreślono, wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych to oferta głów-
nie skierowana dla turystów polskich. Według kryteriów segmentacji zastosowanych 
przez Polską Organizację Turystyczną, do turystów preferujących wypoczynek na ob-
szarach wiejskich w gospodarstwach agroturystycznych zaliczono następujące grupy: 
matki z dziećmi, rodziny z dziećmi i dziadków z wnukami [Marketingowa… 2011, s. 
52]. Do tych grup potencjalnych klientów należy dodać jeszcze emerytów i rencistów, 
którzy stanowią istotną część korzystających z usług gospodarstw agroturystycznych.

Można przyjąć, iż w sektorze turystyki krajowej agroturystyka może być traktowana 
jako produkt markowy. Problemem jest jednak to, że działania promocyjne dotyczą 
najczęściej konkretnych obiektów agroturystycznych, których marki są dobrze rozpo-
znawalne przez konsumentów korzystających z usług tych gospodarstw. Także stowa-
rzyszenia agroturystyczne promują obiekty będące ich członkami. Brakuje natomiast 
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nowoczesnej, zintegrowanej promocji produktów obszarowych, czyli obejmujących 
konkretne obszary wiejskie predysponowane do świadczenia usług agroturystycznych. 
W opracowywanych regionalnych strategiach rozwoju turystyki poświęca się wiele 
miejsca turystyce wiejskiej, w tym agroturystyce, ale najczęściej w praktyce kreowa-
nie konkretnych markowych produktów w ramach tej formy turystyki pozostawia się 
właścicielom obiektów i stowarzyszeniom agroturystycznym.

Pewną szansą na zmianę dotychczasowego podejścia do rozwoju turystyki wiejskiej, 
w tym agroturystyki, mogą być priorytety rozwojowe przyjęte w Programie rozwoju 
turystyki do 2020 roku. Wskazuje się w nim, że turystyka będzie czynnikiem rozwoju 
regionalnego i lokalnego, zwiększającym spójność społeczną i gospodarczą regionów 
i kraju oraz poprawy jakości życia mieszkańców [Program… 2015, s. 35]. Aby tak się 
stało konieczna jest efektywna współpraca wszystkich podmiotów zainteresowanych 
rozwojem turystyki na obszarach wiejskich, w tym agroturystyki.

Podsumowanie 

Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, prognozowany na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej w Polsce, w szczególności agroturystyki, 
nie stał się niestety faktem rzeczywistym. W opracowaniach oceniających stan polskiej 
wsi, szczególnie po akcesji do Unii Europejskiej, podkreśla się, że zmiany dokonujące się 
na obszarach wiejskich nie zawsze są zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami. Realizacja 
w Polsce wspólnej polityki rolnej sprawiła, że właściciele gospodarstw rolnych bardziej 
nastawieni są na uzyskiwanie dopłat z środków unijnych niż na podejmowanie dodat-
kowych działalności gospodarczych np. w agroturystyce. Także pewna część właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych ograniczyła dotychczasową dynamikę swoich działań 
w sferze turystyki, gdyż dopłaty unijne bez większego wysiłku są pewnym dochodem, a 
dochód z agroturystyki, przy znacznym nakładzie pracy, jest dochodem niepewnym. Nie 
oznacza to, że nie należy nadal promować agroturystyki, a szerzej turystyki na obszarach 
wiejskich jako atrakcyjnej formy wypoczynku dla turystów krajowych i zagranicznych. 
Jednak obecnie jest to produkt markowy adresowany do mieszkańców Polski, natomiast 
na rynku międzynarodowym nie jest postrzegany lub postrzegany marginalnie.
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AGRITOURISM AS A BRAND POLISH TOURIST PRODUCT – MYTHS AND REALITY

Summary. The study attempts to answer the question whether a rapidly growing agri-
tourism in our country can be considered as one of the most compelling, branded Polish 
tourist products. On the basis of marketing theory and the available data on the state of 
agritourism in Poland the objective analysis of such thesis was conducted. Its final result 
demonstrates that agritourism is an important element of the tourist offer addressed to 
Polish citizens, but probably it is not an offer, which would differentiate Poland on the 
competitive international tourism market.

Key words: tourist product, brand, agritourism, rural tourism
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Analiza porównawcza podmiotów i produktów 
markowych turystyki wiejskiej w Polsce
Olga Smoleńska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp

Turystyka wiejska w Polsce, w tym głównie agroturystyka, rozwija się w pełni od 
początku lat 80. ubiegłego wieku, choć jej początków można upatrywać już w ruchu 
regionalistycznym czy później zorganizowanej formie wczasów pod gruszą. Jest to 
działalność turystyczna, polegająca głównie na udzielaniu noclegu i/lub organizowaniu 
aktywności turystycznej na obszarze administracyjnym wsi, bazująca na cechach i wa-
lorach tradycyjnego funkcjonowania obszarów wiejskich, a w szczególności dotycząca 
rolnictwa i gospodarstwa rolnego (w najwęższym rozumieniu – stanowi ją agrotury-
styka). W ciągu ostatnich dekad ta forma turystyki wpisała się już na stałe w produkty 
flagowe, markowe, w szczególności promujące Polskę, na arenie międzynarodowej. 

Celem artykułu jest podsumowanie aktualnego rozwoju tej dziedziny oraz określe-
nie głównych markowych produktów rozwijanych i promowanych na terenach wiej-
skich. Do przeprowadzenia badań zastosowano metody ilościowe, statystyki opisowej 
i indukcji. Materiał badawczy stanowią źródła danych wtórnych. Analiza podmiotów 
i produktów może pozwolić oszacować aktualne i przyszłe trendy rozwojowe oraz 
ocenić wstępnie jakość promocji i wizerunku turystyki wiejskiej w Polsce. Bardziej 
szczegółowe badania, związane z analizą jakościową tych produktów, efektami sprze-
dażowymi i satysfakcją gości, zwłaszcza w ujęciu krajowym i regionalnym, mogłyby 
dogłębniej pozwolić ocenić skalę i sposób zarządzania tym zjawiskiem, a tym samym 
jego konkurencyjność na rynku światowym czy europejskim.

Podmioty i produkty turystyki wiejskiej na obszarze Polski  
– analiza porównawcza województw

Wskazanie liczby podmiotów i produktów turystyki wiejskiej czy agroturystyki 
na obszarach wiejskich w Polsce nie jest sprawą łatwą. Do tej pory brakuje kom-
petentnych i wyczerpujących źródeł, związanych z takimi statystykami. Rzetelną 
analizę tej dynamicznej bazy noclegowej utrudnia wciąż brak ciągłych, jednolitych i 
systematycznie zbieranych danych [Przezbórska 2015]. Brakuje również w dalszym 
ciągu prawnego ukonstytuowania definicji samego gospodarstwa agroturystycznego 
czy kwatery agroturystycznej. Prawie do 2010 roku takie analizy na poziomie kra-
jowym i regionalnym przeprowadzał głównie Instytut Turystyki, przede wszystkim 
dla celów naukowych. Dane dotyczące kwater są też obowiązkowo zbierane przez 
urzędy gminy (jednak rzadko są udostępniane w sposób pełny i czytelny na ich 
stronach internetowych) czy ODR-y (ta baza jest znacznie bardziej rozbudowana i 
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najczęściej zawiera również dane teleadresowe, jednak od pewnego czasu również 
nie jest również publicznie udostępniana ani aktualizowana). Dla przeciętnego 
badacza czy odbiorcy usług turystyki wiejskiej i agroturystyki, nie jest prostą spra-
wą poszukiwanie danych dotyczących tego typu obiektów lub produktów i można 
stwierdzić, że zawsze będą one, ze względu na wyżej wymienione uwarunkowania, 
obarczone pewnym błędem. 

Tabela 1. Liczba gospodarstw agroturystycznych według danych GUS
Jednostka terytorialna Liczba kwater agroturystycznych

obiekty ogółem obiekty całoroczne
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Polska ogółem, w tym: 683 800 804 811 479 539 535 539
- gminy miejskie 15 15 14 13 13 11 11 10
- gminy miejsko-wiejskie 215 254 250 249 152 173 170 168
- gminy wiejskie 453 531 540 549 314 355 354 361
- miasto 42 47 47 46 29 31 30 29
- wieś 641 753 757 765 450 508 505 510
Region centralny: 60 66 66 65 45 47 51 52
- łódzkie 21 21 26 24 17 16 22 19
-  mazowieckie 39 45 40 41 28 31 29 33
Region południowy: 104 134 142 139 77 89 88 92
- małopolskie 67 90 100 96 44 53 55 56
- śląskie 37 44 42 43 33 36 33 36
Region wschodni: 159 192 192 198 112 124 128 127
- lubelskie 21 27 28 30 11 15 13 12
- podkarpackie 56 73 72 67 41 47 50 44
- podlaskie 54 62 56 61 38 41 41 44
- świętokrzyskie 28 30 36 40 22 21 24 27
Region północno-zachodni: 121 134 127 127 88 97 94 93
- lubuskie 22 25 22 23 16 19 18 19
- wielkopolskie 64 72 71 69 49 58 57 55
- zachodniopomorskie 35 37 34 35 23 20 19 19
Region południowo-
zachodni: 67 83 80 83 63 75 71 73

- dolnośląskie 62 70 64 67 59 65 60 62
- opolskie 5 13 16 16 4 10 11 11
Region północny: 172 191 197 199 94 107 103 102
- kujawsko-pomorskie 13 19 19 23 13 17 15 17
- pomorskie 87 94 89 88 49 55 50 49
- warmińsko-mazurskie 72 78 89 88 32 35 38 36

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za odpowiednie lata
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Od 2010 roku statystykami krajowymi i regionalnymi dotyczącymi obiektów indy-
widualnego zakwaterowania (w tym pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych) 
zajmuje się obowiązkowo GUS (począwszy od publikacji Turystyka w 2009 roku). Dane te 
jednak, jak informuje GUS [2015], dotyczą tylko obiektów z badania KT-1 posiadających 
10 i więcej miejsc noclegowych. Jest to więc baza bardzo mocno okrojona i niepełna, w 
porównaniu do skali całego i rzeczywistego zjawiska. Mimo to, zdecydowano się przed-
stawić te statystyki dla ostatnich lat w celach porównawczych (tab. 1). Charakterystycz-
nym elementem dla tej branży, bez względu na wielkość obiektów, jest wciąż tendencja 
wzrostowa w zakresie powstawania i tworzenia tego typu obiektów. Można więc sądzić, 
że rynek agroturystyczny w Polsce wciąż nie jest rynkiem nienasyconym ani ostatecznie 
ukształtowanym, mimo iż „w ostatnich latach zaczyna zwracać się uwagę na mniejsze 
tempo rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Europie, a nawet zmniejszenie 
liczby gospodarstw w niektórych krajach” [Przezbórska 2015, s. 11]. 

W Polsce wśród regionów szczególnie odznaczających się dużą liczbą kwater w 
ostatnich latach wyróżniają się regiony wschodni i północny.  Województwem, które 
ma najwięcej kwater agroturystycznych według danych GUS, jest aktualnie wojewódz-
two małopolskie. Województwo dolnośląskie odznacza się jednak największą liczbą 
obiektów całorocznych.  W województwie pomorskim, które wiodło prym w tej mierze 
w poprzednich latach, liczba kwater agroturystycznych obecnie spada. Więcej różnic 
w analizie na poziomie regionalnym widać w przypadku danych dotyczących samej 
liczby miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych (tab. 2). Pod tym względem 
przez cały analizowany okres dominowało województwo pomorskie. Region wschodni 
wyróżniał się jedynie w 2015 roku pod względem liczby miejsc całorocznych. Właści-
wie identycznie jednak układał się rozkład miejsc w dominujących województwach 
(dominacja małopolskiego i dolnośląskiego). 

Z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy statystyka GUS nie ma jednak dużego 
znaczenia. Klient – potencjalny gość, poszukuje bowiem informacji głównie w interne-
cie bądź posiłkuje się informacjami od znajomych. Trudno określić, którymi stronami i 
portalami internetowymi kieruje się przeciętny poszukiwacz oferty agroturystycznej, 
jednak jednym z najbardziej znanych i rekomendowanych również resortowo portali 
rezerwacyjnych jest booking.com. Portal ten ma również ofertę gospodarstw agrotu-
rystycznych i kwater prywatnych (natomiast brakuje danych w dotyczących kategorii 
gospodarstw wiejskich w Polsce). Należy jednak wziąć poprawkę, że dane te pocho-
dzą głównie od samych kwaterodawców, którzy mieli potrzebę i środki finansowe, 
aby promować swoje gospodarstwo w sieci i współpracować z dużym partnerem w 
tym zakresie (wydaje się to być znacznie bardziej opłacalne niż posiadanie własnej 
witryny internetowej czy informacja o obiekcie na innych mniej konkurencyjnych 
portalach czy stronach organizacji turystycznych). Po analizie danych zawartych na 
booking.com (tab. 3), nasuwają się jednak inne wnioski niż po analizie danych GUS. 
Przede wszystkim tylko 26,51% gospodarstw w ogóle promuje się przez jeden z 
najpopularniejszych portali rezerwacyjnych. Biorąc pod uwagę to, że ogólna liczba 
gospodarstw według danych GUS jest również zaniżona, wydaje się to rzeczywiście 
znikomą wielkością. Pod względem liczby promowanych w serwisie gospodarstw 
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Tabela 2. Liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych według danych GUS 
Jednostka terytorialna Liczba miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych

miejsca noclegowe ogółem miejsca noclegowe 
całoroczne

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Polska ogółem, w tym: 11 124 12 771 12 810 13 351 7 829 8 880 8 580 8 954
- gminy miejskie 245 250 234 210 216 189 189 162
- gminy miejsko-
wiejskie 3 565 4 095 3 935 4 115 2 595 2 914 2 817 2 896

- gminy wiejskie 7 314 8 426 8 641 9 026 5 018 5 777 5 574 5 896
- miasto 739 798 753 762 489 511 525 504
- wieś 10 385 11 973 12 057 12 589 7 340 8 369 8 055 8 450
Region centralny: 904 1 037 1 066 1 070 681 746 819 860
- łódzkie 295 322 405 381 244 237 324 290
-  mazowieckie 609 715 661 689 437 509 495 570
Region południowy: 1 820 2 299 2 356 2 385 1 367 1 592 1 492 1 635
- małopolskie 1 111 1 423 1 557 1 553 771 885 898 965
- śląskie 709 876 799 832 596 707 594 670
Region wschodni: 2 245 2 766 2 752 3 019 1 552 1 761 1 830 1 942
- lubelskie 304 404 384 446 151 222 194 190
- podkarpackie 842 1102 1109 1089 597 709 741 712
- podlaskie 722 852 778 903 510 553 560 641
- świętokrzyskie 377 408 481 581 294 277 335 399
Region północno-
zachodni: 2 109 2 090 2 059 2 183 1 429 1 511 1 465 1 509

- lubuskie 392 409 365 378 248 301 291 324
- wielkopolskie 1 060 1 150 1 153 1 210 815 901 906 892
- zachodniopomorskie 657 531 541 595 366 309 268 293
Region południowo-
zachodni: 1 106 1 367 1 333 1 380 1 054 1 254 1 206 1 242

- dolnośląskie  1 036 1 167 1 117 1 160 994 1 109 1 046 1 090
- opolskie 70 200 216 220 60 145 160 152
Region północny: 2 940 32 12 3 244 3 314 1 746 2 016 1 768 1 766
- kujawsko-pomorskie 245 367 348 440 245 343 292 316
- pomorskie 1 613 1 646 1 535 1 523 966 1 062 801 806
- warmińsko-mazurskie 1 082 1 199 1 361 1 351 535 611 675 644

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za odpowiednie lata
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przoduje region dolnośląski (prawie 3% z ogółu), choć znajduje się w nim mniej 
gospodarstw promujących się na portalu niż w regionie północnym. Podobnie, gdy 
porównuje się województwa, to warmińsko-mazurskie jest najbardziej aktywne na 
booking.com, ale biorąc pod uwagę stosunek procentowy do ogółu kwater, wyprzedza 
je w tym zakresie jednak Dolny Śląsk (2,93%). 

Porównanie sprzedaży usług wiejskich obiektów noclegowych przez booking.
com wypada również słabo na tle niektórych typowo turystycznych krajów, których 
rodzaje (dodatkowo obok gospodarstw agroturystycznych – g.a., pojawiają się też 
gospodarstwa wiejskie – g.w.) i liczby są z reguły znacznie większe (np. Włochy – 4264 
g.a. i 2844 g.w.), ale też lepiej w stosunku do najbliższych sąsiadów (Niemcy 84 g.a. i 
39 g.w., Czechy 23 g.a. i 50 g.w.). 

Tabela 3. Liczba gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych w serwisie booking.com
Jednostka terytorialna Liczba gospodarstw agroturystycznych/

kwater prywatnych
gospodarstwa 

agroturystyczne
% do liczby kwater 

wg GUS 2015
kwatery 

prywatne
Polska 215 26,51 706
Region centralny: 9 0,84 33
- łódzkie 3 0,79 5
-  mazowieckie 6 0,87 28
Region południowy: 43 1,80 271
- małopolskie 33 2,12 221
- śląskie 10 1,20 50
Region wschodni: 38 1,26 67
- lubelskie 5 1,12 14
- podkarpackie 9 0,83 18
- podlaskie 13 1,44 24
- świętokrzyskie 11 1,89 11
Region północno-zachodni: 31 1,42 71
- lubuskie 6 1,59 5
- wielkopolskie 13 1,07 15
- zachodniopomorskie 12 2,02 51
Region południowo-zachodni: 38 2,75 67
- dolnośląskie 34 2,93 65
- opolskie 4 1,82 2
Region północny: 56 1,69 197
- kujawsko-pomorskie 7 1,59 19
- pomorskie 10 0,66 151
- warmińsko-mazurskie 39 2,89 27

Źródło: opracowanie własne na podstawie booking.com
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Dla porównania danych można odnieść się do pozostałych statystyk, dotyczących 
gospodarstw agroturystycznych w skali kraju. Bazy takie można odnaleźć w Instytucie 
Turystyki, ale również w danych z powszechnych spisów rolnych przeprowadzanych w 
latach 1996, 2002 oraz 2010 (PSR) czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (ARiMR), biorąc pod uwagę podmioty korzystające z dofinansowań PROW na lata 
2007-2013. Liczby te są większe i szczegółowo przedstawili je m.in. Lucyna Przezbór-
ska-Skobiej [2015], Roman Rudnicki i Mirosław Biczkowski1 [2015] (przedstawiono 
częściowo w tab. 4). Województwami o najlepiej rozwiniętej funkcji agroturystycznej 
były małopolskie (1668; 16,9% ogółu g.a.) i podkarpackie (1159; 11,7% ogółu g.a.), 
na terenie których zlokalizowanych było łącznie 28,6% ogółu g.a. w Polsce. Najsłabiej 
funkcja agroturystyczna zaznaczyła się w województwach opolskim (123), lubuskim 
(178) i łódzkim (186), które dysponowały łącznie poniżej 5-procentowym udziałem 
w skali kraju. Jeszcze większe różnice wystąpiły na poziomie powiatów [Rudnicki, 
Biczkowski 2015]. Zbliżone dane i analizy można znaleźć również w publikacjach L. 
Przezbórskiej-Skobiej [2015] oraz Jacka Chotkowskiego i Małgorzaty Czerwińskiej-
-Jaśkiewicz [2013], choć z marketingowego punktu widzenia istotniejsze są analizy 
odnoszące się już bezpośrednio do podmiotów i produktów specjalistycznych w tury-
styce wiejskiej. Zwracają na to uwagę znacznie wcześniejsze badania prowadzone np. 
przez Derek Hall, Irene Kirkpatrick, Morag Mitchell [2005] oraz aktualne opracowania 
UNWTO, a także liczne aktualne analizy krajowe i regionalne pozostałych badaczy. 

Kolejną analizą odnosząca się do skali rozwoju turystyki wiejskiej i jego porównań 
regionalnych, jest klasyfikacja gospodarstw i produktów flagowych2 w tej branży, czyli 
rekomendowanych przez rządowe lub niezależne organizacje i instytucje zajmujące 
się tą działalnością. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że działalność 
agroturystyczna rozwinie się właśnie w kierunku innowacyjności oferty, a na rynku 
pozostaną obiekty nastawione na profesjonalną obsługę klienta [Machnik, Smoleńska 
2013]. W literaturze markę definiuje się najczęściej jako nazwę, symbol lub termin, 
których celem jest wyróżnienie  produktu  lub  firmy  na  rynku [Altkorn 1999]. Uzna-
no, że w rozwoju tej formy turystyki największe znaczenie i nacisk marketingowy 
położono na następujące marki – gospodarstwa i ich rekomendacje:

 – obiekty turystyki wiejskiej rekomendowane przez Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej (PFTW) „Gospodarstwa Gościnne” (GG) – są to głównie gospodarstwa 
agroturystyczne, zrzeszone w PFTW, korzystające z jej promocji i zamieszczone 
w jej katalogach;

 – obiekty turystyki wiejskiej skategoryzowane przez PFTW GG – są to głównie 
gospodarstwa agroturystyczne mające rekomendację i znak jakości: Std lub 
od 1 do 3 słoneczek, w tym również gospodarstwa wyspecjalizowane według 
najnowszego sytemu kategoryzacji PFTW w kategorii „Kwatera u rolnika”;

1 Jako podstawę analizy zróżnicowania terytorialnego gospodarstw agroturystycznych przyjęto 
9882 jednostki tego typu (uwzględniono łącznie dane Instytutu Turystyki oraz ARiMR – dotyczy 
gospodarstw agroturystycznych powstałych w ramach PROW 2007-2013).

2 Liczne dywagacje i uwagi na temat kształtowania produktów markowych w turystyce wiejskiej 
zawarto w monografii Marka wiejskiego produktu turystycznego  [2009].
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 – obiekty turystyki wiejskiej rekomendowane przez Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie (CDR w Brwinowie) i wpisane w Sieć Zagród Edukacyj-
nych (SZE) – są to głównie gospodarstwa agroturystyczne należące do sieci 
i zamieszczone w jej katalogach pod nazwą zagrody oraz z określoną liczbą 
programów edukacyjnych;

 – obiekty turystyki wiejskiej rekomendowane przez Europejskie Centrum Rolnic-
twa Ekologicznego i Turystyki (ECEAT) Poland – są to głównie gospodarstwa 
ekoagroturystyczne mające rekomendację i certyfikat jakości gospodarstwa 
ekoturystycznego;

 – obiekty turystyki wiejskiej rekomendowane przez Polską Organizację Turystyczną 
(POT) i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) – są to głównie gospo-
darstwa agroturystyczne o określonej specjalizacji i zamieszczone w katalogach 
tematycznych POT: aktywne i konne sklasyfikowane ogólnie jako aktywne, ro-
dzinne i edukacyjne sklasyfikowane ogólnie jako familijne, tradycyjne i naturalne 
sklasyfikowane ogólnie jako tradycyjne, kulinarne sklasyfikowane jako gastro-
nomiczne i wędkarskie i „grzybne” sklasyfikowane ogólnie jako hobbystyczne.

Pełną klasyfikację liczby takich gospodarstw i rekomendacji przedstawiono w tabeli  
5. Nie jest ona wyczerpująca ze względu na właściwie początkową fazę promocji tego 
typu gospodarstw przez niektóre jednostki (np. POT), celową i wybiórczą selekcję tego 
typu obiektów do promocji i katalogów, jak również niedobór środków i dofinansowań 
dla konkretnych jednostek czy gospodarstw, w celu rozpowszechnienia takiej formy 
działalności czy certyfikacji. Mimo to wyraźnie widać, że w zakresie tego typu obiektów 
nacisk położono na prawie cały obszar Polski. Ponadto skala rozwoju, a co można przy-
puszczać i wysokiej jakości, tego typu specjalizacji, nie jest jednak duża, zwłaszcza jeśli 
odnieść te liczby do ogółu gospodarstw agroturystycznych, które były przedstawione. 
Zdecydowanie nadal wyróżniającym się regionem był region południowy (zwłaszcza 
pod względem przeciętnego poziomu jakości kwater, ale też ich typowo rolniczego 
charakteru), ale pojawia się również często dotąd niezauważalny region wschodni 
(dominacja zarówno pod względem kwater edukacyjnych i ekologicznych, jak i typowo 
tematycznych). Zdecydowanie słabiej wypadł z dotąd wyróżniany pod względem liczby 
gospodarstw region północny, który jednak dominował pod względem jakości ogólnej 
gospodarstw, czyli głównie ich kategoryzacji (zwłaszcza na najwyższym *** standardzie) 
i rekomendacji przez PFTW. Z kolei regiony północno-zachodni i południowo-zachodni 
można wyróżnić jako posiadające ofertę typowo aktywną i rodzinną. 

Podobnie sytuacja wyglądała, gdy analizuje się dane w skali województw. Naj-
bardziej wyróżniające było nadal województwo małopolskie, charakteryzujące się 
podobnymi cechami co cały region południowy (jednak mające więcej kwater o 
wyższym standardzie w stosunku do całego regionu). Można przypuszczać, że Mało-
polska jest odpowiednim regionem agroturystycznym dla tradycjonalistów, miłośni-
ków rustykalności i wsi, ale też osób o niewygórowanych potrzebach noclegowych. 
Drugim województwem o szczególnych rekomendacjach i typach gospodarstw było 
województwo dolnośląskie, którego rozwój był już widoczny w poprzednich analizach. 
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W tym regionie w szczególności dominują gospodarstwa edukacyjne, ekologiczne, 
rodzinne i aktywne. Można więc stwierdzić, że oferta tego regionu skierowana jest 
zwłaszcza do młodego pokolenia. Stosunkowo dużą liczbą gospodarstw ekologicznych 
i programów edukacyjnych mogą się również poszczycić odpowiednio województwa 
warmińsko-mazurskie i mazowieckie, mimo znacznie mniejszej liczby tego typu 
zagród. Ponadto województwo pomorskie, podobnie jak cały region, wyróżniało się 
najwyższym standardem kwater.

W ogólnej charakterystyce rozwoju i promocji turystyki wiejskiej, wpływ na jej 
kształtowanie i wizerunek miały również inne rodzaje produktów markowych i 
jednostek. Były to zazwyczaj liderzy i produkty, które stosunkowo od niedawna lub 
pośrednio mogą mieć znaczenie dla rozwoju i budowania marki polskiej wsi i turystyki 
wiejskiej. Były to m.in.:

 – organizacja i lokalizacja wiosek tematycznych;
 – rekomendacja „hity turystyki wiejskiej”;
 – rozwój i działalność stowarzyszeń agroturystycznych;
 – lista produktów tradycyjnych;
 – lista gospodarstw o ofercie ekologicznej;
 – rozwój i działalność lokalnych grup działania i innych lokalnych partnerstw.

Zestawienie tego typu liderów i produktów przedstawiono w tabeli 6. Podane 
liczby zapewne obarczone są błędem i niską rzetelnością oraz jednolitością ich kla-
syfikacji.  Mimo to uznano, że warto je przeanalizować. Okazuje się, że według tego 
zestawienia nie było wyraźnych liderów pod względem regionów, a właściwie każdy 
z nich miał nieco odmienny wizerunek. Po raz drugi zaznaczyła się słaba promocja 
i niższy rozwój agroturystyczny regionu centralnego (województwo łódzkie właści-
wie wcale się nie wyróżniło, a mazowieckie sporadycznie). Również słabo wypadł 
na tym tle region południowy, choć dominująca w skali kraju była liczba LGD w wo-
jewództwie małopolskim. Pozostałe regiony były ogólnie bardziej dynamiczne pod 
względem rozwoju agroturystycznego i produktów na obszarach wiejskich. Ściana 
wschodnia i województwo podkarpackie szczególnie wyróżniły się pod względem 
tradycyjnych produktów kulinarnych, co zapewne związane było z dodatkowym do-
finansowaniem tego regionu w programie PROW 2007-2013, jak i jego tradycyjnym 
charakterem, który przejawiał się w liczbie gospodarstw tradycyjnych na tym terenie 
(ale tylko w pozostałych województwach, poza podlaskim). Dodatkowo region ten 
i głównie województwo świętokrzyskie było najbardziej promowane w kampanii 
„hitów turystyki wiejskiej” POT. Region północno-zachodni i południowo-zachodni 
oraz północny odznaczały się zupełnie innymi cechami, z czego jedną z ciekawszych 
form turystyki wiejskiej była organizacja i wysoka dominacja wiosek tematycznych, 
zwłaszcza jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie. Z kolei Dolny Śląsk i 
jego region potwierdził rekomendacją PFTW przywiązanie do ekologicznych upraw, 
natomiast województwo lubuskie i region północno-zachodni do stowarzyszeń. Po 
raz kolejny jednak w klasyfikacjach tych nie można wyróżnić tak charakterystycznych 
pod względem tradycji i rolnictwa województw, jak np. wielkopolskie.
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Podsumowanie i wnioski

Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych analiz nie można wyciągać 
dalekosiężnych wniosków na temat rozwoju i kondycji turystyki wiejskiej ani ich 
produktów flagowych. Analiza jest jednak wstępem do dalszych pogłębionych ba-
dań, zarówno na płaszczyźnie makro- (w skali krajowej), jak i mikroekonomicznej 
(w skali regionalnej). Z pewnością należałoby ją poszerzyć o analizy uwarunkowań 
geograficzno-społecznych i wskaźników ekonomiczno-turystycznych, tj. liczbę i jakość 
walorów przyrodniczych i kulturowych, wielkość ruchu turystycznego i infrastruktury 
turystycznej, pozostałe wskaźniki funkcji turystycznych. Badania takie podejmowane 
są jednak częściej na płaszczyźnie regionalnej lub lokalnej, ze względu na większą 
dostępność danych z baz lokalnych. Analiza miała charakter głównie marketingowy 
(wizerunkowy) i porównawczy i była wstępem do dalszych badań o charakterze 
geograficzno-ekonomicznym w regionie kujawsko-pomorskim, opartych również o 
badania ruchu turystycznego we wcześniejszych latach (raporty Kujawsko-Pomorskiej 
Organizacji Turystycznej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011). 

Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować ogólne wnioski dotyczące 
rozwoju, promocji i wizerunku polskiej agroturystyki i turystyki wiejskiej.  Z jednej 
strony wyraźnie widać, iż nie jest to działalność jednorodna, dotyczy różnego rodzaju 
produktów i podmiotów, co może kolidować z wyraźnym jej wizerunkiem i odbiorem 
poza granicami Polski (jako wyrazistej i ciekawej marki wypoczynku na wsi polskiej), 
z drugiej zaś, jest już konkretnie określona regionalnie i produktowo. Z przeprowa-
dzonej analizy porównawczej można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Statystyka i pozyskiwanie rzetelnych i jednolitych danych w zakresie podmiotów 
i produktów turystycznych związanych z rozwojem wsi jest trudna i niejedno-
krotnie ograniczona (ilościowo i jakościowo – rozbieżności te są tak duże, że 
wydaje się, że rzeczywista liczba tych jednostek musi oscylować w zupełnie 
innych przedziałach, a odpowiedzialność za rzetelne zbieranie tych danych 
powinna być ograniczona do jednej głównej instytucji).

2. Turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce w dalszym ciągu się rozwija (utrzy-
muje się tendencja wzrostowa w zakresie liczby gospodarstw agroturystycznych, 
zwłaszcza z większą liczbą miejsc noclegowych, choć wzrost ten nie jest już tak 
dynamiczny, zwłaszcza w zakresie obiektów całorocznych).

3. Agroturystyka rozwija się w dużym zróżnicowaniu regionalnym (dominującymi 
regionami w zakresie liczby kwater agroturystycznych były regiony południo-
wy – Małopolska i północny – Pomorze; wśród rozwijających się regionów 
wyróżniał się  również Dolny Śląsk, choć według innych źródeł, zwłaszcza 
związanych z pozyskiwaniem funduszy i rozwojem, obszarem dominującym 
może być region wschodni).

4. Gospodarstwa i produkty agroturystyczne nie były wystarczająco konkuren-
cyjne w stosunku do pozostałych obiektów noclegowych i krajów (występuje 
niski stopień promocji, sprzedaży i rezerwacji usług przez jeden z najbardziej 
znany portal rezerwacyjny usług w Polsce i na świecie).
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5. W zakresie sprzedaży i promocji usług występowało podobne zróżnicowanie 
regionalne (dominacja dwóch regionów).

6. Zróżnicowanie regionalne na poziomie ilościowym było najprawdopodobniej 
spójne z poziomem rozwoju funkcji turystycznej poszczególnych regionów (na-
leżałoby to jednak dogłębniej zbadać, odnosząc zarówno do uwarunkowań przy-
rodniczych i typowo wiejskich, jak i walorów i wielkości związanych z rozwojem 
ruchu turystycznego i rolnictwem czy wiejskim charakterem wsi i regionów).

7. Wśród produktów flagowych i podmiotów związanych z rozwojem turystyki 
wiejskiej i agroturystyki, dominujące znaczenie miały rekomendacja i kategory-
zacja PFTW, ale także specjalizacja gospodarstw (zwłaszcza w kierunku zagród 
edukacyjnych) oraz powiązanie wypoczynku na wsi z produktami tradycyjnymi. 
Wśród pozostałych form wyróżnić można jedynie wioski tematyczne i lokalne 
grupy działania.

8. Produkty markowe i podmioty rozwijały się i były promowane również w 
zróżnicowaniu regionalnym, które nie było jednak tak duże jak w przypadku 
rozwoju samych obiektów noclegowych. Liczba tych produktów, sposób ich 
klasyfikacji i skala promocji były jednak zdecydowanie zbyt niskie (zwłaszcza 
w odniesieniu do potencjału całego kraju i bazy gospodarstw), a potencjał wielu 
produktów, a nawet niektórych regionów i województw (zwłaszcza centralnego 
– mazowieckiego, łódzkiego, zachodniego – np. wielkopolskiego czy północnego 
– np. kujawsko-pomorskiego) wydaje się w znacznej mierze niewykorzystany.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF UNITS AND BRANDED PRODUCTS OF RURAL TOURISM 
IN POLAND

Summary. The article presents a comparative analysis of branded products and units of 
rural tourism in Poland by region and province . Its purpose is to summarize the current 
situtation in this brand of tourism and identify the key products developed and promoted 
in rural areas in Poland. Quantitative analysis of operators and products can allow to 
estimate current development and future trends and to assess the quality of promotion 
and image of rural and agrotourism in Poland.

Key words: rural tourism, agrotourism, benchmarketing, classification, comparative analysis
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Informacja i promocja w agroturystyce
Anna Sieczko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wstęp

Agroturystyka jest formą wypoczynku na terenach wiejskich, ściśle powiązaną z 
gospodarstwem rolnym lub zrównoważnym. Jest dodatkowym źródłem dochodów 
dla rolników, niewymagającą założenia działalności gospodarczej, jednak jak każda 
działalność podlega prawom rynkowym. Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku 
usług turystycznych coraz wyraźniej kształtuje się potrzeba badań marketingowych 
dotyczących potrzeb i oczekiwań turystów. Ich celem jest dokładniejsze dostosowanie 
oferowanych usług agroturystycznych do wymagań współczesnych turystów. W ob-
szarze badań pozostają zarówno zagadnienia związane ze standardem wyposażenia 
pokojów, ale także formami spędzania czasu wolnego. Znajomość potrzeb i preferencji 
turystów pozwala stworzyć konkurencyjną ofertę na rynku usług turystycznych wy-
chodzącą naprzeciw oczekiwaniom turystów. Gotowa oferta wymaga zaprezentowania 
jej przyszłym nabywcom. Informacja i promocja to zespół różnych instrumentów, za 
pomocą których prezentuje się i proponuje usługi turystyczne. Właściciele gospo-
darstw agroturystycznych konkurują ceną, metodami sprzedaży i promocji z innymi 
usługodawcami turystycznymi. Znając potrzeby turystów można lepiej dostosować 
ofertę, kanały sprzedaży, formy promocji. Znając preferencje nabywców, własne zasoby 
i możliwości oraz ofertę konkurencji, można świadomie kreować nowe (innowacyjne) 
produkty i w ten sposób kształtować rynek [Kachniewska 2012].

Materiał i metodyka

Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza an-
kiety. Badania w dwóch turach przeprowadzono wśród klientów usług agroturystycznych 
oraz osób zainteresowanych tym rodzajem turystyki. Pierwszą turę badań przeprowa-
dzono wśród mieszkańców Warszawy, w okresie od marca do czerwca 2014 roku, próbę 
stanowiło 160 osób. Drugi etap badań odbywał się od marca do czerwca 2015 roku, 
wykorzystano ankietę zamieszczoną na stronie internetowej [http://www.ebadania.
pl/ b3036f66a21e7c8d] wśród 59 osób. Ogólnie badania zrealizowano na próbie 219 
osób, z tego 149 osób to klienci usług agroturystycznych, a 70 osób – potencjalni klienci.

Celem badań było określenie preferencji badanych turystów dotyczących współ-
czesnej agroturystyki oraz formy promocji i informacji istotnych przy wyborze go-
spodarstwa agroturystycznego. 
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Najważniejsze cechy agroturystyki w kontekście jej promocji

Termin agroturystyka zawiera w sobie dwie części: agro i turystyka. Agro pochodzi 
z greckiego słowa agros – rola, zaś agronomos – dotyczy zarządzania majątkiem rol-
nym, natomiast turystyka należy do formy spędzenia wolnego czasu poza miejscem 
zamieszkania, wywołana głównie potrzebami wypoczynkowymi [Sznajder 2006]. 
Potocznie agroturystyka jest często utożsamiana z turystyką wiejską. Pomimo że 
oba rodzaje turystyki dotyczą wypoczynku na terenach wiejskich nie oznaczają tego 
samego [Gołembski 2005]. Agroturystyka wchodzi w zakres szerzej definiowanej 
turystyki wiejskiej, obejmując wiele form aktywności związanych m.in. z turystyką 
krajoznawczą, aktywną, specjalistyczna, kulturową. Według klasycznej definicji Ma-
cieja Drzewickiego agroturystyka jest „formą wypoczynku odbywającą się na terenach 
wiejskich o charakterze rolniczym, opartą o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne 
związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodni-
czym, produkcyjnym i usługowym)” [Drzewiecki 1995]. 

Do najważniejszych specyficznych cech agroturystyki wyróżniających ją od innych 
rodzajów turystyki zaliczyć należy te związane z gospodarstwem rolnym, tj.: rytmem 
życia gospodarskiego, pracami gospodarskimi, obecnością zwierząt domowych, świeżą 
żywnością, zapachami, odgłosami, a następnie z ludźmi (rodziną), czyli: bezpośredni 
kontakt z rodziną gospodarza, możliwość poznania ich zwyczajów, gościnność, nowe 
znajomości i przyjaźnie, codzienne zajęcia mieszkańców wsi, ponadto z życiem wiej-
skim, tj.: kulturą, zwyczajami, folklorem, tradycją oraz historią wsi i regionu i bardzo 
ważną przestrzenią, czyli z przyrodą, swobodą poruszania się, znikomym natężeniu 
ruchu, ciszą, spokojem, możliwością rekreacji i sportem [Kożuchowska 2000]. 

W artykule przyjęto koncepcję promocji Philpa Kotlera rozumianą jako: „narzędzie 
marketingu mix, które obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przed-
siębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać 
docelowych nabywców, aby go kupili” [Kotler 2005]. Według tego podejścia promo-
cja obejmuje zestaw środków i działań, za pomocą których właściciele gospodarstw 
agroturystycznych dostarczają turystom informacji, zachęt i obietnic związanych ze 
swoim gospodarstwem. 

W przypadku usług agroturystycznych promocję należy rozpatrywać na dwóch 
płaszczyznach. Pierwsza, tj. płaszczyzna marketingu miejsca. Promocja danego obszaru 
prowadzona jest przez lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia agroturystyczne, 
ośrodki doradztwa rolniczego i lokalne grupy działania. Działania marketingowe obejmu-
ją promocję danego miejsca oraz promocję gospodarstw agroturystycznych działających 
na danym obszarze. W tej płaszczyźnie Mikołaj Jalinik zaliczył informację i promocję 
do podstawowych wyznaczników rozwoju agroturystyki. Właściwa informacja oraz 
odpowiednio dopasowane środki promujące dany region mają duży wpływ na popyt 
usług turystycznych [Jalinik 2009]. Najważniejsze działania jakie powinno się rozwijać 
w celu promowania agroturystyki według Cezarego Jastrzębskiego to: rozwijanie al-
ternatywnych do tradycyjnych form turystyki (ekoturystyka, agroturystyka, turystyka 
zielona), popieranie ochrony środowiska, popieranie rozwoju inicjatyw społeczeństw 
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lokalnych, zachęcanie do rozwijania współpracy, która ma na celu budowanie nowego 
produktu turystycznego, stworzenie realnej strategii rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich i zalesionych [Jastrzębski 2010]. O wspólnym wysiłku promującym dany 
obszar wspomina także Magdalena Kachniewska pisząc „(…) prawdopodobieństwo, że 
konkretny usługodawca przebije się ze swoją ofertą niezależnie od działań promujących 
daną miejscowość jest znikome i wymagałoby niesłychanej aktywności marketingowej 
oraz bardzo dużych nakładów. W sytuacji, gdy wysiłki marketingowe są koordynowane 
przez jeden podmiot, istnieje możliwość skoncentrowania funduszy i wypracowania 
jednego, atrakcyjnego wizerunku, który pozwoliłby przyciągnąć uwagę potencjalnych 
turystów do danego obszaru czy miejscowości” [Kachniewska 2012]. 

Druga płaszczyzna to indywidualna informacja przekazywana turystom przez kon-
kretne gospodarstwo agroturystyczne. Po dokonaniu wyboru regionu, następuje wybór 
najbardziej dopasowanego do potrzeb klienta gospodarstwa. Na podstawie dostępnej 
wiedzy turyści analizują, porównują i dokonują oceny ofert agroturystycznych. Według 
Darii Hołodnik realny popyt na usługę agroturystyczną dokonuje się w przestrzeni, w 
której następuje rozwiązanie konkretnych problemów klienta, a obejmującej: rozryw-
kę, rekreację, wypoczynek, zagospodarowanie czasu wolnego, regenerację zdrowia, 
rewitalizację urody, redukcję stresów i napięć oraz poprawę  zdrowia psychicznego 
[Hołodnik 2012]. Na inne aspekty związane z informacją na poziomie konkretnego 
gospodarstwa agroturystycznego wskazują M. Jalinik i Sławomir Snarski. Zaznaczają, 
iż nadmiar danych może zniechęcić do korzystania z oferowanych usług, ponieważ: 

 – zbyt dużo informacji utrudnia dokonanie selekcji,
 – jest niewystarczająca ilość czasu, aby przeszukiwać różne bazy danych,
 – dość często usługobiorca posiada zbyt małą wiedzę, aby samodzielnie korzystać 

z zasobów informacyjnych [Jalinik, Snarski 2011]. 
Podkreślając jednocześnie, iż należy informować klienta o każdym przedsięwzięciu 

dotyczącym gospodarstwa agroturystycznego: atrakcjach, walorach i usługach. Promo-
cja agroturystyki nie jest zatem rzeczą łatwą z uwagi na to, że wymaga współdziałania 
z organizacjami promującymi dany obszar, jak również działań konkurencyjnych 
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ten rodzaj turystyki.

Wyniki badań

W badaniu wzięło udział 219 osób, z tego dwie trzecie stanowiły kobiety, a jedną 
trzecią mężczyźni. Największą grupę badanych reprezentowały osoby bardzo młode 
do 25 lat (35%), następną liczną grupę (32%) stanowiły osoby w wieku od 36 do 45 
lat, a najmniej liczną grupę (7%) stanowiły osoby w wieku powyżej 46 lat. Ponad 
połowa badanych osób legitymowała się wykształceniem wyższym (58%). Dokładne 
dane demograficzne badanej populacji zaprezentowano w tabeli 1.

Respondentom agroturystyka najczęściej kojarzyła się z takimi określeniami, jak: 
spokój, natura, wieś, cisza i spokój, sielsko-anielsko, dobre jedzenie, gospodarstwo 
rolne, zwierzęta, wypoczynek, swojskie jedzenie, mleko od krowy, własna wędzarnia, 
konie, łono natury, wakacje, zwierzęta, odpoczynek z dala od miasta. 
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W badaniu skupiono się na wska-
zaniu oczekiwań respondentów w 
stosunku do gospodarstwa agrotu-
rystycznego (ryc. 1). Badani mogli 
wskazać wiele odpowiedzi.

Oczekiwania potencjalnych klien-
tów względem gospodarstw agro-
turystycznych wykazywały wiele 
wątków. Największe oczekiwania 
(95% badanych wskazujących od-
powiedź: „zdecydowanie i raczej 
ważne”) klientów były związane z 
bezpieczeństwem podczas pobytu na 
wsi. Nieznacznie mniej osób wskazało 
aspekty powiązane z jakością kwatery 

Tabela 1. Charakterystyka respondentów
Wyszczególnienie 2014 2015 Razem
Płeć:
- kobieta 97 49 146
- mężczyzna 63 10 73
Wiek:
- do 25 lat 19 46 65
- od 26 lat do 35 lat 30 19 49
- od 36 lat do 45 lat 56 2 61
- powyżej 46 lat 11 2 13
Wykształcenie:
- zawodowe 11 5 16
- średnie 43 33 76
- wyższe 106 19 125

Źródło: badania własne

Ryc. 1. Istotne oczekiwania względem gospodarstw agroturystycznych w opinii badanych
Źródło: badania własne

agroturystycznej (94%) oraz standardem wyposażenia pokojów (93%). 90% respon-
dentów wskazało jako ważny aspekt możliwość kontaktu z przyrodą oraz poszukiwanie 
ciszy. Oferowane atrakcje turystyczne ważne były dla 85% potencjalnych klientów 
gospodarstw. Duża grupa (78%) turystów jako ważny aspekt wskazała możliwość 
aktywnego spędzenia czasu, ale pytanie nie było dalej sprecyzowane i nie można 
wskazać rodzaju poszukiwanej aktywności. Równo na trzy grupy, po 1/3 podzielili 
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się respondenci w kwestii chęci poznania nowych ludzi i ich obyczajów. Podział taki 
mógł wynikać z tego, iż to pytanie było zadane także osobom nigdy niekorzystającym 
z ofert agroturystycznych. Na przeciwległym obszarze ważności podjęcia wyboru po-
bytu w gospodarstwach agroturystycznych było przyzwyczajenie do miejsca. Blisko 
52% badanych wskazało ten aspekt jako raczej i zdecydowanie nieważny. 44% jednak 
wskazała przyzwyczajenie do miejsca jako ważny element podjęcia decyzji, tylko 4% 
osób była niezdecydowana wskazując odpowiedź „ani ważne, ani nieważne”. Pozostałe 
aspekty podjęcia decyzji i ich skalę przedstawiono na rycinie 1. 

Elementy, które zniechęcały badaną grupę do odpoczywania w gospodarstwach 
agroturystycznych przedstawiono na rycinie 2. Największe obawy, które zniechęcały 
potencjalnych turystów do wyboru ofert agroturystycznych to przekonanie o nudzie 
panującej podczas pobytu. 79% osób wskazało, że ten aspekt ich raczej i zdecydowanie 
zniechęcał przed taką ofertą. Tylko dla 4% badanych ten aspekt nie był determinu-
jący w poszukiwaniu takich ofert, wskazali odpowiedzi „zdecydowanie i raczej nie 
zniechęca”. Oferty agroturystyczne nie są tak dobrze promowane jak inne, dla 70% 
badanych trudność znalezienia odpowiedniej oferty było zniechęcającym czynnikiem. 
We wcześniejszym pytaniu o ważność aspektów w podjęciu decyzji o wyborze oferty 
58% badanych wskazało go jako ważny czynnik, jednocześnie w pytaniu o czynniki 
zniechęcające wybór tych ofert 68% osób wskazało wysokie koszty jako raczej i zdecy-
dowanie zniechęcające. Około 60% badanych jako czynnik zniechęcający podało niski 
poziom obsługi oraz niski standard pokojów. Jednocześnie dla ponad połowy osób 
zdecydowanie i raczej niezniechęcającymi były są braki ekskluzywnych gospodarstw 
oraz brak markowych produktów w agroturystyce. Zmienność czynników negatywnie 
wpływających na decyzję turysty była bardzo duża (ryc. 2). 

Ryc. 2. Demotywatory istotne względem gospodarstw agroturystycznych w opinii badanych
Źródło: badania własne
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Badani wskazali, iż jednym z ważniejszych czynników zniechęcających ich do 
korzystania z usług gospodarstw agroturystycznych były trudności związane ze 
znalezieniem odpowiedniego dla nich gospodarstwa. Na rycinie 3 zaprezentowano 
opinię badanych co do form promocji istotnych dla nich przy wyborze gospodarstwa 
agroturystycznego (można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź).

Występuje wiele różnych form promocji agroturystyki. Dla respondentów najbar-
dziej istotnymi formami okazały się przeglądarki google i facebook (każde po 68% 
wskazań), zaraz za nimi portale turystyczne (66% wskazań). Najmniej istotne dla 
badanych były targi turystyczne, biura podróży, radio i telewizja, odpowiednio 26, 37 i 
39% wskazań. Na otwarte pytanie dotyczące tego, jakich informacje chcieliby uzyskać 
z reklamy dotyczącej agroturystyki respondenci wymieniali następujące odpowiedzi: 
opis miejsca, zdjęcia miejsca, opis okolicy, atrakcje, w samej kwaterze, jakie są atrakcje, 

które odróżnią agroturystykę od 
turystyki, jak mogą spędzić czas, 
opis ceny, czyli  z jakich atrakcji 
można skorzystać, a jakie są 
dodatkowo płatne, istotę danej 
kwatery. Podobnych odpowiedzi 
udzielono, gdy respondentów 
zapytano o informacje, które 
skłoniłyby ich do podjęcia decyzji 
o wyjeździe. Odpowiedzi (wielo-
krotne) przedstawiono na rycinie 
4. Najbardziej istotną informacją 
okazał się opis wyposażenia i 
standardu pokojów w kwaterze 
agroturystycznej – 73% wskazań. 
Zaraz za tym opisem istotne były 
zdjęcia obiektu (67% wskazań) i 
cena za nocleg – 66% wskazań. 
Natomiast badani byli najmniej 
zainteresowani informacjami do-
tyczącymi dokładnej lokalizacji 
gospodarstwa – 33% wskazań, 
promocyjnymi ofertami – 44% 
wskazań i atrakcjami w okolicy 
– 47% wskazań.

Na zakończenie badanych 
poproszono o zaznaczenie kwo-
ty, którą byliby skłonni wydać 
dziennie na 1 osobę w wybranym 
przez nich gospodarstwie agro-

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

biuro tur

radio/telewizja

znajomi i przyjaciele

FB

NK

portale turystyczne

targi turystyczne

przeglądarka Google

razem%
2015
2014
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turystycznym. Dokładne odpowiedzi przedstawiono na rycinie 5. Najwięcej, bo 34% 
badanych byłoby skłonnych przeznaczyć kwotę od 76 do 100 zł, zaraz za nimi były osoby 
(33%), które wydałyby dziennie od 26 do 50 zł na osobę. Najmniejszą grupę (9%) sta-
nowiły osoby, które mogłyby wydać tylko do 25 zł w gospodarstwie agroturystycznym. 

Podsumowanie

Respondenci biorący udział w badaniu wskazywali na istotne dla nich informacje 
i rodzaje promocji przy wyborze gospodarstwa agroturystycznego. Ogólnie można 
zauważyć (na podstawie pytań otwartych), iż badani oczekiwali, aby wieś była wsią, 
a nie miastem, o czym świadczy wypowiedź jednego z respondentów: „agroturystyka 
to nie kwatery ekskluzywne (plazmy na ścianach, kablówka, internet itp.). Człowiek, 
tam jedzie, żeby od tego odpocząć i jak nie ma tam tych dodatkowych opcji to można 
spędzać czas bardziej aktywnie. Istotny też jest wiejski charakter gospodarstw i eko-
logiczne posiłki oraz to, aby było indywidualne podejście do każdego gościa. Ważne 
jest, aby każdy mógł znaleźć cichy kącik dla siebie, a dzieci miały możliwość wybiegać 
się do woli”. Respondenci uważali, że „agroturystyka nie powinna stać się hotelem”. To 
miejsce, które pomaga odpocząć od miasta, obcować z naturą, zaznać ciszy i spokoju, 
spróbować wiejskiego jedzenia i umożliwia poznanie wiejskiego życia. Cechą, zatem 
odróżniającą agroturystykę od innych rodzajów turystyki jest jej wiejski charakter, a 
wielkim atutem jest czynne gospodarstwo rolne, gdzie można uczestniczyć w pracach 
typowo związanych z życiem wsi i rolnictwem.

Największe oczekiwania badanych osób były związane z bezpieczeństwem podczas 
pobytu na wsi. Ważnym aspektem okazała się jakość gospodarstwa agroturystycznego, 
wyposażenie pokojów i kontakt z przyrodą oraz poszukiwanie ciszy. Jako czynniki zniechę-
cające respondenci wskazali obawy związane z nudą podczas wypoczynku, słabą promo-
cję, a co za tym idzie trudności w znalezienia odpowiadającej im oferty wypoczynku. Dla 
badanych istotnym miejscem poszukiwania informacji okazała się przeglądarka google, 
facebook i portale turystyczne. Najbardziej istotną informacją okazał się opis wyposażenia 
i standardu pokojów w gospodarstwie agroturystycznym, zdjęcia obiektu i cena za nocleg.

Ryc. 5. Kwota przeznaczona na wyjazd 
do gospodarstwa agroturystycznego 
na osobę na dzień
Źródło: badania własne
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Najmniej istotnymi informacjami było przyzwyczajenie do miejsca, co warto pod-
kreślić badani w agroturystyce nie poszukiwali też ekskluzywnych pokojów czy mar-
kowych produktów agroturystycznych. Najmniej istotne w poszukiwaniu informacji o 
gospodarstwie agroturystycznym okazały się targi turystyczne, biura podróży, radio i 
telewizja. Natomiast badani byli najmniej zainteresowani informacjami dotyczącymi 
dokładnej lokalizacji gospodarstwa, promocyjnymi ofertami i atrakcjami w okolicy. 
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INFORMATION AND PROMOTION IN AGRITOURISM  

Summary. The paper presents important information for examined group of tourists. 
They are very important when deciding about agritourism travel. It also presents sources 
of agritourism offers searches  and what kind of information about agritourism farms 
clients are looking for in promotional materials. Survey was accomplished among Warsaw 
dwellers (160 people) and in Internet (59 people). The survey was participated by persons 
using the services of agritourism and potential tourist.

Key words: agritourism, information, promotion
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Wstęp

W rozwoju usług agroturystycznych ważne miejsce zajmuje wsparcie różnych 
podmiotów i instytucji. Wśród nich, w licznych publikacjach naukowych najczęściej 
podkreśla się rolę w tym procesie ośrodków doradztwa rolniczego, samorządów 
gminnych i powiatowych oraz stowarzyszeń agroturystycznych. W promocji agrotury-
styki najprężniej działają stowarzyszenia agroturystyczne, następnie władze lokalne. 
Ośrodki doradztwa rolniczego zajmują się natomiast głównie organizacją kursów z 
zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Ćwierć wieku temu założono w Polsce pierwsze stowarzyszenie agroturystyczne. 
W następnym latach powstawały nowe, a obecnie ich liczbę określa się na ponad 
sto. Podmioty te działają we wszystkich województwach i najliczniej występują w 
regionach typowo turystycznych, takich jak województwa małopolskie i warmińsko-
-mazurskie. Ich celem jest rozwój turystyki, szczególnie usług agroturystycznych na 
obszarach wiejskich. W swoich statutach mają zapisane m.in. działania wspierające 
promocję turystyki wiejskiej i agroturystyki. 

W województwie małopolskim działa kilka stowarzyszeń agroturystycznych, które 
zrzeszają licznych rolników zajmujących się agroturystyką. Najstarsze z nich to zało-
żone w 1993 roku „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” (GGG), które jest jednocześnie 
najliczniejszą organizacją pod względem liczby członków, zrzeszającą ponad 200 
gospodarzy gi agroturystyczne. Organizacja jest również współzałożycielem w 1996 
roku ogólnokrajowej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, a 
obecnie również jej członkiem. Drugim dużym stowarzyszeniem promującą turystykę 
wiejską i agroturystykę w Małopolsce jest „Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki 
Ziem Górskich” (STiAZG).

Celem pracy jest ukazanie roli stowarzyszeń agroturystycznych w promocji 
agroturystyki. Opisano aktywność tych organizacji w zakresie komunikacji z ryn-
kiem na podstawie literatury przedmiotu. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki 
badań ankietowych przeprowadzonych przez różnych autorów w latach 2000-2008, 
dotyczących korzyści dla usługodawców z członkostwa w stowarzyszeniach agrotu-
rystycznych. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych zreali-
zowanych w połowie 2014 roku z prezesami dwóch stowarzyszeń agroturystycznych 
funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego.
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Działalność promocyjna stowarzyszeń agroturystycznych na rynku 
turystyki wiejskiej i agroturystyki

Wśród licznych zadań i celów realizowanych przez stowarzyszenia agroturystyczne 
można wymienić wspieranie turystyki wiejskiej i agroturystyki, działania na rzecz 
infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki na terenach 
wiejskich, tworzenie produktów agroturystycznych, ochronę środowiska naturalnego, 
pomoc w realizacji różnych form wsparcia [Sammel 2007]. Najważniejszym jednak 
zadaniem stowarzyszeń jest działalność promocyjna. Dotyczy ona stosowania różnych 
narzędzi marketingowych: wydawnictw, reklamy internetowej, uczestnictwa w targach 
turystycznych i giełdach agroturystycznych, sprzedaży osobistej, promocji uzupełnia-
jącej (rabaty, zniżki) oraz różnych form public relations (konferencje, sympozja, giełdy, 
dożynki, festyny, odpusty).

Najbardziej rozpowszechnionym instrumentem w komunikacji z rynkiem jest 
reklama. Określa się ją jako każdą masową formę przekazywania przez określonego 
nadawcę informacji dotyczących produktów albo przedsiębiorstwa [Sawicki, Mazu-
rek-Kusiak 2010]. W przypadku stosowania tego instrumentu, istotne jest podtrzy-
manie istniejącego popytu oraz zdobycie nowych nabywców na oferowane przez 
gospodarstwa agroturystyczne usługi [Knecht 2009]. Do najważniejszych rodzajów 
reklam zalicza się reklamę internetową, która powinna zawierać dokładne i niezbęd-
ne informacje o ofertach wypoczynku u rolników. Musi być ona również właściwie 
zaprojektowana i powinna [Sikora 2012]:

 – mieć krótki i łatwy do zapamiętania adres gospodarstwa agroturystycznego,
 –  wyróżniać się na tle stron konkurencji,
 –  cechować się przejrzystością, logicznością i prostotą obsługi,
 –  zachęcać klientów do ponownych odwiedzin,
 –  zawierać licznik odwiedzin danej strony.

Często stowarzyszenia reklamują oferty agroturystyczne także w katalogach, róż-
nych wydawnictwach, takie reklamy zaliczane są do reklam wydawniczych. Reklamy 
stanowią ponadto tablice i bilbordy w bezpośrednim otoczeniu gospodarstwa. 

Oprócz reklam, ważne są również różne działania public relations, w tym udział 
stowarzyszeń w targach i giełdach agroturystycznych. Uczestniczą one też w różnych 
wiejskich imprezach plenerowych, festynach, dniach wsi, dożynkach, odpustach i tam 
promują wypoczynek u rolników.

Promocja jest elementem działań zespolonych w agroturystyce i dlatego jej stoso-
wanie wymaga często konieczności ponoszenia dość dużych kosztów [Jalinik 2005]. 
Dlatego członkostwo gospodarstw agroturystycznych w stowarzyszeniach daje ich 
właścicielom możliwość tańszych i wspólnych działań promocyjnych, np. w organizacji 
wspomnianych wyjazdów na giełdy agroturystyczne.
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Analiza wyników wybranych badań ankietowych z właścicielami 
gospodarstw agroturystycznych nt. korzyści z przynależności  
do stowarzyszeń agroturystycznych

Przedstawiono wyniki badań nt. korzyści wynikających z członkostwa w stowarzy-
szeniach agroturystycznych. Wyniki dotyczyły badań z lat 2000-2008 zrealizowanych 
przez pracowników naukowych z różnych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. 
Agnieszka Bott-Alama [2005] przeprowadziła w 2000 roku badania ankietowe z 117 
właścicielami gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących w województwie za-
chodniopomorskim. Okazało się, że 57% z nich było zrzeszonych w stowarzyszeniach 
agroturystycznych. Wyniki badań potwierdziły, że tylko 38,5% ogółu zrzeszonych 
usługodawców wyraziło zadowolenie z członkostwa w tych organizacjach, a prawie 
połowa (46,1%) miała zastrzeżenia do ich funkcjonowania.

W roku 2005 podobne badania na grupie 67 zrzeszonych właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych w województwie wielkopolskim przeprowadzili Małgorzata Kar-
czewska i Jan Sikora [2005]. Miały one na celu rozpoznanie korzyści wynikających 
z członkostwa w stowarzyszeniach. Okazało się, że połowa respondentów (57,4%) 
wskazała jako korzyść dostępność informacji ułatwiających prowadzenie działalności. 
Na udzielanie pomocy doradczej w zakresie działalności agroturystycznej wskazało 
39,3% badanych osób, natomiast 32,8% rolników zaznaczyło w odpowiedzi dobrze 
zorganizowaną promocję usług.

Kilka lat później, w 2006 roku Agata Balińska i Iwona Sikorska-Wolak [2009] 
przeprowadziły badania ankietowe z 125 rolnikami zajmującymi się agroturystyką na 
wschodnich terenach przygranicznych. Badaniom poddano właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych z różnych regionów ściany wschodniej, w tym z województwa 
podlaskiego – 68, z województwa lubelskiego – 31 oraz z województwa podkarpac-
kiego – 26. Okazało się, że 40,8% wszystkich respondentów należy do stowarzyszeń 
agroturystycznych, a zdaniem większości z nich korzyści płynące z przynależności do 
tych organizacji to przede wszystkim: promocja, wymiana doświadczeń i szkolenia 
[Balińska, Sikorska-Wolak 2009].

W tym samym 2006 roku, jeden ze współautorów niniejszej publikacji przeprowa-
dził badania ankietowe na grupie 184 zrzeszonych gospodarstw agroturystycznych. 
Ponownie zdecydowanie najważniejszą korzyścią z członkostwa w stowarzyszeniach 
okazała się promocja, a wyróżniło ją aż 86% badanych [Niedziółka 2008].

Rok później, w 2007 roku Jan Zawadka [2010] poddał badaniom ankietowym 81 
rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne na terenie województwa 
lubelskiego. W grupie tej pięćdziesięciu z nich (61,7%) było zrzeszonych w pięciu sto-
warzyszeniach agroturystycznych [Zawadka 2010]. Najczęściej wskazywanym przez 
nich profitem z przynależności do stowarzyszenia agroturystycznego, była szeroko 
rozumiana promocja. Respondenci wymieniali różne jej instrumenty: informacja o 
gospodarstwie na stronie internetowej stowarzyszenia, zamieszczanie informacji o 
gospodarstwie w wydawnictwach promocyjnych wydawanych przez stowarzyszenie, 
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możliwość uczestniczenia w targach turystycznych, możliwość promowania własnego 
gospodarstwa podczas imprez organizowanych przez stowarzyszenie [Zawadka 2010]. 
Oprócz korzyści ze wspólnej promocji, zrzeszeni właściciele wskazali ponadto na: 
możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach, wymianę doświadczeń, uzyskanie 
pomocy doradczej i informacji w przypadku trudności w prowadzeniu gospodar-
stwa. Tylko 14% zrzeszonych rolników, przynależność do stowarzyszeń nie wiązała 
z żadnymi korzyściami, jedynie z zobowiązaniami do uiszczania corocznych składek 
[Zawadka 2010].

W 2008 roku Maria Koniusz skierowała drogą mailową ankietę do 200 właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w stowarzyszeniach agroturystycznych 
na terenie południowej Polski [Koniusz 2009]. Ankieta, podobnie jak we wcześniej 
prezentowanych badaniach, miała na celu identyfikację korzyści wynikających z 
członkostwa w tych organizacjach. Ankietowani poproszeni o ustalenie hierarchii 
najbardziej istotnych elementów wsparcia ich działalności agroturystycznej przez sto-
warzyszenie, wskazywali najczęściej na promocję (43% odpowiedzi) [Koniusz 2009]. 
Następnie, istotną kwestią okazało się uzyskanie fachowej wiedzy nt. prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz pomoc w pozyskaniu funduszy unijnych [Koniusz 2009]. 
Warto pamiętać, że okres ten był czasem wzmożonego zainteresowania rolników 
zajmujących się agroturystyką, wsparciem ich działalności środkami pochodzącymi z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”. Wiejscy usługodawcy mogli otrzymać z tego 
źródła refundację części poniesionych kosztów na inwestycje, np. na rozszerzenie 
działalności rekreacyjnej dla turystów.

Wyniki badań ankietowych

Badaniom ankietowym poddano prezesów dwóch stowarzyszeń agroturystycznych 
z Małopolski. Na początku działalności w 1993 roku stowarzyszenie GGG liczyło 73 
członków. Obecnie, po ponad dwudziestu latach działalności liczba zrzeszonych w 
stowarzyszeniu podmiotów wynosi 221. Głównie są to rolnicy zajmujący się agro-
turystyką, ale także nieliczni właściciele kwater prywatnych i małych pensjonatów. 

STiAZG zostało w 1998 roku założone przez 20 osób. W 2014 roku miało już 89 
członków, w tym 80 rolników świadczących usługi agroturystyczne (informacja od 
prezes stowarzyszenia). 

Obie organizacje stosują takie same instrumenty promocyjne. Oba stowarzyszenia 
mają oficjalne portale internetowe z ofertą agroturystyczną oraz organizują wyjazdy 
na targi i giełdy agroturystyczne, w tym na coroczną Małopolska Giełdę Agroturystycz-
ną w Krakowie, której współorganizatorem jest stowarzyszenie GGG. Respondenci 
wskazali także na działalność wydawniczą, głównie na publikacje katalogów z ofertą 
wypoczynku na wsi oraz na różne rodzaje public relations, m.in. na udział w konfe-
rencjach, sympozjach i wspomnianej giełdzie.

Na pytanie o współpracę z innymi podmiotami w zakresie działań promocyjnych, 
obaj respondenci odpowiedzieli twierdząco. Okazało się, że GGG współpracuje z 
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gminami, na terenie których funkcjonują zrzeszone gospodarstwa agroturystyczne. 
Kooperacja ta dotyczy stron internetowych oraz różnych wydawnictw. Ponadto stowa-
rzyszenie współpracuje z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR) w 
organizacji imprez targowych, a z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w organizacji 
Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej. W zakresie promocji, GGG współpracują także 
z izbą rolniczą w organizacji wyjazdów na targi turystyczne. Z kolei z lokalnymi grupa-
mi działania (LGD) stowarzyszenie współdziała w publikacji wydawnictw z ofertami 
agroturystycznymi oraz w organizacji wyjazdów na imprezy targowe. Współpraca z 
LGD dotyczy ponadto realizacji różnych wniosków.

STiAZG współpracuje natomiast z ogólnokrajową Polską Federację Turystyki Wiej-
skiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz z Małopolską Organizacją Turystyczną.

Zarówno GGG, jak i STiAZG organizowały w przeszłości szkolenia agroturystyczne. 
Pierwsza organizacja realizowała je tylko dla swoich członków, a druga zarówno dla 
zrzeszonych usługodawców, jak i dla rolników planujących w przyszłości założenie 
gospodarstwa agroturystycznego. GGG organizowały takie szkolenia wespół z MODR, 
a STiAZG współorganizowały je razem z Małopolską Izbą Rolniczą, ośrodkiem doradz-
twa rolniczego oraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Na pytanie zawarte w ankiecie o zamiar organizacji kursów i szkoleń agrotury-
stycznych w przyszłości, w obu przypadkach ankietowani odpowiedzieli, że na razie 
nie podjęto decyzji.

Warunkiem działalności każdego stowarzyszenia są fundusze. Wśród źródeł i 
strumieni finansowania stowarzyszenia GGG wymieniono składki członkowskie, da-
rowizny i wsparcie celowe podjętych działań wspólnie z innymi podmiotami. Z kolei 
prezes STiAZG wskazał tylko na składki członkowskie.

Kolejne pytanie dotyczyło barier w działalności organizacji. Prezes GGG wymienił: 
zbiurokratyzowanie administracji państwowej, ciągłe zmiany programów pomoco-
wych dla rolnictwa, niejasne procedury pozyskiwania środków przez organizacje 
pozarządowe. Natomiast prezes STiAZG wyszczególnił brak środków finansowych 
na prowadzenie biura stowarzyszenia, wynagrodzenie personelu i wynajem lokalu.

Na pytanie związane z planami działania w najbliższej przyszłości, ankietowany 
z GGG wskazał na:

 –  internetową promocję oferowanych usług przez członków stowarzyszenia,
 –  rozbudowę internetowego programu rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych 

online,
 –  wdrażanie nowych technologii w internetowej promocji i pozycjonowanie oferty 

w wyszukiwarkach internetowych,
 –  nowe formy internetowej promocji – promocję panoramiczną gmin i gospodarstw.

Odpowiedzi na to samo pytanie respondenta z STiAZG dotyczyły dalszego udziału 
w targach turystycznych i giełdach agroturystycznych, budowy nowej strony inter-
netowej, publikacji nowego informatora agroturystycznego stowarzyszenia oraz 
stworzenia oferty gospodarstw ekologicznych i tematycznych.
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Podsumowanie

Promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej to najważniejsze zadania stowarzyszeń 
agroturystycznych. Działalność promocyjna związana jest ze stosowaniem różnych 
instrumentów promocyjnych, najczęściej reklam internetowych, ale także wydawnictw, 
katalogów oraz wyjazdów na giełdy agroturystyczne.

Badania ankietowe przeprowadzone z prezesami dwóch stowarzyszeń agrotury-
stycznych z Małopolski, potwierdziły powszechnie znane cele działalności stowarzy-
szeń, m.in.:

 –  promocja agroturystyki to najważniejsze zadanie stowarzyszeń agroturystycznych,
 –  wśród form komunikacji z rynkiem prym wiedzie reklama internetowa,
 –  stowarzyszenia współpracują głównie z władzami lokalnymi i ośrodkami do-

radztwa rolniczego,
 –  stowarzyszenia organizują kursy agroturystyczne, przeważnie dla swoich 

członków.
Inne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań to:

 –  intensyfikacja działań promocyjnych w agroturystyce może być realizowana 
poprzez wdrażanie nowych technologii oraz budowę nowej strony internetowej,

 –  stworzenie specjalistycznych ofert agroturystycznych, m.in. gospodarstw tema-
tycznych i ekologicznych, może przyczynić się do większego zainteresowania 
turystów wypoczynkiem w zrzeszonych gospodarstwach,

 –  sprzedaż ofert agroturystycznych może być zwiększona dzięki wyjazdom na 
giełdy agroturystyczne w inne regiony niż Małopolska,

 –  w okresie dwudziestu lat działalności GGG zwiększyły liczbę swoich członków 
o ponad 200%.
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PROMOTIONAL ACTIVITIES OF AGRITOURISM ASSOCIATIONS ON THE EXAMPLE 
OF MALOPOLSKA PROVINCE

Summary. In the article, the authors focused on promotional activity in agritourism, 
used by agritourism associations. In the theoretical part of the study, on the base of 
literature, different forms of agritourism promotion were presented. The role of agri-
tourism associations in the promotion of agritourism were shown, too. In this matter, 
some basic promotional instruments and forms of cooperation with other entities 
were presented. In the empirical part of the article, its authors presented the results 
of survey conducted with the chairmen of two associations in Malopolska: “Galician 
Hospitable Farms” and “Association of Tourism and Agritourism of Mountain Areas”.

Key words: agritourism association, promotion, organization, advertising
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Promocja wielkopolskiej turystyki wiejskiej  
w mediach społecznościowych
Marta Matuszewska, Joanna Skóra, Dominika Darul, Monika Gajda, 
Kinga Górczewska, Patrycja Kistowska, Sylwia Graja-Zwolińska
Koło Naukowe Turystyki AgroTur 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wstęp

Współcześnie działania marketingowe przedsiębiorstw coraz częściej koncentrują się 
na interaktywnej komunikacji w sieci z klientem, zarówno tym rzeczywistym, jak i tym 
potencjalnym. Media społecznościowe stwarzają ku temu dogodne warunki, pozwalając 
jednocześnie na budowanie wizerunku firmy. Podstawą skutecznego wykorzystania inter-
netowych technologii jest jednak odpowiedni poziom wiedzy osób z nich korzystających. 
Wysoki poziom umiejętności w tym zakresie cechują głównie generacje najmłodsze, należą-
ce do tzw. pokoleń Y i Z. Jednak na najnowsze zdobycze technologiczne otwierają się coraz 
chętniej i pokolenia starsze. Skuteczność komunikacji internetowej między pokoleniami 
można poprawić, wykorzystując różne formy edukacji, zwłaszcza te nieformalne. Założenie 
to stało się punktem wyjścia do organizacji warsztatów na temat wykorzystania mediów 
społecznościowych w promocji wielkopolskiej oferty agroturystycznej. Potrzeba organizacji 
tego rodzaju zajęć narodziła się w efekcie wspólnych spotkań i dyskusji między studentami 
Uniwersytetu Przyrodniczego (reprezentującymi przedział wiekowy nieprzekraczający 25 
lat) a usługodawcami agroturystycznymi (jak wynika z różnych badań należącymi głównie 
do grupy wiekowej powyżej 45. roku życia [m.in. Nowak, Korab 2012, Kalbarczyk i in. 2011]. 

Celem artykułu jest prezentacja efektów warsztatów dla wielkopolskich usługo-
dawców turystyki wiejskiej w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych w 
promocji swojej oferty. Wnioski opracowano na podstawie obserwacji uczestniczącej, 
wywiadu niesformalizowanego oraz analizy źródeł literaturowych, jak i stron własnych 
podmiotów związanych z turystyką wiejską w Wielkopolsce.

Rola i znaczenie mediów społecznościowych w turystyce

Definiując pojęcie internetowych mediów społecznościowych (ang. social media), 
należy osobno analizować znacznie obu członów tworzących to określenie, tzn. media  
oraz społeczność. Rozważając zwrot media, rozpatruje się najczęściej przede wszyst-
kim tradycyjne kanały przekazu informacji, a więc prasę, radio i telewizję. 

Definicja mediów odnosi się także do sposobu, w jaki te informacje są dostarczane 
do danej społeczności/społeczeństwa, tzn. przez prasę drukowaną, sygnał radiowy, 
sygnał telewizyjny oraz fotografię. Każde z tych mediów pełni jednak nie tylko funkcję 
informacyjną, ale i angażującą odbiorcę oraz łączącą ze sobą określone grupy wokół 
poruszanego tematu. Media budują zatem nieformalne społeczności, które solidaryzują 
się wokół określonych zagadnień [Safko, Brake 2009, s. 3-5].
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Podejmując się zatem wyodrębnienia definicji mediów społecznościowych, można 
stwierdzić że są to „wszelkie działania, praktyki oraz zachowania pośród społeczno-
ści ludzi, którzy łączą się online, aby dzielić się informacjami, wiedzą oraz opiniami. 
Dialog online umożliwiają im liczne aplikacje oraz miejsca wymiany i przekazywania 
informacji w formie słów, zdjęć, video oraz dźwięku” [Safko, Brake 2009, s. 6]. 

Podstawowym celem internetowych mediów społecznościowych jest budowanie in-
teraktywnej komunikacji oraz zainteresowania uczestników tego procesu. Media te mogą 
być wykorzystywane na dowolną skalę, dla ogółu bądź selektywnie – dla wybranego kręgu 
odbiorców. Tym samym oznacza to możliwość przekazywania i przetwarzania informacji 
przez uczestnika komunikacji w sieci bez względu na jego status społeczny czy miejsce 
zamieszkania. Biorąc pod uwagę tę cechę, można wyróżnić pewien wspólny mianownik dla 
procesu komunikowania w tego rodzaju mediach, kreowany przez następujące czynniki:

 – zawartość generowaną przez użytkowników internetu,
 – komunikację dwukierunkową opartą o dialog na linii nadawa-odbiorca,
 – szybkość komunikacji i przepływu informacji,
 – trwałość informacji,
 – brak kontroli nad publikacją informacji,
 – silne zaangażowanie współtwórców informacji,
 – możliwość kreowania informacji przez każdego użytkownika internetu [Kubiak 

2012, s. 185].
Komunikacja za pomocą mediów społecznościowych to wiele wyzwań, ale rów-

nież zagrożeń. Największym z nich wydaje się przejrzystość, uczciwość podmiotu 
prowadzącego komunikację, który nie może sobie pozwolić na wysyłanie niepraw-
dziwych komunikatów, sprzecznych z jego zachowaniem i działalnością. Tego typu 
sprzeczności byłyby natychmiast wyłapane przez internautów i upowszechnione na 
ogólnodostępnym forum dyskusji.

Ważne jest zatem, aby zanim wejdzie się w świat mediów społecznościowych, 
dobrze je zrozumieć, dowiedzieć się, które media są najpopularniejsze i najbardziej 
opiniotwórcze, jakie tematy są najbardziej popularne wśród konsumentów i o czym 
najchętniej dyskutują [Kubiak 2012, s. 188]. Warto też przeanalizować głosy i opinie 
konsumentów, aby lepiej poznać ich upodobania i reguły postępowania – w ten sposób 
lepiej przygotuje się na ich reakcje oraz kryzysowe zachowania.

Wykorzystując ranking Alexa (narzędzie analityki internetowej) obrazujący po-
pularność poszczególnych stron Web, można zaobserwować, że na czele znajdują 
się witryny mediów społecznościowych. W pierwszej dwudziestce są takie witryny 
internetowe jak: facebook.com, youtube.com, wikipedia.org, twitter.com, linkedin.
com. Nie można zignorować faktu, że w pierwszej dwudziestce pojawiają się także 
przeglądarki internetowe takie jak: google.com oraz yahoo.com, które oprócz funkcji 
wyszukiwania również udostępniają informacje pochodzące zarówno z mass mediów, 
jak i mediów społecznościowych [http://www.alexa.com].

Obecne społeczeństwo, zwłaszcza generacja ludzi młodych – będących przedstawi-
cielami pokolenia Y i Z, chce samodzielnie poszukiwać interesujących ich informacji i to 
w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Jak pokazują wyniki badań, przeprowadzonych 
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przez Taylor Nelson Sofres, aż 95% młodych ludzi w wieku 8-14 lat uważa, że internet i 
komputery są dla nich ważne. Aż 53% respondentów zwróciło uwagę na fakt, iż internet 
usprawnia ich życie, a 44%, że ułatwia im kontakt z przyjaciółmi [http://www.marke-
ting-news.pl]. Takie postrzeganie internetu jest bez wątpienia czytelnym sygnałem, że 
skłonności obecnych i przyszłych konsumentów ulegają radykalnej zmianie. Za tą zmianą 
powinni zmierzać także przedstawiciele świata marketingu i reklamy, jak i przedsię-
biorcy. Wychodząc naprzeciw postawom i oczekiwaniom konsumenckim mają szansę 
skuteczne prowadzić komunikację z określoną grupą docelową. Wzrastającą siłą stają się 
internetowe portale społecznościowe (ang. social media), które gromadzą w jednym miej-
scu tysiące, a wręcz miliony osób o podobnych zainteresowaniach, preferencjach i oczeki-
waniach [Kubiak 2012, s. 174]. Według badań przeprowadzonych przez ING Bank, media 
społecznościowe i fora internetowe w znacznym stopniu pomagają w podjęciu decyzji  
o zakupie różnych przedmiotów i usług (ryc. 1).

Według badań przeprowadzonych w 2014 roku przez firmę Crowdtap, 64% osób 
(spośród 3000 badanych amerykańskich konsumentów usług turystycznych) plano-
wało swoje wakacje przy pomocy mediów społecznościowych [http://www.telete-
xtholidays.co.uk]. Ten fakt nie dziwi, gdyż obecnie biura podróży, hotele, przewoźnicy 
(głównie linie lotnicze) coraz częściej nawiązują kontakty z klientem i przedstawiają 
swoją ofertę za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdyż ta droga przekazu 
komunikatu jest szybsza i tańsza. Należy zaznaczyć, że media społecznościowe mają 
zdecydowaną przewagę nad ich tradycyjnymi odpowiednikami (prasa, radio, telewizja) 
nie tylko ze względu na szybkość przekazywanych informacji, ale i globalny zasięg. 
Analizowana forma promocji usług turystycznych przynosi wymierne korzyści w postaci:

 – wzrostu sprzedaży,
 – kształtowania pozytywnego wizerunku, 
 – budowania bezpośrednich relacji z klientami,
 – współpracy z potencjalnymi partnerami,
 – atrakcyjniejszego wizualnie przedstawienia oferty,
 – budowania pozytywnych opinii o firmie/ofercie poprzez zaangażowanie od-

biorców i komentatorów [http://socjomania.pl].
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Ryc. 1. Znaczenie mediów 
społecznościowych przy 
podejmowaniu decyzji finansowych
Źródło: [http://media.ingbank.pl] 
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Zgromadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych dane pozwalają w przy-
szłości dopasować ofertę tak, aby spełniała wymagania klienta i zaspokajała jego potrzeby 
z uwzględnieniem np. wieku, zainteresowań czy statusu społecznego. W zależności od 
specjalizacji branża turystyczna wykorzystuje marketing społecznościowy podejmując 
różne działania, dostosowane do profilu klientów. Wśród nich wymienić można, takie jak: 

 – publikacja zdjęć dotyczących oferowanych atrakcji,
 – przedstawianie codziennych promocji cenowych w hotelach i restauracjach,
 – prezentacja miejsc, które w danym zakątku świata „trzeba zobaczyć”,
 – zachęcanie do degustacji kuchni regionalnych (porady szefów kuchni), 
 – atrakcyjne cenowe połączenia lotnicze.

Warto przytoczyć kilka zagranicznych przykładów wykorzystania mediów społecz-
nościowych w turystyce. Od 2012 roku XI-wieczny Tower of London posiada fanpage’a 
na facebooku promującego historię tego zabytku. Natomiast w 2014 roku podmioty 
związane z Genuą (władze miejskie, regionalna izba handlowa, tamtejsza społecz-
ność) zaprosiły do tego włoskiego miasta użytkowników Instagramu z całej Europy, 
oferując trasy turystyczne spersonalizowane pod kątem preferencji zagranicznych 
gości. Tymczasem VisitSweden – organizacja turystyczna Szwecji – zdecydowała, iż 
jej oficjalnymi partnerami społecznościowymi będą Twitter i platforma Tumblr. W 
podobny sposób działa organizacja turystyczna w Holandii – profil Natherlanders 
prowadzony jest przez samych mieszkańców tego kraju [http://socjomania.pl].

 Potencjał mediów społecznościowych wykorzystuje także wiele polskich organizacji 
branżowych, czego przykładem jest m.in. Polska Organizacja Turystyczna, korzystająca 
z aż 4 form tych mediów: facebooka, twittera, youtuba, pinteresta. Za ich pomocą prze-
kazywane są informacje na temat atrakcji turystycznych polskich regionów i miast, 
opatrzone kilkoma tysiącami zdjęć i wzbogacone licznymi elementami multimedialnymi. 
Stosownie do pory roku i specyfiki sezonu turystycznego przygotowywany jest zestaw 
informacji powiązany z kalendarzem imprez, aktualnymi wydarzeniami turystycznymi, 
kulturalnymi i sportowymi. Ponadto opracowano kilkadziesiąt tematów wiodących, np.. 
cykl „Polska mniej znana…”, cieszący się szczególną popularnością. Upowszechnieniu 
sprzyjają różne konkursy i głosowania na najlepsze miejsca. 

Przez najpopularniejsze media społecznościowe, takie jak: facebook.com (2. miej-
sce po wyszukiwarce Google, według rankingu Alexa), blog.pl, twitter.com, instagram.
com, youtube.com, reklamują się zarówno renomowane podmioty i organizacje, jak 
i niewielkie rodzinne gospodarstwa agroturystyczne. Te ostatnie, zyskujące coraz 
większą popularność wśród turystów, reklamują się na rozlicznych portalach, np.: 
https://www.facebook.com/wiespolskazaprasza, https://www.facebook.com/agro-
turystykawielkopolska, https://www.facebook.com/WielkopolskaOdnowaWsi. 

Administratorzy i użytkownicy tych tematycznych portali dzielą się wzajemnie 
wrażeniami i opiniami, załączają zdjęcia oraz oceniają ofertę turystyczną. Tę formę 
kontaktu z klientami coraz chętniej wybierają również indywidualni usługodawcy 
turystyki wiejskiej, tak w Europie, jak i w Polsce. Profile na facebooku czy w innym 
medium społecznościowym, przedstawiają wizytówkę obiektu z uwzględnieniem 
różnych bieżących wydarzeń, przepisów kulinarnych, relacji z życia gospodarstwa. 
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Wielkopolska turystyka wiejska a media społecznościowe

Województwo wielkopolskie podzielone na 31 powiatów stanowi drugą co do wiel-
kości tej rangi jednostkę administracyjną w Polsce. Wyróżnia się dużym potencjałem 
turystycznym, co pozwala na rozwój różnych form turystyki. Należy podkreślić, iż w 
dużym stopniu potencjał ten koncentruje się na obszarach wiejskich. W ostatnich 
kilkunastu latach ludność zamieszkująca tereny wiejskie zaczęła szczególnie dostrze-
gać dziedzictwo swoich małych ojczyzn i wykorzystywać go jako źródło inspiracji 
na dodatkowy zarobek. Przejawia się to m.in. w powiększającej się bazie obiektów 
zakwaterowania, będących wymiernym dowodem rozwoju turystyki wiejskiej. 

W świetle danych zebranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, na terenie wojewódz-
twa funkcjonuje 580 obiektów turystyki wiejskiej (dane prezentowane w katalogu z 
2012 roku pt. Turystyka wiejska w Wielkopolsce. Katalog gospodarstw gościnnych). 
Wśród nich wyróżnia się powiat międzychodzki posiadający 58 obiektów. Pokaźną 
liczbą gospodarstw gościnnych charakteryzuje się także powiat czarnkowsko-trzcia-
necki – 49 obiektów, najmniejszą zaś powiat krotoszyński – 2 obiekty.

Choć media społecznościowe obecnie stanowią jedno z najważniejszych narzędzi 
marketingowych, promowanie obiektów turystyki wiejskiej w internecie nadal pozosta-
wia wiele do życzenia. Z przeprowadzonych przez członów Koła Naukowego „AgroTur” 
analiz wynika, że tylko 44% obiektów promujących się w katalogu [Turystyka… 2012] 
ma własną stronę internetową, a jedynie 15% istnieje w mediach społecznościowych.

Na terenie Wielkopolski działa 18 stowarzyszeń zrzeszających osoby zaintereso-
wane turystycznym rozwojem terenów wiejskich (tab. 1). Niestety zdecydowana więk-
szość tych podmiotów nie wykorzystuje w pełni możliwości internetu do promowania 
i informowania w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Z 18 stowarzyszeń 
zaledwie 10 ma własną stronę, a tylko 1 stowarzyszenie ma aktywny profil w najpo-
pularniejszym serwisie społecznościowym jakim jest facebook.

Warto zastanowić się nad przyczyną takiego stanu rzeczy. W świetle poczynionych 
obserwacji wyniki te są konsekwencją nienadążania za współczesnymi formami 
promocji, w tym także za wykorzystaniem mediów społecznościowych. Gestorzy 
wielkopolskiej bazy turystyki wiejskiej reprezentują głównie pokolenie baby boomers 
oraz tzw. generację X, cechujące się mniejszą otwartością w stosunku do nowinek tech-
nicznych, będące zwolennikami bardziej tradycyjnych form kontaktu z potencjalnym 
klientem. Przeciwieństwem są odbiorcy, czyli potencjalni turyści korzystający obecnie 
w większym stopniu z ofert mieszanych, dobieranych według własnych preferencji 
niż z gotowych katalogów organizatorów turystycznych. Powyższe wnioski skłoniły 
członków Koła Naukowego „AgroTur” do opracowania koncepcji warsztatów jako for-
my edukacji międzypokoleniowej, zakładającej wdrożenie usługodawców w obsługę 
mediów społecznościowych (głównie profilu na FB, jako najbardziej popularnej formy 
promocji – co szósty internauta korzysta z facebooka codziennie).
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Tabela 1. Wykaz stowarzyszeń promujących turystykę wiejską na terenie województwa 
wielkopolskiego.
Nazwa stowarzyszenia Własna 

strona 
WWW

Adres 
e-mail

Obecność w 
mediach społe-
cznościowych

1. Międzygminny Związek Turystyczny 
„Wielkopolska Gościnna” + + -

2. Stowarzyszenie Gospodarstw 
Agroturystycznych „Pojezierze Krzywińskie” - + -

3. Wolsztyńskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne + + -

4. Wijewskie Stowarzyszenie Agroturystyczne - - -
5. Agroturystyczne Towarzystwo Ziemi 

Leszczyńskiej + + -

6. Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich 
„Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu + + -

7. Stowarzyszenie Gospodarstw 
Agroturystycznych Wschodniej Wielkopolski + + -

8. Wielkopolskie Towarzystwo Agroturystyki i 
Turystyki Wiejskiej + +

+ (facebook, 
www.
facebook.com/
Wielkopolskie-
Towarzystwo-
Agroturystyki-i
-Turystyki-Wiej-
skiej-621497394
530180)

9. Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi 
Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle” - + -

10. Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi 
Ostrzeszowskiej - - -

11. Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy 
Kobyla Góra - - -

12. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi 
Pleszewskiej - + -

13. Poznańskie Towarzystwo Agroturystyczne - - -
14. „Bukówka” Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki + + -
15. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturysty-

cznych Północnej Wielkopolski „Krajna” + + -

16. Międzychodzkie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne + - -

17. Stowarzyszenie Gospodarstw 
Agroturystycznych Powiatu Nowotomyskiego - + -

18. Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne + - -
Źródło: opracowanie własne
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Edukacja międzypokoleniowa szansą na lepszą promocję turystyki 
wiejskiej w mediach społecznościowych

Wzrost średniej długości życia zwiększa liczbę ludności w wieku starszym, a tym 
samym doprowadza do tego, że żyją ze sobą w jednym społeczeństwie różne pokolenia, 
współistniejąc w różnych dziedzinach, w tym także w turystyce. Zmiana struktury 
wiekowej wprowadza różnorodność w relacje międzypokoleniowe, ale często pogłębia 
niezrozumienie pomiędzy pokoleniem młodym a osobami starszymi. Należy jednak 
zaznaczyć, że dłuższe życie to dłuższy okres emerytalny w coraz lepszych warunkach 
(w odniesieniu do tzw. społeczeństw wysoko rozwiniętych), co sprzyja także procesowi 
wszechstronnej edukacji.

Czym zatem jest edukacja międzypokoleniowa? Jest to wzajemne uczenie się osób 
należących do różnych generacji. Ta forma edukacji obejmuje m.in. wspólne uczenie się, 
uczenie się od siebie wzajemnie, uczenie się o sobie wzajemnie, uczenie się przez kontakty  
i relacje międzypokoleniowe. Edukacja międzypokoleniowa może przyjąć różnorodne 
formy, sformalizowane i niesformalizowane, cykliczne, systematyczne i spontaniczne. 
Ten rodzaj edukacji ma miejsce w ramach relacji międzypokoleniowych przebiegających 
w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, przyjacielskim, koleżeńskim, na terenie zakładu 
pracy (np. na uczelni wyższej w relacjach mistrz-uczeń) [Leszczyńska-Rejchert 2014].

Korzyści z takiej formy edukacji dostrzegalne są przez wszystkich jej uczestników. 
Wśród nich można wymienić m.in. wymianę wiedzy i dzielenie się nią, wzmocnienie 
poczucia własnej wartości i zadowolenia z życia czy wzajemną wymianę doświadczeń. 
Coraz częściej w roli nauczyciela staje młode pokolenie, które uczy starsze pokolenie 
interaktywnej komunikacji. 

Należy podkreślić, że oświata dorosłych od czasów powstania (początki tego 
procesu w Polsce sięgają XVI wieku [Nowak, Cieślak 1982 s. 8]) przeszła istot-
ne przemiany i obecnie ma zupełnie inny wymiar niż w chwili narodzin. Warto 
nadmienić, że XIX wiek był stuleciem dziecka, a XX (zwłaszcza jego druga poło-
wa) charakteryzował się wzrostem zainteresowania osobami w fazie późnej do-
rosłości, tj. ludźmi, którzy ukończyli 60 i więcej lat. Z kolei w XXI wieku baczną 
uwagę zwraca się na aktywność wszystkich członków danego społeczeństwa,  
bez względu na wiek, w myśl idei „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wieku”. 
Współcześnie strategia polityki społecznej wobec starości i ludzi starszych zmierza  
w kierunku partycypacji, a tym samym w stronę integracji międzypokoleniowej, zgodnie  
z hasłem „ku międzypokoleniowej solidarności” [Leszczyńska-Rejchert 2014].

Pierwotnie, oświata dorosłych wyrównywała braki w wykształceniu społeczeństwa  
i umożliwiała uzyskanie podstawowego wykształcenia tym dorosłym, którzy nie mo-
gli uzyskać go w młodości. Inaczej mówiąc, spełniała funkcję zastępczą w stosunku  
do szkolnictwa obowiązkowego. Ówczesne grupy edukacyjne tworzyły przeważnie 
ludzie prości, pozbawieni elementarnego wykształcenia. Uczestniczyły one w wąsko 
pojętej edukacji dorosłych ograniczonej do szkolnictwa podstawowego. Współczesny 
krąg odbiorców edukacji dorosłych znacznie się poszerzył ogarniając wszystkie po-
ziomy i formy oświaty i kultury [Nowak, Cieślak 1982].
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Chęć kształcenia nie jest potrzebą wrodzoną i zależy nie tylko od motywacji, ale 
wiąże się z wieloma czynnikami o charakterze psychologicznym – społecznym. Pod-
stawową zasadą oświaty dorosłych była i jest zawsze dobrowolność uczestnictwa, a o 
aktywności edukacyjno- poznawczej decydował sposób postrzegania siebie i własnych 
możliwości. Chęć uczenia się rośnie, gdy człowiek uświadamia sobie, że wiedza ma 
wpływ na jego zachowanie i sposób życia, a im więcej człowiek wie, tym jeszcze więcej 
chce wiedzieć. Umysł człowieka, który nie kontynuuje procesu kształcenia, ulega tzw. 
skostnieniu” [Nowak, Cieślak 1982].

Przemiany zachodzące wskutek postępu technicznego stwarzają konieczność cią-
głego uzupełniania i modernizacji wiedzy, nieustannej edukacji w ciągu całego okresu 
życia. Oświata musi pomagać ludziom w przystosowaniu się do zmian i wyjaśnić ich 
konieczność. W naszej kulturze jeszcze do niedawna (dzięki m.in. kreacji przez media 
i system edukacji) funkcjonował wizerunek seniora istniejącego wyłącznie w rolach 
rodzinnych (babcia, dziadek), stąd w tym kontekście inicjacja starości dotykała nawet 
osoby tuż po 40. roku życia. Tymczasem rola w życiu prywatnym nie powinna iść w parze 
w postrzeganiu osób w życiu społecznym. Dziadkowie mają prawo mieć pasje i rozwijać 
się w różnych dziedzinach i stopniach zaawansowania. Dlatego coraz częściej zwraca 
się uwagę na to, aby takie osoby nie doświadczyły wykluczenia cyfrowego, a proces 
starzenia odbywał się aktywnie, z dostępem do różnych mediów, w tym także internetu. 

Warto podkreślić, że aktywne starzenie się oznacza „proces optymalizacji moż-
liwości osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem zdrowia, uczestnictwa w życiu 
społecznym i bezpieczeństwa, w celu podniesienia poziomu jakości życia w miarę 
upływu lat”. Jednym z czynników utrudniających aktywizację seniorów jest niski 
poziom ich kompetencji dotyczących korzystania z technologii informacyjnych [Ko-
zerska 2014]. W Polsce seniorzy w znikomym stopniu korzystają z internetu, co często 
powodowane jest czynnikami zewnętrznymi niezwiązanymi z wiekiem, takimi jak 
rozwój technologiczny poszczególnych regionów (wsie), dostępność techniczna sieci, 
dostępność finansowa komputerów. 

Osoby starsze mają również gorszy od innych grup wiekowych dostęp do informacji, 
spowodowany słabszym wzrokiem i/lub słuchem, a także z uwagi na powszechne odsy-
łanie do internetu jako głównego źródła informacji [Wawrzyniak 2012]. Paradoks polega 
na tym, że to oni byli twórcami tego, z czego korzysta teraz młodsze pokolenie i zupełnie 
niepotrzebnie rezygnują z komputera i internetu [Domagała-Kręcioch 2012]. Kiedy 
pokonają przeciwności, w sieci znajdują wiele przydatnych dla siebie komunikatów. 
Ponadto, stają się bardziej samowystarczalni mając ułatwiony dostęp do różnorodnych 
usług prywatnych i publicznych (ochrona zdrowia, urzędy, banki, zakupy elektroniczne), 
ważnych dla siebie informacji oraz ułatwiony kontakt z przyjaciółmi i rodziną. 

Przysłowie ludowe głosi, że „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”, 
jednak przy współczesnych uwarunkowaniach technologiczno-komunikacyjnych pod-
kreśla się, że konieczne jest całożyciowe, ciągłe kształcenie się [Domagała-Kręcioch 
2012]. Działania w tym zakresie pozwalają cieszyć się pełnią życia, dają poczucie 
bycia potrzebnym oraz poprawiają kontakt z młodszym pokoleniem. Chodzi o to, aby 
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przepaść między młodszym a starszym pokoleniem była coraz mniejsza, a różne formy 
edukacji nieformalnej – do których niewątpliwie zaliczają się analizowane warsztaty – 
zdają się temu szczególnie sprzyjać. Wielu badaczy twierdzi, że jednostka dorosła uczy 
się w zespole pilniej niż sama, bo zobowiązuje to ją do wytrwałości [Harwas 1998]. 
Stąd też w toku dyskusji na forum Koła Naukowego „AgroTur” w 2013 roku narodziła 
się idea przygotowania warsztatów grupowych z usługodawcami turystyki wiejskiej 
z obszaru województwa wielkopolskiego, aby pomóc im w zaistnieniu w internecie, 
a w szczególności w mediach społecznościowych. 

W każdych zajęciach (realizowanych w latach 2013, 2015, 2016) deklaracje uczest-
nictwa złożyło 10 usługodawców, należących głównie do Wielkopolskiego Towarzy-
stwa Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki. Informacje o warsztatach przekazywano 
drogą mailową, telefoniczną oraz za pośrednictwem członków zarządu stowarzyszenia. 
Niskie zainteresowanie spotkaniami (darmowymi) ze strony właścicieli obiektów wy-
nikało z kilku przyczyn: nieregularnego (a często sporadycznego) monitoringu poczty 
elektronicznej (co potwierdziły rozmowy z kwaterodawcami), strachu lub braku chęci 
zaznajomienia się z komputerem i możliwościami internetu, a także z niedostrzegania 
siły darmowej promocji płynącej z portali społecznościowych. Jednocześnie osoby 
uczestniczące w zajęciach, podkreślały potrzebę prowadzenia tej formy edukacji. 

Po szkoleniu w 2013 roku powstał aktywny do dziś fanpage obiektu „Jędrusiowa 
Chata – agroturystyka i konie w Kocieniu Wielkim”. Warto podkreślić, iż fanpage ten 
dynamicznie się rozwija i zyskuje wielu odbiorców (633 fanów, stan na 29.02.2016). 
Materiały umieszczane przez administratora strony są zamieszczane regularnie. W więk-
szości dotyczą one wydarzeń odbywających się na terenie gospodarstwa, ale również 
są to treści udostępniane z innych stron o spójnej tematyce. Spotkanie zorganizowane 
w 2015 roku miało charakter panelu dyskusyjnego, którego celem było przedstawienie 
możliwości wykorzystania internetu w świetle spostrzeżeń uzyskanych w trakcie badań 
i spotkania w 2013 roku. W 2016 roku odbyła się kolejna edycja warsztatów pt. Social 
media w agroturystyce, czyli jak wykorzystać media społecznościowe w promocji swojej 
oferty. Zaproszenia na warsztaty wysłano do 338 obiektów turystyki wiejskiej z woje-
wództwa wielkopolskiego, które posiadały adresy mailowe. Po wysłaniu wiadomości 
z zaproszeniami otrzymano 66 zwrotnych e-maili z informacją od systemu, że takowe 
adresy nie istnieją. Przedstawione informacje dowodzą, że dane na różnych stronach 
internetowych instytucji, jak i samych gospodarstw nie są na bieżąco aktualizowane, a 
do tego często bezwiednie powielane w sieci. Wspomniane zajęcia podzielone były na 
2 części – teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej zostały przedstawione 
kluczowe informacje na temat portalu społecznościowego – facebooka (jak założyć fan-
page, przykłady profili gospodarstw z różnych krajów i Polski) oraz techniki poprawnego 
wykonania zdjęć, nadających się do zamieszczenia w internecie. Posłużyły one jako 
wprowadzenie do drugiej, praktycznej części spotkania. W trakcie części praktycznej, 
osoby niemające fanapage`a swojego obiektu, mogły go założyć pod opieką członków 
Koła Naukowego „AgroTur”. Ta część obejmowała również naukę wstawiania zdjęć, 
tworzenia albumów ze zdjęciami, pisania postów oraz aktualizacji danych kontaktowych. 
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Następnie, przed budynkiem uczelni uczestnicy szkolenia wykonywali ćwiczenia z zakresu 
fotografii. Po zakończeniu części praktycznej nastąpiło podsumowanie zajęć, połączone z 
krótką dyskusją na temat obecności obiektów agroturystycznych w internecie.

W wyniku warsztatów przeprowadzonych w 2016 roku zostały założone cztery 
fanpage. Osobom, które już miały wspomniane profile została udzielona pomoc w ak-
tualizacji danych. Uczestnicy warsztatów byli zaskoczeni z jaką szybkością i łatwością 
można przez internet przekazać informacje o bieżących wydarzeniach oraz aktualnych 
ofertach w gospodarstwie. W tegorocznej edycji liderem aktywnej działalności zosta-
ło gospodarstwo agroturystyczne U Zosi „Dolina Stawów”. W zaledwie 6 dni od jego 
założenia gospodarstwo zdobyło 167 wyrazów sympatii w sieci. Właścicielka obiektu 
coraz aktywniej prezentuje swoje gospodarstwo na facebooku (z którym nie miała 
wcześniej do czynienia). Członkowie koła naukowego pozostają w stałym kontakcie 
z gospodarstwem, udzielając wsparcia w zakresie prowadzenia fanpage`a.

Podsumowanie

Kolejna edycja warsztatów, jak i obserwacje poczynione przez członków koła 
potwierdziły potrzebę rozwijania edukacji międzypokoleniowej w zakresie nowo-
czesnych form komunikacji na linii usługodawca – klient. Przeprowadzone zajęcia 
i wspólne dyskusje pozwoliły także na sformułowanie następujących spostrzeżeń:

 – baza obiektów wielkopolskiej turystyki wiejskiej wymaga aktualizacji, połączonej 
z inwentaryzacją terenową (pozwoli to stworzyć faktyczną bazę danych oraz za-
pobiec powielaniu błędnych informacji, również tych istniejących w Internecie);

 – wykorzystanie sieci internetowej do promocji obiektu i własnej oferty jest 
niewystarczające; podstawowe mankamenty to brak aktualnych danych (po-
cząwszy od adresów mailowych, przez informacje cenowe, a skończywszy na 
fotografiach – starych, niskiej jakości, które nie prezentują specyfiki obiektu);

 – słabe wykorzystanie sieci internetowej przez stowarzyszenia promujące tury-
stykę wiejską w Wielkopolsce;

 – konieczność stosowania różnych kanałów komunikacji z kwaterodawcami (kon-
takt mailowy, za pośrednictwem mediów społecznościowych, kontakt telefonicz-
ny ze stowarzyszeniami, kontakt telefoniczny bezpośredni z usługodawcami);

 – istnieje potrzeba dalszej edukacji, dotyczącej wykorzystania internetu i mediów 
społecznościowych w zakresie informowania i promowania własnej oferty 
obiektu czy stowarzyszenia. 
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WIELKOPOLSKA RURAL TOURISM PROMOTION IN SOCIAL MEDIA
Summary. Social media has now become a common form of contact in both the private and 
business world. They have also found use in the field of tourism – specific destinations are 
promoted through the prism of images, reports, and reviews posted on Facebook, Twitter, 
and YouTube. The potential for so-called. social marketing via the Internet is used by large 
travel companies, and small family businesses, including farmhouses. However, according 
to research article writers, many representatives of tourist farms have a problem with a 
permanent occurrence in the network, requiring the updating of information and current 
contact with a potential client. Therefore, the members of the Scientific Society of Tourism 
AGROTUR, representing the so-called generation Y and Z attempted to educate accommo-
dation providers of agritourism in the area of Wielkopolska region in the use of social media 
to promote their property. This article is a presentation of the results of observation of the 
three editions of the workshops.

Key words: rural tourism, agritourism, Great Poland region, education, intergenerational 
education, social media
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Analiza internetowych recenzji 
konsumenckich na przykładzie wybranych 
gospodarstw agroturystycznych
Joanna Kosmaczewska
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wstęp

Marketing szeptany – WOM (word-of-mouth) to zespół działań mających za zadanie 
kreowanie zainteresowania danym produktem w grupie docelowej i wywołanie u 
potencjalnych oraz dotychczasowych klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie 
produktu, usług czy marki, przez informacje pochodzące ze źródeł o charakterze nie-
formalnym [Radziszewska 2013, s. 565-580]. Istotę tego zjawiska tłumaczy określenie 
B2C2C (business to consumer to consumer) [Balter, Butman 2007, s. 5]. Yooshik Yoon 
i Muzaffer Uysal stwierdzili, że marketing szeptany (WOM) jest jednym z najczęściej 
wykorzystywanych źródeł pozyskiwania informacji przez osoby zainteresowane po-
dróżowaniem [Yoon, Uysal, 2005, s. 45-56]. 

W opracowaniu skupiono się jedynie na wymianie informacji nieformalnych za 
pośrednictwem internetu – eWOM (electronic word-of-mouth), gdyż wielu turystów 
właśnie tą drogą poszukuje opinii na temat produktów i usług turystycznych i traktuje 
je jako najbardziej aktualne i wiarygodne źródło informacji, opartych na przeżyciach 
innych nabywców [Gretzel i in. 2007, s. 1-67]. Wśród głównych różnic, które występują 
między marketingiem szeptanym, a jego internetową formą, należy wymienić zasięg 
oraz szybkość rozprzestrzeniania się przekazanej opinii [Sun i in. 2006, s. 1104-1127, 
Cantallops, Salvi 2014, s. 41-51]. Istotnym elementem różnicującym te dwa zjawiska 
jest także znajomość tożsamości osoby, która podejmuje decyzje o podzieleniu się 
swoją opinią [Scheibe 2012, s. 229-239]. W przypadku marketingu szeptanego (WOM), 
gdzie znana jest tożsamość osoby udzielającej rekomendacji, największy wpływ na 
decyzje konsumenckie ma rodzina i najbliższe otoczenie [Kosmaczewska i in. 2015, s. 
118-125]. W przypadku przekazywania informacji nieformalnych za pośrednictwem 
Internetu (eWOM) istotniejszym elementem, branym pod uwagę, jest wiarygodność 
przekazywanej opinii [Xie i in. 2011, s. 178-183, Yacouel, Fleischer 2011, s. 1-8]. 

Od dostępu do informacji uzależniony jest nie tylko turysta, ale także usługodawca, w tym 
przypadku właściciel gospodarstwa agroturystycznego. Dla turysty pozyskanie informacji 
jest niezbędne w procesie wyboru miejsca docelowego i potwierdzenia istotnych z jego 
punktu widzenia atrybutów, określających np. obiekt zakwaterowania, jego lokalizację i oto-
czenie. Dla kwaterodawcy udostępnianie informacji na temat swojego obiektu i prowadzonej 
działalności jest niezbędnym narzędziem sprzedaży usług oraz kreowania wizerunku. Jak 
wskazują badania strona internetowa może być istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej 
gospodarstwa agroturystycznego [Król, Wojewodzic 2006, Kosmaczewska 2010]. 
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Płaszczyzną wymiany istotnych dla usługobiorców i usługodawców informacji 
mogą być portale społecznościowe i platformy rezerwacyjne i choć ich wykorzystanie 
jest dużo bardziej rozpowszechnione w hotelarstwie, znajdują także swoje zastosowa-
nie działalności agroturystycznej [Stepaniuk 2013]. Mając na uwadze, że konsument 
poszukuje informacji w znacznym stopniu po to, aby zredukować ryzyko podjęcia błęd-
nej decyzji konsumenckiej, szczególnie przydatne są opinie innych konsumentów, np. 
turystów, zamieszczane na portalach rezerwacyjnych przez osoby, które skorzystały z 
usług. Taki przekaz zyskuje na wiarygodności, gdyż nie ma możliwości zamieszczenia 
recenzji przez osoby, które nie były wcześniej gośćmi obiektu. Eliminuje to negatywne 
zjawisko związane z umieszczaniem w internecie opinii w zamian za wynagrodzenie 
lub inny sposób gratyfikacji. Rekomendacja w literaturze jest bowiem definiowana jako 
przekazanie (aktywne lub pasywne) opinii o charakterze pozytywnym, neutralnym 
bądź negatywnym, bez uzyskania żadnej z form gratyfikacji [Tkaczyk 2011, s. 29-39, 
Radziszewska 2013, s. 565-580].

Celem artykułu jest pogłębiona analiza recenzji zamieszczonych na platformie 
rezerwacyjnej booking.com dotyczących gospodarstw agroturystycznych. Przy czym 
w pracy założono, że na ocenę pobytu w gospodarstwie agroturystycznym wpływa 
charakter wyjazdu (H1), forma jego realizacji (H2) oraz czas pobytu (H3). Hipotezy 
weryfikowano poprzez zastosowanie korelacji Pearsona. 

e-WOM z perspektywy konsumenta

W literaturze tematu za główne grupy czynników determinujących zachowania 
nabywcze konsumentów uważa się uwarunkowania personalno-demograficzne, 
psychologiczne, ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe [Rudnicki 2012, s. 70-100]. 
Kierowanie się recenzjami konsumenckimi należy uznać za przejaw uwarunkowań spo-
łeczno-kulturowych, przy czym zachowanie takie wyjaśnia tzw. koncepcja liderów opinii, 
rozumianych jako osoby, które świadomie lub nieświadomie wpływają na zachowania i 
decyzje konsumpcyjne otoczenia [Rudnicki 2012, s. 70-100, Małyszko 2015, s. 20-40].

Badania nad procesem podejmowania decyzji zakupowych wskazują na szerokie 
wykorzystywanie nowych mediów oraz zmianę dotychczasowej strategii podejmo-
wania decyzji przez konsumentów, gdzie faza rozważania i zakupu jest dużo krótsza, 
natomiast wydłużona i wzmocniona zostaje faza oceny i rekomendacji [Radziszewska 
2013, s. 565-580]. Wynika to oczywiście z faktu, że nowe technologie wniknęły do 
codzienności i część konsumentów, w tym turystów chętnie dzieli się swoimi opiniami, 
współtworząc w ten sposób określone treści, kształtując opinie innych konsumentów 
oraz wpływając tym samym na wizerunek firm i marek. Podstawą ich decyzji nabyw-
czych nie jest już tylko jednostronny przekaz reklamowy kierowany do konsumentów 
przez dostawców dóbr i usług, ale coraz większe znaczenie odgrywa wiedza konsu-
mencka i dzielenie się nią w celu pozyskania informacji z niezależnego źródła. Jak 
dowodzą badania przeprowadzone w 2012 roku przez Krzysztofa Stepaniuka wśród 
gości przebywających w gospodarstwach agroturystycznych w powiecie hajnowskim, 
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można stwierdzić istotny wpływ informacji o ofercie gospodarstw agroturystycznych, 
takich jak: grafika, multimedia, komentarze i rekomendacje innych użytkowników 
zamieszczone na profilu społecznościowym gospodarstwa, na podjęcie przez ankie-
towanych decyzji o wyborze miejsca wypoczynku [Stepaniuk 2013].

Warto także podkreślić, że w komunikacji eWOM innego znaczenia nabiera pojęcie 
lidera opinii, który nie musi w tym przypadku być osobą znaną konsumentowi, lecz 
niezbędne jest,  aby posiadał wiedzę konsumencką, którą potencjalny nabywca dóbr 
i/lub usług ocenia jako istotną i dla niego osobiście przydatną.

Jakob Nielsen [2006] zaproponował formułę „90-9-1”, która zakłada, że około 90% 
uczestników wirtualnej rzeczywistości jest jedynie biernym obserwatorem i nigdy 
nie tworzy internetowych treści, około 9% robi to okazjonalnie, a jedynie ok 1% 
zamieszcza w internecie nowe treści systematycznie, co jest związane z większością 
podejmowanych przez nich działań w rzeczywistości realnej. Oznacza to z jednej 
strony, że nieformalne informacje zamieszczane w internecie na temat określonych 
produktów, usług, firm i marek trudno uznać za reprezentatywne i wyrażające odczucia 
i opinie ogółu konsumentów [Nielsen 2006, s. 45]. Jednak z drugiej strony, jak w swoich 
badaniach realizowanych wśród konsumentów z 47 krajów dowiódł ten sam autor, 
blisko 3/4 z nich uważało rekomendacje konsumenckie za najbardziej wiarygodne 
źródło informacji o produktach i usługach. Wyniki te znajdują także potwierdzenie 
w zachowaniach nabywczych konsumentów usług agroturystycznych, gdyż 29% ba-
danych agroturystów zadeklarowało, że portale społecznościowe stanowią dla nich 
podstawowe źródło informacji o ofercie gospodarstw agroturystycznych w powiecie 
hajnowskim [Stepaniuk 2013].

Fred Bronner i Robert Hoog wśród motywacji turystów do dzielenia się swoją 
opinią z innymi konsumentami wskaywali:

 – chęć pomocy innym podróżnym,
 – chęć bezpośredniego wyrażenia opinii,
 – korzyści społeczne,
 – chęć skorzystanie ze swoich praw w relacji biznes-konsument,
 – chęć pomocy firmie [2011, s. 15-26].

Jak wskazuje Anna Scheibe [2012 s. 229-239], okazywane przez konsumentów 
zaufanie w stosunku do pozyskanych informacji nieformalnych jest uzależnione w 
dużej mierze od cech samego nabywcy. Reakcje konsumenta zależne są od jego wieku 
i płci [Gretzel, Yoo, 2008, s. 35-46]. Z badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte 
wynika, iż poleganie na internetowych opiniach występuje w każdej grupie wieko-
wej. Współczynnik ten jest najwyższy wśród konsumentów w wieku 22-29 lat, gdzie 
osiąga 68%, zmniejszając się stopniowo do 42% dla nabywców w wieku powyżej 75. 
roku [Radziszewska 2013, s. 565-580, Rudawska 2012, s. 281-289]. Tendencję taką 
potwierdzają także badania prowadzone przez Opinion Research Corporation, które 
pokazują, że 83% użytkowników internetu opiera swoje decyzje zakupowe na ocenie 
produktu w sieci [Rudawska 2012, s. 281-289]. Różna jest także forma pozyskiwania 
informacji nieformalnych. Jak wskazały badania [Strutton i in. 2011, s. 559-586] zde-
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cydowanie większe zaangażowanie w wymianę informacji za pośrednictwem sieci 
społecznościowych wykazywali reprezentanci pokolenia Y (osoby urodzone w latach 
1982-1995) niż pokolenia X (osoby urodzone w latach 1965-1981), które chętniej 
dokonywały wymiany informacji korzystając z e-maili. Ponadto kobiety, w odróżnieniu 
od mężczyzn, częściej poszukują rekomendacji udostępnianych przez innych konsu-
mentów oraz częściej wykorzystują je w procesie podejmowania decyzji zakupowych 
[Sen 2009, s. 127,  Awad, Ragowsky 2008, s. 101-121]. W przypadku kobiet w większym 
stopniu niż w przypadku mężczyzn, poszukiwanie nieformalnych informacji wynika 
z chęci zredukowania ryzyka związanego z zakupem [Kim i in. 2011, s. 399-406]. 
Wyniki badań wskazują także, że istnieje związek między zadowoleniem lub brakiem 
zadowolenia z podjętej decyzji konsumenckiej z chęcią do wyrażenia swojej opinii w 
internecie [Swanson, Hsu 2009, s. 180-194]. Konsumenci niezadowoleni chętniej dzielą 
się swoją opinią, przy czym jest to działanie podyktowane częściej chęcią ostrzeżenia 
innych konsumentów przed wadami produktu lub usługi niż samego zaszkodzenia 
firmie [Sánchez-García, Currás-Pérez 2011, s. 1397-1406].

Siła oddziaływania wpływu eWOM na realne zachowania nabywcze konsumenta 
na rynku zależy także od charakteru podejmowanej decyzji, stopnia gotowości do 
nabycia produktu, wcześniejszych doświadczeń z wykorzystaniem nieformalnych 
informacji, poziomu zaufania jakim konsument darzy nieformalne informacje oraz 
jego podatności na opinie innych [Radziszewska 2013, s. 565-580, Scheibe 2012, s. 
229-239, Park i in. 2011, s. 74-79, Dickinger 2011, s. 378-391, Qu, Lee 2011, s. 1262-
1270, Lee i in. 2011, s. 675-688]. 

e-WOM z perspektywy gospodarstwa agroturystycznego

Nowy sposób podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów, zdeter-
minowany w znacznym stopniu przez nowe technologie i portale społecznościowe 
wymusza na przedsiębiorcach konieczność poszukiwania nowych form komunikacji 
z rynkiem. Dotyczy to także agroturystów, bowiem jak wskazują badania, w ostatnich 
latach ponad 90% z nich kontaktuje się z obiektami turystyki wiejskiej przez internet 
[Krzyżanowska 2014]. Przy czym nie powinien to być tylko jednokierunkowy przekaz 
ograniczający się do zaprezentowania swojej działalności w internecie. Współczesny 
agroturysta jako aktywny i świadomy nabywca oczekuje możliwości podzielenia się 
swoją wiedzą i opinią na temat produktów i usług, z których skorzystał. W działalności 
agroturystycznej ze względu na jej charakter i bezpośrednie relacje, które powinny 
mieć miejsce na linii gość – gospodarz, do pozyskania kolejnych klientów można z 
powodzeniem wykorzystać marketing szeptany (także eWOM). Z jednej strony. dzięki 
kontaktom przez internet i efektowi eWOM można także budować i wzmacniać więź 
z byłymi klientami, co poza pozytywnymi rekomendacjami może zaowocować lojal-
nością i ponawianiem wizyt [Loureiro, Kastenholz 2011, s. 575-583]. Jednak z drugiej 
strony, negatywne komentarze w postaci przekazu eWOM dotrą znacznie szybciej do 
większej liczby odbiorców, co może doprowadzić do wykreowania negatywnego wize-
runku gospodarstwa w sieci. Usługodawca może jednak wykorzystać te informacje do 
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poprawy jakości swoich usług oraz lepszego dopasowania swojej oferty do oczekiwań 
rynku [Dickinger 2011, s. 378-391, Jun i in. 2010, s. 579-595].

Internetowa komunikacja nieformalna miedzy konsumentami ma większy zasięg, a jej 
efekty, w postaci wpisów zawierających rekomendacje są trwalsze (archiwizowane) oraz 
łatwiejsze do porównań, co sprawia, że oferent zmuszony jest w zasadzie do śledzenia 
różnorodnych kanałów wymiany informacji, takich jak fora dyskusyjne, blogi i wirtualne 
społeczności. Oczywiście wyszukiwanie wszystkich negatywnych opinii i odpowiednie 
nimi zarządzanie jest niemożliwe w warunkach rodzinnej działalności, którą zazwyczaj są 
gospodarstwa agroturystyczne. Jednak brak monitorowania rekomendacji generowanych 
na oficjalnych kanałach informacyjnych gospodarstwa, takich jak facebook czy portale 
rezerwacyjne, należy uznać za istotne zaniedbanie. Jak podaje bowiem Jacek Małyszko, 
wśród osób planujących podróż, które wykorzystują internet w trakcie planowania, od 
25 do 33% ankietowanych zdecydowało się na zmianę obiektu zakwaterowania pod 
wpływem opinii innych konsumentów [Małyszko 2015, s. 80]. Ponadto Ulrike Gretzel i 
Kyung Hyan Yoo [2008, s. 35-46] dowiedli, że konsumenci planujący podróż wakacyjną 
przywiązują dużo większą wagę do opinii na temat obiektu zakwaterowania niż restaura-
cji, atrakcji czy okresu, który jest najkorzystniejszy do odbycia podróży. Badania dowodzą, 
że wzrost pozycji obiektu w rankingu rekomendacyjnym o 10% może powodować wzrost 
sprzedaży usług o 4,4%, natomiast obniżenie pozycji o 10% powoduje obniżenie sprze-
daży jedynie o 2,8% [Ye i in. 2009, s. 180-192]. Dla usługodawców oznacza to tym samym, 
że pozytywne rekomendacje oddziałują silniej na zachowania nabywcze konsumentów. 
Duża liczba pozytywnych rekomendacji może wpłynąć na reputacje gospodarstwa agro-
turystycznego na rynku i tym samym umożliwić sprzedaż usług po cenach wyższych 
od konkurentów [Yacouel, Fleischer 2011, s. 219-226]. Zasadne jest także nieusuwanie 
negatywnych opinii (co zresztą na renomowanych portalach jest technicznie niemożliwe), 
tylko przeproszenie klientów-gości za niewystarczającą jakość usług wraz z informacją 
o wprowadzeniu konkretnych ulepszeń. Podnosi to wiarygodność i pozwala budować 
zaufanie w relacjach z byłymi i potencjalnymi klientami. 

Metodologia badań

Badanie zrealizowano w styczniu 2016 roku na podstawie komentarzy dotyczących 
usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne, zamieszczone na platformie 
rezerwacyjnej booking.com. Platforma ta jest uznanym kanałem sprzedaży pośred-
niej wśród obiektów noclegowych, czego dowodzi fakt, że korzystają z niej 13 642 
podmioty. W przypadku działalności agroturystycznej pośrednie kanały sprzedaży 
są wykorzystywane dużo rzadziej, a gospodarstwa agroturystyczne stanowią na plat-
formie rezerwacyjnej booking.com zaledwie 1,7% ogółu obiektów oferujących usługi 
noclegowe (227 obiektów). Szczegółowej analizie poddano 342 komentarze udostęp-
nione na platformie, przy czym analizowano komentarze wszystkich gospodarstw 
agroturystycznych, które zlokalizowane są na terenie 5 województw (wielkopolskie, 
kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, lubuskie) i wykorzystują 
platformę do sprzedaży swoich usług. 
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Dobór terytorialny próby był celowy, a wybrano takie województwa, które gwaran-
towały zróżnicowany charakter gospodarstw agroturystycznych. Dało to możliwość 
analizy rekomendacji gości gospodarstw agroturystycznych, którzy skorzystali z usług 
realizując swoje cele biznesowe lub związane z wypoczynkiem.

W analizowanym przypadku większość udzielonych recenzji została umieszczona 
przez mężczyzn (170 komentarzy), a 32 osoby nie podały płci wypełniając formularz 
rekomendacyjny na platformie booking.com. Wśród celów odbytej podróży domino-
wał wakacyjny charakter wyjazdu (258 komentarzy), a cel służbowy zadeklarowały 
84 osoby. Ocenianie świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne usług odby-
wało się najczęściej na podstawie krótkiego pobytu, tzn. 170 rekomendacji zostało 

wystawionych przez gości  korzystających 
z  1 noclegu, a 144 komentarze pochodziły 
od gości przebywających w gospodarstwie 
2-3 noce. Wśród byłych gości gospodarstw 
agroturystycznych, którzy zechcieli podzielić 
się swoją wiedzą konsumencką wpisując 
recenzję na platformie booking.com domi-
nowały osoby podróżujące w parze (ryc. 1).

Zgodnie z zasadami udzielania rekomen-
dacji obowiązującymi na platformie booking.
com, goście którzy skorzystali z usług danego 
podmiotu otrzymują zaproszenie drogą e-
-mail do wyrażenia opinii na temat swojego 
zadowolenia. Ocenie podlegają (w skali od 
1 do 10): czystość, lokalizacja, personel, 
bezpłatne wi-fi, komfort, udogodnienia 
oraz stosunek jakości do ceny. Jak wskazują 
dane zamieszczone na rycinie 2, najwyżej 
oceniane przez konsumentów były czystość 
i personel, co wskazuje na duże znaczenie 
kontaktu gości z gospodarzami oraz ko-
nieczność utrzymywania wysokich standar-
dów higieny. Mimo faktu, że gospodarstwa 
agroturystyczne przestają być traktowanie 
jako tania baza noclegowa, istotna dla kon-
sumentów okazała się także relacja ceny do 
jakości. Najniżej ocenianym aspektem była 
dostępność bezpłatnej sieci internetowej, co 
zapewne wynika z realnych niedostatków w 
tym zakresie podyktowanych np. lokalizacją 
gospodarstw agroturystycznych i wynikają-
cych z tego ograniczeń technicznych. 

 

w parze 
44% 

samotnie 
22% 

z rodziną  
24% 

z grupą 
10% 

Ryc. 1. Charakterystyka gości, którzy 
wystawili rekomendację, ze względu 
na formę pobytu
Źródło: badania własne 

Ryc. 2. Wartości średnie wystawionych 
rekomen-dacji przez 342 gości w 25 
gospodarstwach agroturystycznych
Źródło: badania własne 
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Szczegółowa analiza statystyczna wykazała brak zależności między oceną wy-
stawioną gospodarstwu agroturystycznemu (ocena średnia z pięciu ocenianych 
aspektów) a płcią konsumenta (rxy = 0,101). Na ocenę pobytu w obiekcie nie wpłynął 
także charakter wyjazdu (rxy = 0,049), forma jego realizacji (rxy = 0,019) oraz liczba 
noclegów w nim spędzonych (rxy = 0,094), co sugeruje, że postawione w pracy hipo-
tezy należy odrzucić.

Po punktowej ocenie pięciu wspomnianych aspektów konsument może także do-
dać własny komentarz wyrażając w bardziej rozbudowanej formie swoją opinię na 
temat usług, z których skorzystał. Co ważne usługodawca nie ma możliwości usunięcia 
negatywnych komentarzy, lecz może skomentować każdy umieszczony na stronie 
wpis. Jednak przeprowadzona analiza wykazała, że właściciele gospodarstw agrotu-
rystycznych bardzo rzadko komentowali udostępnione przez gości rekomendacje i to 
zarówno w odniesieniu do pozytywnych, jak i negatywnych opinii. 

Szczegółowej analizie poddano 342 recenzje wystawione przez osoby, które odwie-
dziły wybrane gospodarstwa agroturystyczne. Z umieszczonych komentarzy wybrano 
słowa kluczowe, które pojawiały się najczęściej i następnie analizowano, czy dany 
aspekt świadczonej usługi występował w pozytywnej, czy negatywnej opinii. Taka 
forma analizy zamieszczonych recenzji z pewnością pomija niektóre aspekty, które 
pojawiały się dość rzadko i dotyczyły np. wybranego obiektu, ale z drugiej strony 
umożliwia analizę statystyczną zebranego materiału badawczego.

Szczegółowa analiza rekomendacji wykazała, że goście najczęściej zamieszc-
zali negatywne komentarze w odniesieniu do pokoju, przy czym uwagi dotyczyły 
głównie akustyczności samego pomieszczenia lub funkcjonalności wyposażenia oraz 
jakości bielizny pościelowej. Krytycznej ocenie podlegało także ogólne wyposażenie 
gospodarstw, przy czym najczęściej wykazywano drobne braki w wyposażeniu lub 
niefunkcjonalny charakter istniejącego podziału obiektu. 13,5% konsumentów, którzy 
zamieścili komentarz na platformie booking.com przestrzegało innych konsumentów 
przed trudnościami związanymi z dojazdem do obiektu (ryc. 3). 

Goście najchętniej dzielili się pozytywnymi komentarzami chwaląc położenie i 
okolicę gospodarstw agroturystycznych (69,3%) oraz sposób obsługi (65%), przy 
czym najczęściej wykorzystywano takie określenia w odniesieniu do lokalizacji jak 
„cisza i spokój”, a w kontekście gościnności sformułowań: „mili gospodarze” i „rodzinna 
atmosfera”. W pozytywnych rekomendacjach zachwalano także wyposażenie ogólne 
obiektu (46%) oraz jedzenie (35%), w tym szczególnie jego regionalny lub wiejski 
charakter oraz czystość w obiekcie (26%).

Ocena neutralna w badaniu jest tożsama z tym, że dany aspekt nie pojawiał się ani 
w komentarzu pozytywnym, ani negatywnym wystawionym przez konsumenta. Na-
leży zatem przyjąć, że albo aspekt ten nie jest istotny z punktu widzenia konkretnego 
konsumenta lub realizacja tego elementu przebiegała zgodnie z oczekiwaniami gościa, 
nie budząc zdecydowanie pozytywnych ani negatywnych odczuć. Zaskakujący okazał 
się fakt, że ponad 90% osób, które zamieściły komentarz na platformie nie wyraziło 
swojego pozytywnego bądź negatywnego zdania na temat relacji ceny do jakości. 
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Można założyć dwa powody takich zachowań; relacja ceny do jakości trafiła dokładnie 
w oczekiwania gości lub goście dokonując wyboru gospodarstwa agroturystycznego 
w znacznym stopniu kierowali się ceną lub relacją ceny do jakości korzystając z reko-
mendacji innych konsumentów zamieszczonych na platformie booking.com. 

Dyskusja i wnioski

Z powodu braku podobnych analiz w kontekście działalności agroturystycznej 
otrzymane wyniki można odnieść jedynie do innego rodzaju obiektów zakwaterowa-
nia, mianowicie hoteli. Choć należy w tym miejscu podkreślić, że zachowania nabywcze 
konsumentów usług hotelarskich i agroturystycznych będą się różnić, podobnie jak 
ich oczekiwania. Jednak chęć dzielenia się własną opinią i/lub korzystania z rekomen-
dacji nie powinna być zdeterminowana rodzajem obiektu, który się odwiedza, lecz 
cechami samego konsumenta. W przypadku gości, którzy zdecydowali się podzielić 
swoją opinią na temat odwiedzonego obiektu wykazano, że płeć konsumentów de-
terminowała atrybuty obiektu, na które skarżyli się goście [Chiappa, Aglio 2012, s. 
223-231].  Kobiety statystycznie częściej skarżyły się na niezgodność pozycji, którą 
w ogólnym rankingu zajmował obiekt z postrzeganym przez nie standardem wypo-
sażenia i obsługi, a mężczyźni deklarowali niezadowolenie z łazienki [Chiappa, Aglio 
2012, s. 223-231]. Należy jednak podkreślić, że przywołane wyniki badań dotyczyły 
wyłącznie negatywnych opinii wystawionych przez gości hoteli. 

Nieco zbliżone tematycznie badania prowadził K. Stepaniuk [2014], w których an-
kietowani agroturyści oceniali poziom wiarygodności informacji o ofercie gospodarstw 
agroturystycznych z powiatu hajnowskiego, zamieszczonych na profilach w portalach 
społecznościowych. Rozpatrywano zależność pomiędzy opisem tekstowym wraz z 

Ryc. 3.  Ocena wybranych aspektów świadczenia usług przez gospodarstwa agroturystyczne 
(w % recenzji gości, N = 342)
Źródło: badania własne 
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galerią zdjęć, które właściciele gospodarstw umieszczają na profilu, a stanem rzeczy-
wistym, czyli stwierdzonym przez użytkownika portalu i jednocześnie agroturystę po 
przybyciu na miejsce [Stepaniuk 2014]. Dwie piąte ankietowanych stwierdziło, że stan 
rzeczywisty jest zgodny z ofertą prezentowaną na profilu gospodarstwa [Stepaniuk 
2014], nie badano w tym przypadku jednak treści tworzonych przez konsumentów 
dla konsumentów – UGC (User Generated Content).

Analiza rekomendacji wystawionych przez byłych klientów, może przynieść wy-
mierne korzyści nie tylko potencjalnym gościom gospodarstw agroturystycznym, 
zmniejszając ich poziom odczuwalnego ryzyka w procesie podejmowania decyzji 
nabywczych, ale także kwaterodawcom, dostarczając im informacji na temat poziomu 
aktualnie świadczonych usług, zadowolenia ze strony klientów oraz ich oczekiwań i 
potrzeb. Ponadto jak wykazali Shrihari Sridhar i Raji Srinivasan [2012, s. 70-88], duża 
liczba pozytywnych rekomendacji wpływa nie tylko na chęć skorzystania z usługi przez 
innych konsumentów, ale także wywiera tzw. „efekt halo”, czyli wpływa na to, jaką opinię 
wystawią obiektowi goście, którzy właśnie skorzystali z jego usług. Jest to szczególnie 
istotne w kontekście otrzymanych wyników badań, które wykazały brak statystycznie 
istotnej zależności między oceną wystawioną gospodarstwu agroturystycznemu a cza-
sem pobytu agroturystów oraz formą i charakterem wyjazdu, który odbyli. 

Podsumowując należy stwierdzić, że obserwowana w ostatnich latach popularność 
portali umożliwiających dzielenie się treściami, opiniami oraz rekomendacjami suge-
ruje przesunięcie uwagi i aktywności internetowej znacznej części użytkowników, w 
tym potencjalnych turystów poszukujących informacji o ofercie agroturystycznej, z 
indywidualnych witryn internetowych na portale umożliwiające wymianę informacji 
między użytkownikami [Parra-López i in. 2011]. 
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THE ANALYSIS OF CONSUMERS’ ONLINE REVIEWS CARRIED OUT ON THE EXAMPLE 
OF THE SELECTED AGRITOURISM FARMS

Summary. The constantly growing consumers’ awareness of purchasing processes, makes 
the majority of the consumers begin considering themselves as prosumers whose opinions 
expressed online really affect products and services currently offered on the market. Incre-
asingly, such a situation seems to concern also the services offered by agro-tourism, and 
the consumers’ online reviews (eWOM), concerning these services, are very likely to decide 
about a particular business’s failure or success. Therefore, in connection with the above, 
the main objectives of the article appear to be: the deep analysis of the consumers’ reviews 
presented on booking.com website and the attempt of demonstrating possible relationship 
between the consumers’ personal characteristics and their positive or negative assessment 
of particular aspects of the provided service.

Key words: eWOM, word of mouth marketing, analysis of the overtone

Translated by JOANNA KOSMACZEWSKA
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Znaczenie turystyki wiejskiej w życiu osób 
niepełnosprawnych
Marcin Popiel
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wstęp

Coraz większa ekspansja miast i stres wywoływany życiem w dużych aglomeracjach 
doprowadziły do „syndromu kontrurbanizacji”. Sytuacja ta zaś zaowocowała wzrostem 
zainteresowania obszarami wiejskimi w ostatnich latach. Istnieją różne czynniki, 
które przenoszą trend w turystyce w kierunku turystyki wiejskiej i agroturystyki. 
Przykładem może być wzrost poziomu świadomości ludzi, wzrost zainteresowania 
dziedzictwem i kulturą oraz poprawa dostępności środowiska [Parashar i in. 2014].

Agroturystyka czy – szersze zakresowo pojęcie – turystyka na obszarach wiejskich 
(turystyka wiejska) obejmują szeroki wachlarz atrakcji i zajęć, które odbywają się na 
terenach rolniczych i pozamiejskich [Roberts, Hall 2001]. Podstawowymi cechami są 
otwarte przestrzenie, niski poziom rozwoju turystyki i możliwości bezpośredniego 
doświadczanie środowiska naturalnego. Zatem są to wszelkie formy turystyki, które 
odbywają się na terenach pozamiejskich, a więc w obrębie wsi czy terenów przyrod-
niczych, w tym: tereny górskie, nadmorskie, obszary chronione (np. parki narodowe, 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody) [Mika 2007]. 

Zarówno turystka wiejska, jak i agroturystyka dają możliwość spędzania wolnego 
czasu z dala od zgiełku i hałasu miasta. Kontakt z przyrodą, czyste powietrze oraz wiej-
ska kultura są doskonałą alternatywą na spędzenie urlopu [Kwiatkowski i in. 2010]. 
„Turystyka i rekreacja na obszarach wiejskich zaspokaja wiele potrzeb turystów, m.in. 
potrzeby zdrowotne, społeczne, poznawcze, a dodatkowo jest konkurencyjna cenowo 
w porównaniu z innymi ofertami wypoczynku” [Czachara, Krupa 2011, s. 53]. 

Turystyka wiejska ma ogromy potencjał w przyciąganiu turystów o różnych 
potrzebach i motywacjach. Wśród tych potencjalnych turystów są również osoby 
dotknięte niepełnosprawnością. Napotykają oni na wiele barier, które utrudniają 
im pełny udział w akcie podróżowania, jednak mają te same prawa do turystyki, co 
reszta społeczeństwa [Darcy, Daruwalla 1999]. Dzięki racjonalnemu zagospodarowa-
niu turystycznemu obszarów wiejskich, w tym infrastruktury, problem ten może być 
rozwiązany. „Turystyka wiejska jest w stanie stworzyć szeroki wachlarz atrakcyjnych, 
specjalistycznych i konkurencyjnych cenowo produktów turystycznych dostosowanych 
dla osób niepełnosprawnych” [Czachara, Krupa 2011, s. 62]. Jest to o tyle istotne, iż 
turystyka wiejska ma duże znaczenie w życiu osób z dysfunkcjami i pozytywny wpływ, 
jak choćby jako forma rekreacji i terapii ruchowej. 

Głównym celem artykułu jest prezentacja znaczenia turystyki wiejskiej w życiu osób 
niepełnosprawnych. Ta grupa turystów o specjalnych wymaganiach, podyktowanych 
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stanem zdrowia i różnym stopniem niepełnosprawności dysfunkcji, niektóre znacze-
nia turystyki i jej role uznaje za bardzo ważne, gdyż mają pozytywne oddziaływanie. 
Ponadto artykuł przedstawia problematykę definicji turystyki wiejskiej oraz zjawiska 
niepełnosprawności. 

Narzędziem badawczym, była m.in. analiza literatury przedmiotu. Za źródło po-
służyły publikacje książkowe, broszury oraz ulotki poruszające świadomość na temat 
zjawiska niepełnosprawności i udziału osób z dysfunkcjami w akcie podróżowania. 
Ponadto wykorzystano własne doświadczenie, jako osoby z niepełnosprawnością i 
zarazem pilota wycieczek, wiele podróżującego i prowadzącego wyjazdy dla osób o 
ograniczonej sprawności.

Turystyka wiejska

Turystyka wiejska nie jest zjawiskiem nowym, gdyż już dawnych czasów bogaci 
mieszkańcy miast podróżowali do swoich letnich, wiejskich rezydencji [Czachara, Krupa 
2011]. Zainteresowanie wsią i rekreacją pozamiejską wzrosło w XIX wieku jako reakcja 
na stres związany z naprężeniami, brudem i nędzą w rozbudowujących się miastach 
przemysłowych. Nowe przedsiębiorstwa kolejowe wykorzystywały wówczas ten fakt 
i wychodziły naprzeciw potrzebom turystów, oferując przejazdy kolejowe do miejsc o 
unikatowych walorach krajoznawczych w wiejskiej scenerii. Natomiast od lat 70. XX 
wieku zaobserwować można na świecie, a przede wszystkim w Europie, szczególny 
wzrost zainteresowania wypoczynkiem na terenach wiejskich [Mika 2007]. Jednak 
obecna turystyka wiejska jest nieco inna od tej z XIX wieku. Rozpowszechnienie trans-
portu samochodowego (wiele osób ma własne auto, ale istnieje również możliwość 
wypożyczenia pojazdu) pozwala odwiedzającym na dotarcie znacznie dalej poza obszar 
sieci kolejowej. Tym samym turystyka rozwinęła się i poza obszarami o spektakularnie 
malowniczych krajobrazach, obejmuje obecnie również wszystkie typy środowiska. 

Istnieje problem z jasnym sprecyzowanie definicji turystyki wiejskiej, gdyż ta for-
ma podróżowania jest syntezą turystyki masowej i alternatywnej. Turystyka masowa 
charakteryzuje się dużą liczbą osób pragnących spędzić swoje wakacje w popularnych 
destynacjach i kurortach. Turystyka alternatywna jest czasem określana jako turysty-
ka o specjalnych motywach lub turystyka odpowiedzialna i zwykle przyjmuje postać 
alternatywnych form, które kładą nacisk na kontakt i zrozumienie sposobu życia miesz-
kańców danego regionu i lokalnego, naturalnego środowiska [Smith, Eadington 1992].

Turystyka wiejska obejmuje szeroki zakres działań, naturalne lub antropogeniczne 
atrakcje, udogodnienia i usługi, transport, marketing i systemy informacji [J. Sharpley, 
R. Sharpley 1997]. Ponadto ten rodzaj turystyki jest bardzo zróżnicowany i rozdrob-
niony pod względem struktury, działalności, rynków i środowisk operacyjnych [Ro-
berts i Hall 2001]. Turystyka wiejska to nie tylko turystyka oparta na wsi [Drzewiecki 
2001]. Kluczową formą jest wypoczynek na terenach rolniczych (ryc. 1), ale również 
na wszelkich terenach pozamiejskich [Irshad 2010].
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„Turystyka uprawiana na ob-
szarach wiejskich może przy-
bierać różne formy, m.in. jako: 
turystyka krajoznawcza, etniczna, 
kulturowa, alternatywna, zdro-
wotna, kwalifikowana i ekotu-
rystyka. Uprawiana jest przez 
turystów poszukujących wiej-
skiego spokoju oraz spragnio-
nych wartościowej i autentycznej 
interakcji z lokalną społeczno-
ścią i środowiskiem wiejskim. 
Turystyka wiejska oparta jest 
na tym, co oferuje dany obszar, 
czyli jego kulturze, dziedzictwie, 
tradycjach oraz codziennym życiu 
na wsi” [Furtek i in. 2013, s. 162]. 
Różnorodność atrakcji i form 
zawartych w turystyce wiejskiej 
obejmuje koncepcje i założenia 

różnych innych rodzajów turystyki. Przykładem jest turystyka kulturowa i turystyka 
dziedzictwa. Odnoszą się one głównie do aktywnego doświadczania miejsc, które re-
prezentują przeszłość, a dzięki którym turysta może odkrywać bogactwo regionu, jego 
historię, mieszkańców. Innym przykładem może być ekoturystyka, która – podobnie 
jak turystyka wiejska – skupia się na zrównoważonym rozwoju zasobów i walorów 
turystycznych, zakłada świadomość ekologiczną turystów. Podróżny poznaje środo-
wisko i na jego podstawie uczy się o wiejskim stylu życia, kulturze i sztuce Trzecią 
główną formą turystyki, która ma konotacje z turystyką wiejską, jest agroturystyka, 
która odnosi się do odwiedzania gospodarstw, farm w celu przyjemności, edukacji lub 
aktywnego udziału w pracach w gospodarstwie [Lobo 2001]. Należy jednak pamiętać 
również o turystyce zdrowotnej, której głównym motywem jest poprawa stanu zdrowia 
oraz o turystyce kulinarnej, gdzie osoby pragną poznać region poprzez zaznajomienie 
się z tradycyjnymi potrawami, zatem walory kulinarne.

Według Leszka Strzembickiego [2005] głównymi powodami zainteresowania 
turystyką wiejską są:

 – spokojny wypoczynek,
 – walory zdrowotne,
 – koszty pobytu,
 – możliwość bezpośredniego kontaktu,
 – poznanie tradycji, zwyczajów, kultury,
 – możliwość realizacji zainteresowań,
 – możliwość wyżywienia.

 

Ryc. 1. Elementy turystyki wiejskiej
Źródło: [Legienis 2001]
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Osoby niepełnosprawne a turystyka

Turystyka osób niepełnosprawnych oznacza wszelką aktywność fizyczną, która jest 
przeznaczona, ukierunkowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb wynikają-
cych z posiadanego stopnia niepełnosprawności i która jest realizowany w różnych 
formach. W związku z powyższym turystyka jest rodzajem aktywności, który może 
w pełni zaspokoić potrzeby fizyczne, emocjonalne i intelektualne. Turystyka osób 
niepełnosprawnych promuje zdrowy tryb życia, ponieważ ma wpływ zarówno na 
zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. 

Osoby niepełnosprawne stanowią znaczącą grupę turystów ze specjalnymi potrzeba-
mi, dla których turystyka, zwiedzanie i wypoczynek – ze względu na funkcję zdrowotną, 
społeczną i poznawczą – ma ogromne znaczenie. We współczesnym świecie turystyka 
jest nie tylko jedną z wielu form spędzania wolnego czasu, ale staje się również stylem 
życia, środkiem realizacji różnych celów – poznawanie świata – i ich doświadczania, 
sposobem bycia z innymi, wdrażaniem wolności, sposobem kreatywności. Dotyczy to w 
szczególności osób niepełnosprawnych, których udział w turystyce pomaga ograniczyć, 
a nawet wyeliminować niską samoocenę, pomaga nawiązywać i utrzymywać przyjazne 
społeczne kontakty. Rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych jest znacząca. 

Turystyka promuje zdrowy tryb życia. Zdrowotne znaczenie turystyki odzwiercie-
dla się w zmianie środowiska, z często niezdrowego i zanieczyszczonego miasta, w 
region, który nie został jeszcze zdegradowanych przez ludzką działalność i tym samym 
bez czynników, które są szkodliwe dla zdrowia. Taką właśnie możliwość daje turystyka 
wiejska. Dodatkowo, turystyka przez aktywność ruchową ma pozytywny wpływ na 
ogólny rozwój organizmu, a także na układ krążenia, chroni przed nieszczęśliwymi 
skutkami siedzącego trybu życia i hipokinezji, która jest bardzo częsta w przypadku 
osób z niepełnosprawnością [Popiel 2015]

Znaczenie i rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych

Turystyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Dzięki aktywności 
turystycznej i rekreacji człowiek ma możliwość zaspokajania wielu potrzeb, m.in. 
potrzebę relaksu, poznania, samorealizacji, poprawy stanu zdrowia fizycznego i 
psychicznego, a także innych. Te potrzeby kształtują motywacje podejmowania 
aktywności turystycznej. Szczególna hierarchia potrzeb jest charakterystyczna dla 
osób niepełnosprawnych, które ze względu na ograniczone możliwości przykładają 
większą uwagę do każdej decyzji. Ponadto niepełnosprawni są grupą, która decyduje 
się na wyjazd turystyczny rzadziej niż reszta społeczeństwa. Podejmowanie aktyw-
ności turystycznej jest często związane z obecnością specyficznych potrzeb. Abraham 
Maslow upowszechnił teorię piramidy potrzeb, zgodnie z którą mają one charakter 
hierarchiczny. Ludzkie zachowanie jest napędzane przez niezaspokojone potrzeby. 
Ich spełnianie powinno odbywać się w określonej kolejności. Zaspokojenia potrzeb 
niższego poziomu (fizjologicznych, bezpieczeństwa) stanowi warunek zaspokajanie 
potrzeb wyższego poziomu (przynależności, uznania, szacunku i samorealizacji).
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Zgodnie z teorią potrzeb Maslowa, turystyka może być formą odpowiedzi na 
podstawowe potrzeby człowieka, aczkolwiek może być również formą samorealiza-
cji w przypadku ludzi, którzy przypisują turystyce szczególne wartości i znaczenie. 
Charakterystyka potrzeb osób niepełnosprawnych nie różni się znacząco od tej, która 
jest stosowana dla osób zdrowych, jednak sama niepełnosprawność niewątpliwie 
powoduje wzmocnienie niektórych z nich.

Teorie potrzeb stały się podstawą do stworzenia klasyfikacje motywów podróży. 
Wśród nich warto zwrócić uwagę na tę, która jest proponowana przez Krzysztofa 
Przecławskiego [1997]. Wyróżnia on dziewięć podstawowych grup motywów podej-
mowania wyjazdów turystycznych. Są to motywy związane z:

 – chęcią odwiedzenia konkretnego kraju lub miasta,
 – chęcią czasowego opuszczenia miejsca zamieszkania,
 – chęcią spędzenia czasu z kimś poza miejscem zamieszkania,
 – dążeniem do nawiązania nowych znajomości i pozyskania nowych przyjaciół,
 – chęcią spełnienia stereotypów i norm obowiązujących w środowisku, do któ-

rego się należy,
 – zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych i estetycznych,
 – zaspokojeniem potrzeb twórczych,
 – zaspokojeniem potrzeb biologicznych.

Wszystkie wymienione potrzeby związane z uprawianiem turystyki odnoszą się 
również do osób niepełnosprawnych. Jednak te, które są związane ze zdrowiem, zmianą 
środowiska, a także motywami społecznymi i poznawczymi, mają największe znaczenie. 
Również bardzo ważne jest dążenie do doświadczenia pozytywnych emocji związanych 
z ruchem, które są kluczowym elementem psychoterapii. Osoby z niepełnosprawnością, 
dzięki turystyce mają okazję do pokonania własnych słabości, jak również ustalania wy-
sokich i ambitnych celów. Stając się członkami grupy turystycznej osoby niepełnospraw-
ne nie ukrywają się już więcej w swoich domach oraz w izolacji społecznej. Aktywność 
turystyczna i rekreacja zapewniają im chęć do życia, ponieważ osoby niepełnosprawne 
mogą wyrwać się z monotonii codziennego życia oraz przeżyć nowe przygody. Będąc 
częścią grupy niepełnosprawność nie jest już przeszkodą. Co jest najważniejsze, osoby 
z niepełnosprawnością mogą czuć się równe z innymi. 

Turystyka ma ogromny wpływ na ludzi niepełnosprawnych. Wpływ ten można 
podzielić na trzy główne grupy:

 – fizyczny – rehabilitacja ciała, poprawa stanu fizycznego,
 – emocjonalny – samorealizacja, pokonywanie trudności, rozwój umysłowy, 
 – społeczny – aktywizacja społeczna, rozwój prawidłowego zachowania i postawy 

społecznej [Popiel 2015]. 
Uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne stanowi kluczowy element 

w rehabilitacji tych osób, którego celem jest przywrócenie możliwie największej 
sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, jak również umożliwienie 
stopniowego przystosowania się do normalnego życia [Czachara, Krupa 2011]. 
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Tadeusz Łobożewicz [2000] wyróżnia następujące cele, które stawiane są turystyce 
osób niepełnosprawnych:

 – cel terapeutyczny – kontynuacja programu leczenia i rehabilitacja przez upra-
wianie turystyki,

 – cel biologiczny – turystyka przyspiesza procesy leczenia, jak również zmniejsza 
efekty starzenia organizmu i hamuje degradację intelektualną,

 – cel anatomiczny i fizjologiczny – dzięki aktywności turystycznej zwiększa się 
siła mięśni, a stawy są odbudowywane. Przez wpływ na podstawowe funkcje 
organizmu i układów (nerwowego, krążenia i oddechowego) w następstwie 
mają miejsce: ogólna poprawa kondycji psychofizycznej, a także profilaktyka 
przykurczu mięśni i ich zaniku; pojawia się wrażenie częściowego zmniejszenia 
skutków niepełnosprawności oraz wzrost wytrzymałości na wysiłek,

 – cel higieniczny i zdrowotny – uprawiania turystyki pozwala na wzmocnienie 
organizmu i wpływa na zdolność kontrolowania stanu zdrowia, ponadto, biorąc 
pod uwagę ten aspekt turystyki, stanowi ona atrakcyjną formę codziennych 
ćwiczeń fizycznych,

 – cel edukacyjny i psychologiczny – zajęcia sportowe i turystyczne rozwijają po-
zytywne cechy charakteru kształtującego modele zachowań, uczą empatii, jak 
również przezwyciężania apatii spowodowanej niesprawnością,

 – cel hedonistyczny – turystyka może dawać radość i satysfakcję, ponadto nie jest 
nudna i spełnia podobne funkcje, jak gimnastyka,

 – cel społeczny – przez uczestnictwo w turystyce osoby niepełnosprawne mają 
okazję do integracji ze społeczeństwem, nawiązania nowych kontaktów społecz-
nych, wymiany doświadczeń ze względu na angażowanie się w życie społeczne, 
kulturalne i towarzyskie.

Powyższe cele, stawiane turystyce osób niepełnosprawnych, są podobne w przy-
padku turystyki wiejskiej, uprawianej przez osoby z dysfunkcjami. Jedyną różnicą jest 
zwiększony nacisk na niektóre z nich i większy wpływ na turystów. 

Przez kontakt z gospodarzem podczas turystyki wiejskiej lub agroturystyki nastę-
puje integracja społeczna. Osoby niepełnosprawne aktywizują się, co pozwala im na 
przełamanie wewnętrznego strachu. Ludzie dotknięci niesprawnością często mają 
wrażenie odrzucenia ze względu na swoją „inność”. W korzystnych okolicznościach 
środowiska naturalnego zapominają o swoich chorobach, traktując tę formę wypo-
czynku jako terapię psychologiczną.

Terapia na obszarach wiejskich, nazywana agroterapią, może przybierać różne formy:
 – terapia z użyciem zwierząt:

 – hipoterapia (kontakt z koniem),
 – dogoterapia (kontakt z psem),
 – felinoterapia (kontakt z kotem),
 – onoterapia (kontakt z osłem lub mułem),
 – apiterapia (użycie w terapii produktów i preparatów pszczelich),
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 – terapia z użyciem roślin:
 – aromaterapia,

 – specyficzne diety,
 – minisanatoria [Czachara, Krupa 2011].

Przez ww. formy terapii następuje kontynuacja leczenia osób niepełnosprawnych. 
Zwiększa się siła mięśni, odbudowują się stawy, przyśpiesza się proces leczenia. Są 
to kluczowe elementy dla osób niepełnosprawnych, ponadto takie formy terapii i 
aktywności są wspaniałą alternatywą dla tradycyjnych zabiegów rehabilitacyjnych. 

Cel edukacyjny turystyki wiejskiej wiąże się z poznawaniem tradycji, zwyczajów 
i kultury. Przez pobyt w gospodarstwie wiejskim istnieje możliwość rozbudzenia 
własnych zainteresowań, zgłębiania wiedzy dotyczącej kultury, świata przyrody i 
zwyczajów [Czachara, Krupa 2011]. Rozwija się również świadomość ekologiczna 
turystów, którzy mają okazję wypoczywać w okolicznościach natury.

Marlena Prochorowicz i Bogusław Stankiewicz [2011] dokonali badania metodą 
kwestionariusza, w którym zapytali osoby niepełnosprawne o motywy przyjazdu 
na wypoczynek na wsi. Jak wynika z danych w tabeli 1, najważniejszymi motywami 
wśród turystów w 2010 roku były: możliwość spokojnego wypoczynku w środowisku 
wiejskim (90% odpowiedzi), poprawa stanu zdrowia (79%), dobra wiejska kuchnia 
(66%). Dowodzi to, iż wypoczynek poza miastem daje wiele możliwości, może przy-
bierać różne formy i ma duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych. 

Tabela 1. Motywy przyjazdu osób niepełnosprawnych na wypoczynek do gospodarstwa 
agroturystycznego
Motywy Odsetek 

odpowiedzi
2006 2010

Możliwość spokojnego wypoczynku w środowisku wiejskim 60 90
Chęć spędzenia urlopu w ulubionym krajobrazie 26 46
Dobra wiejska kuchnia (własne wyroby) 50 66
Walory zdrowotne terenów wiejskich 48 47
Niskie koszty pobytu 34 60
Realizacja zainteresowań, hobby (np. hippika) 34 29
Chęć zmiany sposobu wypoczynku 64 55
Rehabilitacja i rekreacja, pływanie, warsztaty z logopedą 41 60
Możliwość kontaktu z rodziną wiejską 71 47
Uczestnictwo w zajęciach (plastyczne, muzykoterapia, manualne) 35 50
Poprawa zdrowia 44 79
Możliwość wypoczynku z osobą chorą stale na świeżym powietrzu 22 57

Źródło: [Prochorowicz, Stankiewicz 2011, s. 125-132] 
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Podsumowanie

Obecnie turystyka pełni wiele niezwykle ważnych funkcji, wśród nich społeczne, 
edukacyjne i wychowawcze. Niesie to ze sobą wartości, które odnoszą się do zdrowia, 
kondycji psychicznej i fizycznej. Turystyka wiejska daje osobom niepełnosprawnym 
szeroki wachlarz możliwości i przez aktywność odbywającą się w korzystniejszych 
dla zdrowia warunkach pozamiejskich, ta forma aktu podróżowania staje się bardzo 
ceniona i coraz bardziej popularna, a przy tym ma pozytywne znaczenie zdrowotne, 
jakże ważne dla osób niepełnosprawnych.
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THE IMPORTANCE OF RURAL TOURISM IN THE LIFE OF PEOPLE  
WITH DISABILITY

Summary. Disabled people constitute a significant group of tourists with special needs 
for whom tourism, sightseeing and recreation – due to health, cognitive and social func-
tions – is of paramount importance. Tourism can have different forms and thanks to its 
diversity disabled people can choose a form which is a suitable for them in terms of pos-
sessed degree and type of disability, as well as benefits it brings to their life and health. One 
of the potential forms of tourism can be rural tourism which has a positive effect on the 
improvement of the physical condition of people with disabilities as well as their mental 
condition. The main purpose of this article is to present the importance of rural tourism in 
the life of people with disabilities. Furthermore, the article presents the definition of rural 
tourism and the phenomenon of disability and accessible tourism.

Key words: rural tourism, tourism, people with disability

Translated by AGATA KWIECIEŃ
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SZAMOTUŁY – ZAWSZE PO DRODZE
Szamotuły to miejscowość położona 35 km na północny zachód od Poznania, niespełna 300 km od morza, 

300 km od gór, a także w sąsiedztwie Puszczy Nadnoteckiej. Położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu miasta 
i gminy, a także ruchowi turystycznemu. Przecinają się tutaj ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym. Funkcjonuje też linia kolejowa Poznań – Szczecin.

Szamotuły mają blisko 19 tys. mieszkańców, a wraz z wsiami liczą niespełna 29 tys. To główny ośrodek 
gospodarczy, administracyjny, kulturalny i oświatowy regionu. Znajduje się tu siedziba władz miejsko-gminnych, 
Starostwo Powiatowe, sąd, prokuratura oraz szpital. Gospodarka ma charakter rolno-przemysłowy, ponieważ 
najważniejszym bogactwem naturalnym są urodzajne gleby. Szamotuły posiadają cenne zabytki, bogatą bazę 
sportowo-rekreacyjną, świetną ofertę kulturalną, a także wiele terenów zielonych.

Położenie geograficzne oraz przynależność do aglomeracji poznańskiej owocuje poprawą infrastruktury 
komunikacyjnej oraz drogowej. Dojazd do autostrady A2 w znacznym stopniu ułatwia zachodnia obwodnica 
Poznania będąca częścią trasy ekspresowej nr 11 północ – południe, a biegnąca w odległości 18 km od Szamotuł.

Wszystkie te walory sprawiają, że zarówno miasto jak i gmina są atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, han-
dlowców i turystów z kraju i zagranicy. To także doskonałe miejsce, aby tu zamieszkać i związać z nim swoje życie.

Poza atrakcyjnym położeniem i rozwiniętą infrastrukturą Szamotuły mają to, czego może im pozazdrościć wiele 
innych miast. Jest to niepowtarzalny klimat. Wystarczy wejść na okazałą starówkę, gdzie zostanie się otoczonym przez 
piękne kamienice z przełomu XIX/XX wieku. Spacer wąskimi uliczkami zachowującymi dawny układ urbanistyczny 
wokół Rynku, to niezapomniany dotyk historii. Po drodze można spotkać np. gotycki kościół – bazylikę mniejszą (do 
13 maja 2014 r. – kolegiata), czy basztę Halszki. Jeśli w sercu zabrzmią nam nuty Wacława z Szamotuł, nadwornego 
kompozytora króla Zygmunta Augusta, czy też strofy pierwszego miłosnego listu w języku polskim, jaki powstał w 
pierwszej połowie XV wieku w Szamotułach, to bez wątpienia poczujemy, że jesteśmy w miejscu wyjątkowym.
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POWIAT 
SZAMOTULSKI
położony jest na północny 

zachód od Poznania, obej-
muje osiem gmin: Duszniki,  

Kaźmierz, Obrzycko (miasto  
i gmina), Ostroróg, Pniewy,  

Szamotuły i Wronki. Region ten może 
pochwalić się bardzo bogatą historią. Pierwsze 
pisane wzmianki o terenie dzisiejszego Powiatu 
Szamotulskiego pochodzą z XII wieku. Powiat 
usytuowany jest na Wysoczyźnie Poznańskiej 
i w Kotlinie Gorzowskiej, na skraju Pojezierza  
Międzychodzko-Sierakowskiego z pięknymi jezio-
rami, rzekami i licznymi rezerwatami przyrody. 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców regio-
nu szamotulskiego cieszy się aktywny wypoczy-
nek, turystyka i sport. Sprzyja temu rozbudowa-
na baza sportowa Powiatu Szamotulskiego, w 
tym m.in. hala widowiskowo-sportowa „Nałęcz”, 
Powiatowe Centrum Lekkoatletyczne, zaplecze 
sportowe przy ZS nr 1 w Szamotułach, a także 
kryta pływalnia oraz kompleks sportowo-rekre-
acyjny Centrum Sportu Szamotuły, stadiony pił-
karskie we Wronkach oraz w Pniewach, korty te-
nisowe w Szamotułach i kręgielnia we Wronkach 
oraz znakowane szlaki turystyczne, np. Droga św. 
Jakuba, Europejska Trasa Rowerowa nr 8 oraz 
Europejski Szlak Pieszy E-11, czy szlaki konne, 
np. „Wilczy Szlak”. 

Historię i kulturę Ziemi Szamotulskiej przypomi-
na wiele bezcennych zabytków umiejscowionych 
na terenie całego powiatu, w tym liczne obiekty 
sakralne, dwory i pałace. Wśród nich, na szcze-
gólną uwagę zasługuje gotycka bazylika kolegiac-
ka oraz szamotulski zamek, wchodzący w skład 
kompleksu Muzeum Zamku Górków, w którym 
podziwiać można bogato wyposażone komnaty 
oraz różnorodne zbiory, m.in. stałe ekspozycje – 
regionalną, etnograficzną oraz największą w za-
chodniej Polsce kolekcję ikon. Muzeum kolekcjo-
nuje też współczesne malarstwo polskie na desce. 
Poza szamotulskim muzeum, na uwagę zasługują: 
Muzeum Regionalne we Wronkach z izbą pamią-
tek, umiejscowione w XIX-wiecznym szachulco-
wym spichlerzu, a także Muzeum Regionalne w 
Grzebienisku.

Jakość życia mieszkańców Powiatu Szamotul-
skiego wciąż wzrasta. Przyczyniają się do tego 
nieustanne inwestycje, rozbudowa infrastruk-
tury, rozwój służby zdrowia, szkolnictwa, wzra-
stający poziom bezpieczeństwa. Wszystkie te 
czynniki sprawiają, że Powiat Szamotulski jest 
miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić 
i zostać tutaj na dłużej.

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
fot. archiwum Muzeum 

Rzeka Warta
fot. Juliusz Jarosz, Maciej Augustyniak

Puszcza Notecka
fot. Juliusz Jarosz, Maciej Augustyniak
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