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Streszczenie. Agroturystyka, jak wynika z jej de"nicji, związana jest z obszarami wiejskimi i rol-
nictwem. Prowadzone analizy uwarunkowań i stanu rozwoju agroturystyki wskazują na rosnące 
znaczenie tych usług w Polsce, szczególnie jako uzupełnienie bazy noclegowej na obszarach tra-
dycyjnie atrakcyjnych turystycznie i  jako szansa na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich. 
Z uwagi na swą wielofunkcyjność i wysoki stopień zurbanizowania obszary metropolitalne nie są 
predestynowane do rozwoju agroturystyki. Jednak baza kwater agroturystycznych wokół dużych 
miast jest dość dobrze rozwinięta, świadcząc głównie usługi noclegowe dla turystów z zewnątrz 
oraz coraz częściej tworząc specjalną „metropolitalną” ofertę rekreacyjno-wypoczynkową dla 
własnych mieszkańców. Jak pokazują badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców metro-
polii Poznań, zainteresowanie agroturystyką jest stosunkowo duże, ale nie dotyczy agroturystyki 
na obszarach wokół miasta. Wynika to głównie z niewielkiej znajomości atrakcji turystycznych 
znajdujących się w pobliżu Poznania i możliwości skorzystania z „pozanoclegowej” oferty tamtej-
szych gospodarstw agroturystycznych. 

Słowa kluczowe: agroturystyka, obszary metropolitalne, potrzeby rekreacyjne, badania ankieto-
we, preferencje agroturystyczne mieszkańców Poznania

1. Wprowadzenie

Agroturystyka stanowi pożądany kierunek rozwoju usług turystycznych, alter-
natywny wobec masowej turystyki wypoczynkowej i różnicujący działalność go-
spodarczą na wsi oraz źródła dochodów gospodarstw rolnych. Analizy dotyczące 
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agroturystyki, znaczenia tych usług dla gospodarki i jakości życia prowadzone są 
przez wielu badaczy reprezentujących nauki ekonomiczne, geogra%czne, rolnicze 
i  społeczne. Wśród wielu opracowań na temat agroturystyki w  Polsce znajdują 
się analizy rynku popytowo-podażowego, atrakcyjności agroturystycznej regio-
nów, poziomu zagospodarowania agroturystycznego, problemów funkcjonowa-
nia tych usług, ich innowacyjności i szans rozwoju oraz znaczenia agroturystyki 
w procesach rozwojowych gmin i regionów. Autorzy podejmują próby określe-
nia wpływu agroturystyki na różne dziedziny życia zarówno o  charakterze po-
zytywnym, jak i negatywnym (identy%kując zagrożenia z nią związane). Ocenę 
uwarunkowań rozwoju agroturystyki w  Polsce przedstawia także raport Insty-
tutu Geogra%i i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN (2012). Jego autorzy 
akcentują mniejsze znaczenie gospodarcze agroturystyki, która w  Polsce pełni 
uzupełniającą (a nie alternatywną) funkcję gospodarczą na obszarach wiejskich. 
Odgrywa natomiast znaczącą rolę w budowaniu kapitału społecznego, ludzkie-
go, a także w ochronie i ożywianiu dziedzictwa kulturowego wsi jako elementów 
wielofunkcyjnego i  zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Maria Bed-
narek-Szczepańska (2011: 249-270) zwraca uwagę, że współczesne znaczenie 
agroturystyki w Polsce jest generalnie przeceniane, a jej doniosła rola w rozwoju 
przedsiębiorczości na wsi stanowi mit. 

W ostatnich latach obok opracowań odnoszących się do poszczególnych re-
gionów pojawiły się syntetyczne analizy dotyczące zróżnicowania przestrzenne-
go głównie uwarunkowań i  stanu rozwoju agroturystyki w  Polsce (Drzewiecki 
2001; Wojciechowska 2009; Raport... 2012; Przezbórska-Skobiej 2013; Rudnic-
ki, Biczkowski 2015). Typologie regionów turystyki wiejskiej oparte na ilościo-
wych wskaźnikach atrakcyjności turystycznej (ocena walorów turystycznych, 
zagospodarowania turystycznego, poziomu rozwoju rolnictwa i  infrastruktury 
społeczno-technicznej) pozwalają stwierdzić, że obszary wiejskie w  Polsce są 
silnie zróżnicowane pod względem atrakcyjności agroturystycznej i  wymagają 
odmiennych działań związanych z rozwojem turystyki wiejskiej i agroturystyki. 
W usługach tych widzi się szczególną rolę uzupełnienia bazy noclegowej na ob-
szarach tradycyjnie atrakcyjnych turystycznie oraz szansę na rozwój peryferyj-
nych obszarów wiejskich. 

Z uwagi na swą wielofunkcyjność i wysoki stopień zurbanizowania obszary 
metropolitalne nie są predestynowane do rozwoju agroturystyki i  stąd niezbyt 
często analizowany jest rozwój wiejskich funkcji turystycznych na terenach miej-
skich. Celem opracowania jest przedstawienie specy%ki gospodarstw agrotury-
stycznych funkcjonujących w stre%e podmiejskiej Poznania oraz opinii o turysty-
ce wiejskiej mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki 
na obszarze metropolitalnym Poznania. 
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2. Obszar metropolitalny Poznania  

Poznański obszar metropolitalny tworzy miasto Poznań – ośrodek rdzeniowy 
o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych – oraz miasta i  silnie zurbanizowa-
ne jednostki wiejskie w jego otoczeniu. Stanowią one strefę powiązań funkcjo-
nalno-przestrzennych, której obszar określany jest w zależności od zasięgu jako 
strefa podmiejska, kontinuum miejsko-wiejskie, miejski obszar funkcjonalny lub 
region miejski. Procesy suburbanizacji zachodzące na obszarze wokół Poznania 
(rozlewanie się poza granice administracyjne miasta zwartej zabudowy mieszka-
niowej, produkcyjnej i  usługowej) powodują, że ten region metropolitalny ma 
szczególne wymagania w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju, a  tym sa-
mym ochrony środowiska, kształtowania ładu przestrzennego, warunków życia 
i gospodarowania (Kaczmarek 2014: 7-13). Powiązania funkcjonalne w obsza-
rze metropolitalnym mają charakter zarówno dośrodkowy (korzystanie z oferty 
rynku pracy i usług), jak i odśrodkowy (tereny rezydencjalne, rekreacyjno-wypo-
czynkowe). Również funkcje turystyczne w metropolii i jego stre*e podmiejskiej 
mają charakter nie tylko egzogeniczny (obsługa turystów krajowych i zagranicz-
nych), ale i endogeniczny (funkcje rekreacyjne ukierunkowane na obsługę miesz-
kańców metropolii). 

Wielofunkcyjność obszarów metropolitalnych powoduje, że agroturystyka 
kojarzona jest przede wszystkim z obszarami wiejskimi o rolniczym charakterze, 
położonymi peryferyjnie w  stosunku do dużych aglomeracji. Jej zadaniem jest 
dywersy*kowanie funkcji na wsi i odchodzenie od monofunkcyjności rolniczej. 
Wydaje się zatem, że agroturystyka na obszarach metropolitalnych (niewiejskich) 
ma charakter oksymoronu, połączenia dwóch przeciwstawnych znaczeń. Agrotu-
rystykę de*niuje się bowiem jako rodzaj turystyki wiejskiej, która realizowana 
jest w gospodarstwie rolnym. Powiązanie turystyki z funkcjonującym gospodar-
stwem rolnym wskazuje na możliwości jej rozwoju także na terenach „niewiej-
skich”, szczególnie w obszarach metropolitalnych. Autorzy wspomnianych typo-
logii obszarów agroturystycznych zwracają uwagę na dość korzystne warunki dla 
rozwoju turystyki występujące na obszarach w sąsiedztwie aglomeracji miejskich 
jako terenów rekreacyjnych lub turystyki weekendowej. 

Obszar metropolitalny Poznania (w granicach powiatu poznańskiego lub 
gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań) doczekał się już opracowań na temat 
rozwoju funkcji turystycznych, w  tym turystyki wiejskiej. Analizy dotyczące 
m.in. atrakcyjności turystycznej miasta i jego strefy podmiejskiej, uwzględniające 
walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i wielkość ruchu turystyczne-
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go zawarte są w publikacji pt. Turystyka w aglomeracji poznańskiej (2012). Janusz 
Majewski i  Piotr Zmyślony (2014: 120-126), pokonując różne bariery klasy&-
kacji obiektów turystycznych na terenie powiatu poznańskiego, opisali wiejski 
charakter bazy noclegowej strefy podmiejskiej Poznania. 

Na obszarze powiatu poznańskiego funkcjonuje około 30 gospodarstw agro-
turystycznych (Majewski, Zmyślony 2014). Z uwagi na brak o&cjalnych statystyk 
dotyczących tych obiektów bazy noclegowej dane zbierane na podstawie ofert 
internetowych mają charakter szacunkowy. Na przykład na stronie internetowej 
Agromapa powiatu poznańskiego prezentowanych jest 29 gospodarstw agrotury-
stycznych. Stanowią one około połowę ogólnej liczby obiektów bazy noclegowej, 
co z uwagi na wysoki stopień zurbanizowania powiatu jest wskaźnikiem dość wy-
sokim (Majewski, Zmyślony 2014). Najwięcej gospodarstw agroturystycznych 
znajduje się na terenie gmin: Pobiedziska, Murowana Goślina i  Mosina. Są to 
obszary o wysokich walorach przyrodniczych (parki krajobrazowe: Puszcza Zie-
lonka i Promno oraz Wielkopolski Park Narodowy), a także dużej jeziorności, co 
sprzyja typowo letniemu wypoczynkowi. Funkcjonujące tam gospodarstwa maja 
mało zróżnicowaną ofertę dla mieszkańców Poznania. Około 1/3 gospodarstw 
specjalizuje się w  turystyce i  rekreacji konnej. Ta specjalizacja jest elementem 
identy&kującym ofertę gospodarstw agroturystycznych w pobliżu wielkiego mia-
sta. Pobieżne obliczenia wskazują, że na terenie aglomeracji (również w mieście) 
działa w sumie ponad 30 różnego rodzaju ośrodków jeździeckich i stajni, z cze-
go prawie 30% przy gospodarstwach agroturystycznych. Najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych oferuje tylko noclegi, w pojedynczych przypadkach dodatko-
wo usługi gastronomiczne lub edukacyjne. Z uwagi na mało zróżnicowaną ofer-
tę gospodarstw i duże zapotrzebowanie na niszowe specjalizacje potencjał tury-
styczny obszaru metropolitalnego Poznania nie jest jeszcze w pełni wykorzystany 
(Majewski, Zmyślony 2014).

Według spisu rolnego w 2010 r. w powiecie poznańskim funkcjonowały 4623 
gospodarstwa rolne, prowadzące działalność rolniczą. Około 20% z nich uzyskuje 
dochody z  działalności pozarolniczej. Wśród nich około 2,5% stanowią gospo-
darstwa agroturystyczne, co jest wartością zbliżoną do średniej krajowej. Jednak 
o dużym zainteresowaniu gospodarstw rolnych rozwijaniem działalności agrotu-
rystycznej w stre&e podmiejskiej Poznania świadczy ich aktywność w pozyskiwa-
niu funduszy w ramach PROW 2007-2013. W ramach działania „Różnicowanie 
w  kierunku działalności nierolniczej” zrealizowano wnioski dotyczące zakłada-
nia nowych i wsparcia dla istniejących gospodarstw agroturystycznych. Analizy 
Romana Rudnickiego i Mirosława Biczkowskiego (2015: 83-108) pokazują, że 
udział gospodarstw agroturystycznych w programach &nansujących rozwój agro-
turystyki w powiecie poznańskim należy do najwyższych w Polsce. Zwiększa to 
zatem możliwość rozwoju agroturystyki w stre&e podmiejskiej Poznania.
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3. Preferencje agroturystyczne  

W opracowaniach naukowych dotyczących agroturystyki dominują badania po-
pytu turystycznego, prowadzone wśród osób przebywających w gospodarstwach 
agroturystycznych. Dużym problemem i wyzwaniem w promocji agroturystyki 
jest rozpoznanie oczekiwań i preferencji nie tylko obecnych, ale i potencjalnych 
odbiorców tych usług (Zawadka 2015: 139-151). Są nimi głównie mieszkańcy 
dużych miast. Ich zachowania, oczekiwania i preferencje dotyczące agroturysty-
ki, szczególnie na terenach podmiejskich, mogą pomóc w dopasowaniu oferty do 
potrzeb turystycznych i  rekreacyjnych mieszkańców obszaru metropolitalnego 
Poznania. 

Badania ankietowe przeprowadzono w 2015 r. wśród 315 mieszkańców Po-
znania (badania prowadzili studenci III roku turystyki i rekreacji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach przedmiotu Agroturystyka). Kwe-
stionariusz ankiety składał się z 24 pytań, które tworzyły trzy grupy zagadnień: 
postrzeganie agroturystyki jako formy wypoczynku, stosunek do agroturystyki 
w  stre*e podmiejskiej Poznania, preferencje dotyczące form spędzania czasu 
wolnego. Struktura płci respondentów była wyrównana (53% kobiet, 47% męż-
czyzn). W strukturze wieku większy udział miały osoby młode (do 30 lat) – 61%, 
zaś osoby powyżej 50. roku życia stanowiły 10% ogółu ankietowanych. Respon-
denci reprezentowali wysoki poziom wykształcenia charakterystyczny dla ludno-
ści dużych miast i młodszych grup wiekowych. Wyższe wykształcenie posiadało 
43% ankietowanych, zaś średnie 36%. Prawie 80% osób oceniło swoją sytuację 
materialną jako dobrą i bardzo dobrą. 

Agroturystyka oznacza dla ankietowanych wypoczynek na wsi (prawie 90% 
wskazań). Dla ponad połowy jest to wypoczynek w gospodarstwie rolnym. Po-
twierdza to struktura odpowiedzi na pytanie: Z czym kojarzy się Panu/i agrotu-
rystyka? Najwięcej wskazań (ponad 50%) dotyczyło wsi, a tylko 30% – gospo-
darstwa rolnego. Generalnie większość ankietowanych postrzega agroturystykę 
pozytywnie. Ponad 40% ankietowanych poznaniaków agroturystyka kojarzy się 
z  ciszą i  spokojem, bliskim kontaktem z  przyrodą i  kuchnią regionalną. Jedy-
nie 3% respondentów negatywnie odbiera agroturystykę. Uważają oni ten typ 
turystyki za nudny i kojarzą z alergiami i brzydkimi zapachami. Co ciekawe, te 
stereotypowe opinie wypowiadały osoby młode, które nie wypoczywały dotąd 
w gospodarstwie agroturystycznym. Z usług agroturystycznych korzystało 29% 
ankietowanych. Prawie 40% z nich wypoczywało w Wielkopolsce (nad jeziora-
mi). Pozostałe regiony odwiedzane przez poznaniaków w ramach agroturystyki 
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to Mazury, Kaszuby oraz Sudety i Podhale. Wyjazdy te miały charakter kilkudnio-
wych pobytów (2-3 dniowych), najczęściej weekendowych (39% wskazań) oraz 
tygodniowych (35% wskazań). Osoby, które nie wypoczywały w gospodarstwie 
agroturystycznym, w większości deklarują zainteresowanie tym rodzajem tury-
styki (60% wskazań), co potwierdza jej rosnącą popularność. Preferowany wśród 
nich kierunek wyjazdów agroturystycznych to Mazury i góry (odpowiednio 31% 
i 26% wskazań). Wielkopolska nie jest już tak ceniona jako cel wyjazdów do go-
spodarstwa agroturystycznego (około 15% wskazań). Respondenci zainteresowa-
ni agroturystyką, planując pobyt, najlepiej weekendowy (48%) albo co najwyżej 
tygodniowy (34%), wyjechaliby z rodziną (49%) i ze znajomymi (25%) w czasie 
lata (46%) lub wiosną (26%). I co już współcześnie stanowi normę, podstawo-
wym źródłem informacji na temat gospodarstwa agroturystycznego jest Internet 
(65%). Równie ważnym i  wiarygodnym źródłem są opinie znajomych (40%). 
Siła oddziaływania innych kanałów promocji jest niewielka (katalogi, foldery, ra-
dio i  telewizja). Dla 30% ankietowanych agroturystyka nie stanowi atrakcyjnej 
formy spędzania wolnego czasu i nie są oni zainteresowani tą formą wypoczynku 
(wykres 1). Taką postawę częściej prezentują mężczyźni (54%) aniżeli kobiety, 
które stanowią 62% w grupie respondentów korzystających z bazy agroturystycz-
nej i 55% deklarujących chęć skorzystania z tej bazy w przyszłości. 

Wykres 1. Poziom korzystania z usług agroturystycznych  
(Czy wypoczywał Pan/i w gospodarstwie agroturystycznym?)

30% 29%

41%

tak

nie, ale interesuje mnie  
ten rodzaj wypoczynku

nie, nie interesuje mnie  
ten rodzaj wypoczynku

Źródło: wyniki badań ankietowych z 2015 r.

Najważniejszymi atrakcjami, które według respondentów powinny oferować 
gospodarstwa agroturystyczne, są: spacery po okolicy, jazda konna, degustacja 
regionalnych produktów, ognisko i  przejażdżki rowerowe. W  znacznie mniej-
szym stopniu respondenci zainteresowani są np. warsztatami kulinarnymi lub 
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rzemieślniczymi. Wyniki tych odpowiedzi (i brak wskazań atrakcji o charakterze 
rolniczym) pokazują, że w  świadomości mieszkańców miasta agroturystyka to 
pobyt na wsi i korzystanie z uroków i możliwości wsi, a niekoniecznie z aktywno-
ści rolniczych. Najczęściej podawanym powodem wyboru konkretnego gospo-
darstwa agroturystycznego jest cena i chociaż ten czynnik jest wymieniany razem 
z innymi (atrakcje, standard usług, położenie i dojazd), to stanowi główne kry-
terium wyboru miejsca wypoczynku. Deklaracje te wskazują, że agroturystyka 
jest traktowana jako alternatywna (tzn. tańsza) letnia baza noclegowa na terenach 
atrakcyjnych turystycznie.

Kwestionariusz ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców zawierał py-
tania dotyczące postrzegania i  korzystania z  agroturystyki na obszarach wokół 
Poznania. Prawie połowa respondentów nie jest zainteresowana korzystaniem 
z usług agroturystycznych w stre*e podmiejskiej Poznania. Jako główny powód 
podaje zbyt bliskie położenie względem miasta i  mało atrakcyjne środowisko. 
Argumenty te przeważają wśród osób, które kojarzą usługi agroturystyczne tyl-
ko z bazą noclegową. Wśród osób, które zadeklarowały chęć skorzystania z pod-
miejskiej oferty agroturystycznej, 24% nie potra*ło wskazać miejsca, w  które 
chciałyby pojechać. Wynika to generalnie z niewielkiej znajomości terenów wo-
kół miasta. Zresztą nieznajomość ta stanowiła jeden z  trzech głównych powo-
dów braku chęci korzystania z usług agroturystycznych w okolicznych gminach. 
Jako atrakcyjne dla wypoczynku agroturystycznego mieszkańcy Poznania wska-
zują obszary cenne przyrodniczo w pobliżu Puszczy Zielonki i Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Dużym zainteresowaniem cieszą się również gospodarstwa 
agroturystyczne w gminie Kórnik i Pobiedziska (wykresy 2-5).

Wykres 2. Poziom zainteresowania agroturystyką w stre*e podmiejskiej Poznania  
(Czy skorzystałby Pan/i z usług agroturystycznych w okolicy Poznania?)
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49%

tak

nie

nie wiem

Źródło: wyniki badań ankietowych z 2015 r.
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Wykres 3. Gdzie chciałby Pan/i skorzystać  z usług agroturystycznych w okolicach 
Poznania?
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Źródło: wyniki badań ankietowych z 2015 r.

Wykres 4. Jak długi wypoczynek preferuje Pan/i w gospodarstwie agroturystycznym  
w okolicach Poznania?
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Źródło: wyniki badań ankietowych z 2015 r.

Wykres 5. Dlaczego nie jest Pan/i zainteresowany agroturystyką w okolicy Poznania?
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Na pytanie: Czy uważa Pan/i, że agroturystyka na obrzeżach Poznania ma 
szansę stać się popularną formą wypoczynku? większość ankietowanych odpo-
wiedziała pozytywnie (46%), a 25% nie miało na ten temat zdania. Co trzeci an-
kietowany oceniał jednak tę możliwość negatywnie. Według nich takie gospodar-
stwa znajdują się za blisko dużego miasta i za blisko miejsca, w którym mieszkają 
(nie ma potrzeby noclegu). Ponadto w opinii respondentów liczba takich gospo-
darstw agroturystycznych jest niewielka. 

Respondenci zostali też poproszeni o wskazanie oferty, jaką powinny posia-
dać takie gospodarstwa dla turystów aglomeracji. Generalnie w opinii mieszkań-
ców miasta gospodarstwa agroturystyczne powinny specjalizować się w organi-
zacji imprez integracyjnych dla 0rm (43% wskazań), rodzinnych i towarzyskich 
imprez okolicznościowych oraz zielonych szkół dla dzieci (po 23% odpowiedzi). 
Szczególną rolę respondenci przypisują gospodarstwom oferującym jazdę kon-
ną (37% wskazań). Kilkunastoprocentowe wskazania na ofertę kulinarną gospo-
darstw (niedzielne obiady, spotkania z  kuchnią regionalną, sprzedaż lokalnych 
produktów) sugerują wzrost zainteresowania zdrową żywnością. 

Mieszkańcy Poznania zapytani o formy spędzania czasu wolnego w weeken-
dy najczęściej wymieniają pobyt w  domu z  rodziną lub spotkania towarzyskie 
(prawie 40% wskazań). Wśród aktywnych form czasu wolnego dominują spacery 
(35%), przejażdżki rowerowe i uprawianie sportu (po 20%). Dla 15% responden-
tów weekend to dobry czas na wycieczki poza miasto, a dla 10% – na wyjazdy na 
działkę. 12% respondentów korzysta w tym czasie z oferty kulturalno-rozrywko-
wej miasta (głównie wyjścia do kina). Większość ankietowanych mogłaby reali-
zować preferowane formy rekreacji, korzystając z oferty lokalnych gospodarstw 
agroturystycznych (52%). Dotyczy to głównie odpoczynku, kontaktu z przyrodą 
oraz możliwości spacerowania i jazdy rowerem. Ciekawa oferta kulinarna gospo-
darstw agroturystycznych byłaby atrakcyjnym urozmaiceniem spotkań rodzin-
nych i towarzyskich. Prawie 1/3 respondentów nie widzi możliwości organizo-
wania weekendów na bazie oferty podmiejskich gospodarstw agroturystycznych. 
Jest to związane z jednej strony z preferowanymi aktywnościami realizowanymi 
w  mieście (zwiedzanie, oferta kulturalno-rozrywkowa), z  drugiej – z  postrze-
ganiem terenów podmiejskich miasta jako mało atrakcyjnych i nieznajomością 
oferty agroturystycznej.

4. Podsumowanie

Obszar metropolitalny Poznania cechuje wysoki stopień zurbanizowania jedno-
stek wiejskich, które utraciły swój rolniczy charakter. Pomimo to ciągle dysponu-
je miejscami o cennych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 
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które nie tylko służą turystom z zewnątrz, ale również stanowią tereny rekreacji 
i wypoczynku dla mieszkańców miasta. Z uwagi na „odrolniony” charakter pod-
miejskich wsi rozwój agroturystyki nie ma tam szerokich perspektyw rozwoju. 
Jednak wskaźniki np. gęstości wiejskiej bazy noclegowej, w  tym agroturystyki 
w powiecie poznańskim, kształtują się na średnim poziomie krajowym. Co waż-
ne, zainteresowanie rozwojem działalności agroturystycznej w gospodarstwach 
rolnych strefy podmiejskiej Poznania jest bardzo duże, na co wskazuje aktywność 
rolników w pozyskiwaniu środków na różnicowanie działalności gospodarstw rol-
nych z PROW 2007-2013. Agroturystyka podmiejska nie jest jednak popularną 
formą wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Poznania. Ponieważ jest ona 
postrzegana głównie jako baza noclegowa w czasie letniego wypoczynku urlopo-
wego, nie wzbudza większego zainteresowania jako możliwość korzystania z „po-
zanoclegowej” oferty pobliskich gospodarstw agroturystycznych. Wydaje się 
więc, że wyznaczając kierunki rozwoju agroturystyki w obszarach metropolital-
nych, należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie specjalistycznej oferty 
gospodarstw agroturystycznych (pozanoclegowej), odpowiadającej potrzebom 
rekreacyjnym mieszkańców miasta, oraz ich większą promocję. 
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Agritourism in a metropolis:  
the state and possibility of development  

in the opinion of Poznan residents

Abstract. By de'nition, agritourism is connected with rural areas and farming. It is a desirable 
direction in the development of tourist services, as an alternative to mass recreational tourism, 
which diversi'es economic activities performed in the countryside and sources of income of 
farms. Analyses of the determinants and level of development of agritourism show those services 
in Poland to be growing in signi'cance, especially in areas traditionally a*ractive in tourist terms, 
and as a development opportunity for peripheral rural areas. Due to their multi-functionality and 
a high level of urbanisation, metropolitan areas are not suitable for agritourism. However, the 
agritourist accommodation base around large cities is fairly well developed, primarily o+ering 
sleeping facilities for guests from outside and working out an ever-improving special ‘metropoli-
tan’ recreational-leisure time o+er for its own residents. As survey research conducted among 
the inhabitants of the Poznań metropolis has demonstrated, their interest in agritourism is quite 
strong, although this does not hold true for agritourism in areas surrounding the city. 3is is 
largely due to their relatively poor awareness of tourist a*ractions located near Poznań and of the 
other services besides sleeping that agritourist farms can o+er. 

Keywords: agritourism, metropolitan areas, recreational needs, survey research,  agritourism 
preferences of Poznan residents


