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Determinanty popytu us ug agroturystycznych 

Determinants of Demand for Agritourism Services 

Synopsis. W artykule podj to prób  okre lenia g ównych determinant us ug agroturystycznych w ród 
turystów z Polski oraz Ukrainy i Bia orusi. W ostatnim czasie grupa imigrantów zarobkowych 
z Ukrainy gwa townie wzros a i zacz to zauwa a  ich nie tylko jako pracowników ale tak e 
konsumentów. Celem pracy by o okre lenie g ównych determinant wp ywaj cych na postrzeganie 
agroturystyki. Badania zosta y przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety. Przedstawione 
wyniki opieraj  si  na 250 respondentach. Wskazane zosta y g ówne cechy brane pod uwag  podczas 
wyboru us ug agroturystycznych. Badane cechy s  przedstawione w czterostopniowej skali co 
pozwala w szczegó ach dok adniej podzieli  turystów us ug agroturystycznych. 

S owa kluczowe: gospodarstwa agroturystyczne, baza noclegowa, atrakcje turystyczne, wy ywienie 
w gospodarstwach.  

Abstract. The article attempts to determine the main determinants of agritourism services among 
tourists from Poland, Ukraine and Belarus. Recently, the number of labor immigrants from Ukraine 
has grown sharply and they are being noticed not only as employees but also as consumers. The 
purpose of the work was to determine the main determinants affecting the perception of agritourism. 
The research was carried out in the form of a questionnaire. The results presented are based on 250 
respondents. The main features taken into consideration during the selection of agrotourism services 
were indicated. The examined features are presented in a four-level scale, which allows to more 
precisely divide users of agritourism services. 

Key words: agritourism farms, accommodation, tourist attractions, food on farms. 
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Funkcjonowanie rynku us ug agroturystycznych jest zwi zane z wyst powaniem 
podmiotów rynku czyli nabywców (turystów) po stronie popytu oraz sprzedawców 
(w a cicieli gospodarstw agroturystycznych) reprezentuj cych poda . Musz  te  istnie  
dobra i us ugi, które mo na miedzy sob  wymienia  po ustalonej cenie i okre lone 
w prawie przepisy takiej wymiany. Agroturystyka w Polsce nie jest dzia alno ci  
gospodarcz . W my l ustawy z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr. 173, 2004), prowadzenie 
dzia alno ci agroturystycznej umo liwiono wy cznie rolnikom. Nie musz  zak ada  
dzia alno ci gospodarczej i zg asza  jej do ewidencji gospodarczej (Dudzi ska-Krawczyk, 
2016). W literaturze przedmiotu poj cie agroturystyki jest ró norodnie przedstawiane. 
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Dla potrzeb niniejszej pracy przyj to definicj  za Sikor  (2012), który okre la j  jako 
specyficzny rodzaj turystyki wiejskiej (alternatywnej) organizowany przez rodziny rolnicze 
z wykorzystaniem mieszkaniowo-wczasowych zasobów gospodarstwa rolnego oraz 
zasobów przyrodniczych, kulturalnych i infrastrukturalnych wsi i regionu. Dla rolników 
jest ona traktowana jako mo liwo  wykorzystania zasobów, którymi dysponuj  (pokoje, 
przestrze  wokó  gospodarstwa domowego, zwierz ta gospodarskie, ro liny uprawne itp.) 
w celach zarobkowych. Dla turystów umo liwia nie tylko odpoczynek na terenach 
wiejskich ale tak e edukacj  zwi zan  z szeroko pojmowanym wiejskim gospodarstwem 
domowym i gospodarstwem rolnym, poznanie kultury regionu, jego historii, folkloru, 
zwyczajów i tradycji oraz uprawiania szeroko pojmowanej aktywno ci fizycznej zarówno 
na dzia ce siedliskowej, ale tak e bli szej i dalszej przestrzeni wiejskiej.  

Na popyt agroturystyczny ma wp yw wiele czynników o ró nym charakterze. Nale  
do nich czynniki: ekonomiczne, demograficzne, postawy spo eczno-kulturowe i spo eczne, 
mobilno , regulacje prawne oraz poda . Wspó cze nie zmieniaj  si  one bardzo szybko, 
co wymaga sta ej uwagi i ledzenia tendencji na rynku. Rosn ce znaczenie us ug 
agroturystycznych zarówno dla polskiej wsi jak i turystów, wymusza przeprowadzenia 
bada  obejmuj cych czynniki i struktur  popytu us ug agroturystycznych zarówno w ród 
polskich i zagranicznych turystów. Celem badania by o poznanie istotnych czynników 
determinuj cych wybór us ugi agroturystycznej, zarówno w ród polskich, jak 
i zagranicznych konsumentów.  

Materia  i metody 

Badanie przeprowadzono w formie kwestionariusza ankiety w okresie kwiecie  – maj 
2017 roku. W badaniu wzi o udzia  250 osób, w tym 20 osób z poza Polski (Ukraina, 
Bia oru ). Reprezentacja w grupie badanej obcokrajowców wynosz ca 8% próby by a 
zbli ona do proporcji w narodowo ci zatrudnionych w Polsce w po owie 2017 roku. 
Kwestionariusz sk ada  si  z trzech cz ci: metryczki, pyta  dotycz cych wyjazdów 
agroturystycznych w 2016 roku oraz oceny wa no ci determinant popytu w ród badanych 
osób. Metryczka zawiera a pytania o: p e , wiek, wykszta cenie, zawód wykonywany, 
miejsce zamieszkania, miesi czne dochody brutto na jedn  osob  oraz kraj sta ego 
zamieszkania.  

Determinanty, których by o 71 zosta y podzielone na osiem pyta  w których mo na 
by o wskaza  odpowiedzi wraz z czterostopniow  ocen  ich wa no ci dla respondenta. 
Warianty oceny to „bardzo wa ny”, „wa ny”, „ma o wa ny” i „niewa ny”. Tym ocenom 

jako ciowym przypisano warto ci liczbowe (liczby od 1 do 4) w celu poszerzenia 

mo liwo ci zastosowania metod statystycznych do oceny. Tak przyj ta transformacja miar 

b dzie mia a odmienn  interpretacj  przy wspó czynniku korelacji. Dodatnie wspó czynniki 

oznacza  b d  spadek wa no ci determinanty a ujemne jej wzrost. 

W pracy wykonano analizy statystyczne takie jak szeregi rozdzielcze, prezentacj  

graficzn , wyznaczono wspó czynnik korelacji Pearsona. Analizy wykonano w arkuszu 

kalkulacyjnym MS Excel oraz pakiecie statystycznym IBM SPSS Statistics wersja 24. 
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Istota popytu agroturystycznego 

W teorii ekonomii najogólniej popyt mo na zdefiniowa  jako ilo  dobra, jak  
kupuj cy s  w stanie naby  w okre lonym czasie i po okre lonej cenie. Definicja popytu 
agroturystycznego nie odbiega od ogólnej definicji popytu. Wed ug Wodejko popyt 
turystyczny jest to zapotrzebowanie na produkt turystyczny przy okre lonej cenie 
i w danym okresie (Wodejko, 1997). Zatem poj cie popytu agroturystycznego odnosi si  do 
sytuacji, w której ch  nabycia produktów agroturystycznych wyst puje po okre lonym 
poziomie cen i w okre lonym czasie. Czynnikiem kszta tuj cym popyt agroturystyczny s  
potrzeby potencjalnych turystów, z drugiej za  mo liwo ci ich zaspokojenia, wyra ana jak 
ju  wspomniano zarówno poprzez ich si  nabywcz  ale tak e poda  na rynku us ug 
agroturystycznych. Warto zwróci  uwag  na fakt, i  us ugi agroturystyczne s  oferowane 
przez rolników i traktowane jako dodatkowe ród o utrzymania, zatem nie zawsze struktura 
poda y agroturystycznej jest adekwatna do potrzeb turystów. Wed ug Dziedzic i Skalskiej 
(2012) popyt turystyczny jest bardzo zró nicowany. Na rynku wyst puje nie jaka  jedna 
okre lona ilo  popytu na jednorodne dobro (us ug ), ale raczej kompozycja, zbioru popytu 
na ró ne produkty wzajemnie wobec siebie komplementarne i/lub substytucyjne, 
determinowane przez ich ceny. Zjawisko to z ekonomicznego punktu widzenia utrudnia 
(a cz sto nawet fa szuje) analiz  czynników oddzia uj cych na rozmiar popytu z uwagi na 
to, e zakup poszczególnych us ug (dóbr) cz stkowych mo e podlega  oddzia ywaniu 
innych czynników, cz sto wzajemnie wobec siebie sprzecznych, o przeciwstawnym 
kierunku dzia ania. Popyt agroturystyczny ci le wi e si  z produktem agroturystycznym. 
Wed ug Zawadki (2010) do specyficznych sk adników produktu agroturystycznego 
odró niaj cych go od innych produktów turystycznych zaliczy  nale y: noclegi (najcz ciej 
w domu gospodarza), smaczne i zdrowe wy ywienie, wytwarzane niejednokrotnie 
z produktów pochodz cych z w asnego gospodarstwa, nieograniczona przestrze  
przyrodnicza, rekreacyjna, us ugi przewodnickie (konno, traktorem, pieszo i inne), 
wypo yczanie sprz tu sportowo-rekreacyjnego, mo liwo  korzystania z sadu i ogrodu, 
kontakt ze zwierz tami gospodarskimi (nie tylko jazda konna, ale równie  karmienie 
i czyszczenie koni, podbieranie jaj kurzych, dojenie krowy itp.), nauka rzemios a ludowego 
(mo liwo  samodzielnego wyplecenia koszyka, utkania kilimu, który jest namacaln  
pami tk  z pobytu w gospodarstwie), mo liwo  robienia przetworów domowych 
z owoców i warzyw, zbieranie i przetwarzanie owoców runa le nego, uczestnictwo 
w pracach polowych, mo liwo  obserwacji unikalnych gatunków ro lin i zwierz t 
(w przypadku obszarów chronionych lub w pobli u rezerwatów). 

Analizuj c produkt agroturystyczny mo na zauwa y , i  sk ada si  on zarówno z dóbr, 
us ug, jak i pozosta ych elementów ci le zwi zanych z gospodarstwem rolnym, co 
powoduje, e mo e by  szczególnie atrakcyjny dla turystów ze wzgl du na odmienno  
w stosunku do ycia w mie cie ( elazna i Wo niczko, 2005). Jednak popyt na konkretny 
produkt agroturystyczny w ród turystów jest bardzo subiektywny, dlatego te  zarówno 
o jego wielko ci jak i strukturze decyduj  czynniki niewymierne. Analiza literatury 
potwierdza, e popyt na produkty agroturystyczne ma charakter substytucyjny. Najcz ciej 
przyczyny substytucji w turystyce ogó em s  braki i zmiany w poda y zmiany cen, zmiany 
dochodów w gospodarstwach domowych. Mo e te  by  wynikiem preferencji, d enia do 
maksymalnego zaspokojenia potrzeb w ramach dysponowania dochodów ( elazna 
i Wo niczko, 2005). Popyt ma te  charakter komplementarny poniewa  czy w jeden 
produkt agroturystyczny popyt na wiele elementów poda y (nocleg, wy ywienie, rozrywk , 
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nauk , aktywno  fizyczn ). Ma te  charakter restytucyjny (odnawialny) (Bali ska i in., 
2014), sezonowy, wyst puje równie  w grupie wydatków na swobodn  konsumpcj , jest 
elastyczny cenowo i dochodowo (Gaworecki, 2003). Badanie popytu w agroturystyce jak 
wskazuj  badania naukowe s  nie tylko istotne ale wa na jest równie  ich ocena 
ekonometryczna (Santeramo, Barbieri, 2017). 

Jak zauwa y a Bali ska (2009) niezwykle wa ne jest te  ci g e monitorowanie 
oczekiwa  klientów i mierzenie poziomu ich satysfakcji. Walka o klienta za pomoc  ceny 
w d u szej perspektywie okazuje si  nierentowna. Dotychczasowa praktyka pokazuje, e 
bardziej skutecznym atutem jest wysoka jako . Zatem o popycie agroturystycznym 
decyduje wiele czynników, mo na stwierdzi , e jest kategori  rynkow  wra liw  na 
zmiany ró nej natury.  

Wyniki bada  

Wi kszo  tj. 230 badanych pochodzi a z Polski, 11 z Ukrainy i 9 z Bia orusi. 
W sumie osoby z poza Polski stanowi y grup  8% badanych. redni wa ony wiek 
respondentów wyniós  35 lat. Najliczniejsz  grup  (38,4%) stanowi y osoby w wieku 18-25 
lat, kolejna grupa (21,6%) to osoby w wieku 26-35 lat. Udzia  pozosta ych respondentów 
w podziale na grupy wiekowe to: 11,2% w grupie 36-45 lat, 12,8% w grupie 46-55 lat, 
7,6% w grupie 56-70 lat, 4,4% w grupie powy ej 70 lat oraz 4% w grupie poni ej 18 lat.  

Respondenci pod wzgl dem wykszta cenia w wi kszo ci posiadali wy sze 
wykszta cenie (53,6%), rednie - 32,8%, zawodowe - 8,8% oraz podstawowe – 4,8%. 
Pod wzgl dem zatrudnienia najwi ksz  (37,2%) grup  badanych by y osoby pracuj ce na 
etacie, 34,4% stanowili studenci i uczniowie, 12,8% przedsi biorcy, 7,6% emeryci 
i renci ci, 4,8 przedstawiciele wolnych zawodów oraz 3,2% bezrobotni.  

Deklarowany miesi czny dochód brutto na jedn  osob  mia  rozk ad prawosko ny. 
Najwi cej osób zadeklarowa o zarobki w przedzia ach 1000-1500 z  (22,0%) i 1500-2000 
(21,2%) oraz 2000-2500 (14,4%). Kolejny przedzia  dochodu 2500-3000 wskaza o 12,0% 
badanych, 3000-4000 zaznaczy o 8,4% osób. Dochód powy ej 4000 z  na osob  
zadeklarowa o 11,2% a poni ej 1000 z  dochodu wskaza o 10,8% badanych.  

Miejsce zamieszkana, a czynniki wp ywaj ce na postrzeganie agroturystyki s  wa ne 
co najmniej w grupie osób zamieszkuj cych miasta. 39,2% osób zamieszkiwa o miasta 
o wielko ci zaludnienia powy ej 200 tys. mieszka ców, 19,2% miasta o wielko ci od 
50 tys. do 200 tys., 18,4% miasta od 5 tys. do 50 tys. W sumie w najwi kszych miastach 
mieszka o 76,8% wszystkich badanych. Ponad 17,2% mieszka o na wsi a w miastach 
poni ej 5 tys. mieszka ców tylko 6% badanych.  

Z powodów technicznych obj to ci niniejszego opracowania i wielow tkowo ci 
badanych aspektów w dalszej cz ci pracy zostan  przedstawione te czynniki, które zosta y 
wskazane jako bardzo wa ne i wa ne w znacznej wi kszo ci odpowiedzi.  

Wybór gospodarstw agroturystycznego do którego chcia yby wybra  si  osoby 
uczestnicz ce w badaniu zosta  przedstawiony za pomoc  dziesi ciu najwa niejszych 
czynników wybranych przez autorów. Osoby wype niaj ce ankiet  ocenia y w swoim 
odczuciu wa no , któr  by si  kierowa y. Najwy ej ocenionym czynnikiem wyboru by y 
interesuj ce atrakcje w okolicy – 93,4% badanych wskaza o odpowied  „bardzo wa ne” 

lub „wa ne”. Jednak e w odpowiedziach jest kilka innych nieznacznie ni ej ocenionych 

determinant, s  to: po o enie gospodarstwa agroturystycznego – 89,7%, cena – 86,2%, 
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(-0,20). Osoby wraz z wiekiem przywi zywa y coraz mniejsz  wag  dost pno ci do 
Internetu (0,32). Ocena kwatery w kilku cechach by a istotnie zale na od wieku. Wzrost 
wieku powodowa  zwi kszenie wa no ci takich cech jak: obs uga (-0,24), pi kno ogrodu 
(-0,23) czy mo liwo ci wy ywienia (-0,2). Osoby m odsze wi ksz  wag  przywi zywa y 
do mo liwo ci skorzystania z urz dze  rekreacyjnych (0,20). Ocena po o enia 
gospodarstwa a dok adniej infrastruktury w jej okolicy by a uzale niona od wieku 
badanych (ze wzrostem wieku wzrasta a wa no ) w ocenie wa no ci wyst powania takich 
obiektów i cech jak: o rodek zdrowia (-0,23), ko ció  (-0,26), zadbana wie  (-0,17) oraz 
cisza i spokój (-0,15). Istotny zwi zek wyst pi  te  pomi dzy determinantami sp dzania 
wolnego czasu a wiekiem. W wi kszo ci wraz ze wzrostem wieku mala a wa no  takich 
sposobów sp dzania czasu jak: rowerowe wycieczki (0,31), jazda konna w gospodarstwie 
(0,31), turystyka wodna (0,27) oraz piesze wycieczki (0,17).  

Wnioski 

Agroturystyka jako bardzo szeroka i ró norodna forma sp dzania czasu ma bardzo 
wiele wa nych determinant, które s  brane pod uwag . Z 71 zaproponowanych determinant 
wysok  ocen  (bardzo wa ne i wa ne) wskazan  przez ponad po ow  respondentów 
uzyska o a  62 cechy, a ocen  wysok , wskazan  przez ponad ¾ badanych otrzyma o 
ponad po owa cech (37). Tak wysokie oceny wa no ci wiadcz  o dobrym doborze 
zaproponowanych determinant wyboru us ug agroturystycznych, a ich du a liczba 
o z o ono ci zagadnienia oraz ró norodno ci form i sposobów wypoczynku 
w gospodarstwach agroturystycznych. Przeprowadzona analiza korelacji wykaza a wiele 
istotnych zwi zków pomi dzy cechami osobowymi lub pochodzeniowymi a preferencjami 
wyborów gospodarstw agroturystycznych. Najbardziej wp ywow  cech  na zmienno  
wa no ci postrzegania cech przy wyborze gospodarstw agroturystycznych by  wiek 
respondentów. Wygoda i poziom wyposa enia by  cz ciej wskazywany przez osoby 
starsze. Mo liwo ci aktywnego wypoczynku natomiast bardzo wa ne by y dla osób 
m odszych. W analizach postawiono te  tez , i  sposób wyboru gospodarstwa 
agroturystycznego nie ró ni si  ze wzgl du na narodowo  respondenta. Niestety z powodu 
zbyt du ej dysproporcji w poszczególnych trzech grupach narodowych badanych osób nie 
uda o si  takiej hipotezy odrzuci . Statystyki opisowe wskazywa y podobie stwo pomi dzy 
Polakami a Bia orusinami i Ukrai cami lecz braki w poszczególnych frakcjach cech 
metryczki nie pozwoli y na przeprowadzenie tych porówna  szczegó owych. Niniejszym 
uogólnienia udowodnione statystycznie mog  by  poczynanie tylko bez uwzgl dnienia 
narodowo ci.  
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