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Możliwości zagospodarowania niewykorzystanych zasobów 
potencjału agroturystycznego Roztocza

Streszczenie

Celem publikacji jest ocena wykorzystania potencjału agroturystycznego Roz-
tocza i wskazanie konkretnych rozwiązań, umożliwiających poprawę obecnej ofer-
ty agroturystycznej. Na podstawie wskaźników potencjału agroturystycznego po-
szczególnych gmin, liczby funkcjonujących w nich gospodarstw agroturystycznych 
i przygotowanej dla turystów oferty, dokonano typologii gmin, która posłużyła do 
wskazania konkretnych rozwiązań i kierunków dalszego rozwoju agroturystyki na 
Roztoczu. Otrzymane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że potencjał agrotury-
styczny nie jest tam w pełni wykorzystany. Potwierdzeniem tej tezy jest słabo wy-
kształcony produkt agroturystyczny, a także brak gospodarstw agroturystycznych 
lub ich niewielka liczba w niektórych gminach o obiektywnie atrakcyjnym poten-
cjale agroturystycznym. Główne działania, mające na celu poprawę istniejącej sy-
tuacji, powinny być kompleksowe i obejmować takie płaszczyzny, jak: działalność 
szkoleniowa, tworzenie nowych, innowacyjnych produktów agroturystycznych 
i rozwój już funkcjonujących, poprawa zagospodarowania turystycznego i dostęp-
ności komunikacyjnej oraz działalność promocyjna. Przedstawione wyniki badań 
i rozwiązania mogą zostać w praktyce wykorzystane przez władze samorządowe, 
organizacje turystyczne, a przede wszystkim przez właścicieli gospodarstw agrotu-
rystycznych do dalszego kształtowania produktów agroturystycznych na Roztoczu.

Słowa kluczowe: agroturystyka, Roztocze, potencjał agroturystyczny.
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Wstęp

Jednym ze sposobów zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiej-
skich jest rozwój turystyki. Dzięki niej możliwe jest odejście od monofunkcyjnego rozwo-
ju wsi na rzecz dywersyfikacji gospodarstw rolnych w kierunku działalności pozarolniczej 
(Sawicki, Mazurek-Kusiak 2010). Popularną formą rozwoju turystyki na obszarach wiej-
skich jest agroturystyka, która doskonale wpisuje się w wielofunkcyjny i zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich (Kurtyka 2008). 

Agroturystyka cieszy się coraz większą popularnością, zarówno w Europie, jak i w Polsce. 
Szybkie tempo życia, zatłoczone i zanieczyszczone aglomeracje miejskie sprawiają, że tury-
ści szukają miejsc, w których mogą odpocząć na łonie natury, zjeść posiłki przygotowane ze 
zdrowych i smacznych produktów, których smak przywołuje miłe wspomnienia z dzieciń-
stwa (Kurtyka 2010). Dziedzictwo kulturowe wsi jest także doskonałą okazją do poznania 
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licznych wierzeń, tradycji, obrzędów oraz sztuki ludowej, które w pierwotnej formie kulty-
wowane są tylko na obszarach wiejskich (Zawadka 2010). 

Roztocze jest jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Lubelszczyzny. 
Leży na pograniczu Polski i Ukrainy, rozciągając się od Kraśnika do Lwowa. Polska część 
obejmuje obszar 2391 km2, co stanowi 71% całości. Region charakteryzuje występowanie 
licznych walorów przyrodniczych i antropogenicznych przy jednocześnie bardzo słabym 
uprzemysłowieniu, niskiej urbanizacji oraz dużej roli rolnictwa. 

Dominuje tam tradycyjny sposób gospodarowania, o mało intensywnym i mało wydaj-
nym charakterze produkcji rolniczej. Rozdrobnienie i niewielka powierzchnia gospodarstw 
(ok. 70% ma powierzchnię poniżej 5 ha), nie sprzyjają osiąganiu zadowalających efektów 
produkcyjnych. W konsekwencji większość rolników prowadzi działalność jedynie na wła-
sne potrzeby (Flaga i in. 2004; Skowronek, Wołoszyn 2006). Trudna sytuacja ekonomiczna 
tego regionu zmusza wielu rolników do podejmowania różnych pozarolniczych inicjatyw 
gospodarczych. Jedną z nich jest agroturystyka.

Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne zaczęły powstawać na Roztoczu pod koniec lat 
90. XX wieku, ale ich największy rozkwit nastąpił po 1996 roku. W 2012 roku na Roztoczu 
funkcjonowało 160 gospodarstw agroturystycznych, co stanowiło około 2% wszystkich 
obiektów tego typu w kraju (GUS 2011) i 43% wszystkich obiektów noclegowych na oma-
wianym terenie. Dysponowały one 1622 miejscami noclegowymi, z czego 70,5% funkcjo-
nowało całorocznie.

Gospodarstwa agroturystyczne rozmieszczone były bardzo nierównomiernie. Na Roztoczu 
Środkowym funkcjonowało 111 obiektów, na Roztoczu Zachodnim – 26, a na Roztoczu 
Wschodnim – 23. 

Sytuacja ta wiąże się przede wszystkim ze zróżnicowaniem uwarunkowań przyrodni-
czych, społecznych i gospodarczych. Roztocze Środkowe wyróżnia duża atrakcyjność wa-
lorów turystycznych oraz duża popularność wśród turystów, którzy odwiedzają ten obszar 
od dawna. Na Roztoczu Zachodnim i Wschodnim jeszcze do niedawna dominowało głównie 
rolnictwo. 

Ze względu na duże zróżnicowanie uwarunkowań, nie tylko poszczególne części 
Roztocza, ale także gminy należące do tych samych podregionów, posiadają różny potencjał 
agroturystyczny, który nie w pełni został jeszcze wykorzystany. Pod jego pojęciem rozu-
mie się ogół elementów umożliwiających uprawianie agroturystyki na danym obszarze, na 
który składają się elementy strukturalne, związane z czynnikami przestrzennymi oraz funk-
cjonalne, związane z działaniami podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych 
w działalność agroturystyczną. Uwzględniając potencjał agroturystyczny oraz stan rozwoju 
agroturystyki w poszczególnych gminach można wskazać niewykorzystane zasoby i dalsze 
kierunki rozwoju agroturystyki. 

Tak szerokie ujęcie tematu ma na celu obiektywną ocenę sytuacji i wskazanie kon-
kretnych rozwiązań, umożliwiających poprawę obecnej oferty agroturystycznej Roztocza, 
a dzięki temu dostosowanie jej do wzrastających oczekiwań gości i ruchu turystycznego.
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Metodologia badań

Przedstawione wyniki badań stanowią część kompleksowych badań, przeprowadzonych 
na temat uwarunkowań, stanu i perspektyw rozwoju agroturystyki na Roztoczu.

Do zbadania potencjału agroturystycznego gmin Roztocza wykorzystano metodę wielo-
wymiarowej analizy porównawczej. Za podstawową jednostkę przestrzenną przyjęto gminę. 
Potencjał agroturystyczny analizowano w podziale na zasoby strukturalne i zasoby funkcjo-
nalne. Wśród zasobów strukturalnych uwzględniono 44 cechy, a wśród zasobów funkcjo-
nalnych − 15. 

Badaniami objęto 23 gminy należące do polskiej części Roztocza, których przynajmniej 
30% powierzchni leży w jego granicach. Z objętych badaniami gmin – 17 to gminy wiejskie, 
a 6 to gminy miejsko-wiejskie. 

Ze względu na brak aktualnej i wiarygodnej bazy gospodarstw agroturystycznych prze-
prowadzono dodatkowe badania w celu jej sporządzenia. Posiłkowano się także wynikami 
badań ankietowych przeprowadzonych, w gospodarstwach agroturystycznych, inwentaryza-
cją terenową i obserwacją uczestniczącą. Dokonano dodatkowo analizy dostępnej literatury 
przedmiotu i dokumentów strategicznych dotyczących badanego obszaru.

Typologia gmin Roztocza

W celu wskazania możliwości zagospodarowania niewykorzystanych zasobów potencja-
łu agroturystycznego i określenia kierunków dalszego rozwoju agroturystyki na Roztoczu 
dokonano typologii badanych gmin (por. rysunek 1). 

Uwzględniono w niej wielkość wskaźników określających atrakcyjność potencjału agro-
turystycznego (mało atrakcyjny – Pa1, przeciętnie atrakcyjny – Pa2, atrakcyjny – Pa3, bar-
dzo atrakcyjny – Pa4) i liczbę gospodarstw funkcjonujących w każdej gminie (brak – Ga0, 
nieliczne <10 – Ga1, liczne ≥10 – Ga2) (por. rysunek 1, tabela 1). 

Zgodnie z przyjętymi założeniami wydzielono dwanaście typów gmin. Natomiast bada-
ne gminy Roztocza zaklasyfikowano do siedmiu z nich (por. tabela 1).

Typ Pa4Ga2 charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym potencjałem agroturystycznym 
i dużą liczbą gospodarstw agroturystycznych. Zaliczono do niego trzy gminy leżące na 
Roztoczu Środkowym: Zwierzyniec, Józefów i Krasnobród. 

Gminy zaklasyfikowane do typów: Pa3Ga0, Pa3Ga1 i Pa3Ga2 posiadają dobre warunki 
do rozwoju agroturystyki, a potencjał agroturystyczny został tam oceniony jako atrakcyjny. 
W pierwszym z nich (g. Szczebrzeszyn) brak jest gospodarstw świadczących usługi agrotu-
rystyczne, w drugim (g. Bełżec, g. Frampol) gospodarstwa agroturystyczne występują nie-
licznie, a w trzecim licznie (g. Susiec). Świadczy to o niepełnym wykorzystaniu potencjału 
agroturystycznego w gminach Szczebrzeszyn, Bełżec i Frampol.

W typach Pa2Ga1 i Pa2Ga2 potencjał agroturystyczny został oceniony jako przeciętnie 
atrakcyjny. Różni je natomiast liczba gospodarstw agroturystycznych. W pierwszym – pod-
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Rysunek 1
Potencjał agroturystyczny i liczba gospodarstw agroturystycznych badanych gmin 
Roztocza

Źródło: opracowanie własne.

mioty agroturystyczne funkcjonują nielicznie, zaliczono do niego gminy Narol i Lubycza 
Królewska. Do typu Pa2Ga2, zaklasyfikowano gminy: Horyniec Zdrój i Adamów, w któ-
rych działa wiele gospodarstw agroturystycznych.

Potencjał agroturystyczny pozostałych gmin jest mało atrakcyjny i reprezentują one 
typy: Pa1Ga0 i Pa1Ga1. W gminach: Tomaszów Lubelski, Tarnawatka, Goraj, Chrzanów, 
Godziszów i Zakrzówek (Pa1Ga0) brak jest obiektów agroturystycznych, natomiast w gmi-
nach: Krynice, Tereszpol, Radecznica, Turobin, Batorz i Szastarka (Pa1Ga1) powstały tylko 
nieliczne.

Prawie wszystkie gminy należące do Roztocza Zachodniego zaklasyfikowane zostały do 
typów o mało atrakcyjnym potencjale agroturystycznym z nielicznie występującymi gospo-
darstwami agroturystycznymi lub ich brakiem (Pa1Ga0, Pa1Ga1). Wyjątek stanowią gminy 
Frampol (Pa3Ga1) i Szczebrzeszyn (Pa3Ga0) (por. tabela 1). 
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Tabela 1
Typologia badanych gmin ze względu na potencjał agroturystyczny  
i liczbę gospodarstw agroturystycznych 

Liczba 
gospodarstw 

agroturystycznych

Potencjał agroturystyczny

bardzo  
atrakcyjny

(Pa4)

atrakcyjny 
(Pa3)

przeciętnie 
atrakcyjny

(Pa2)

mało  
atrakcyjny  

(Pa1)

>10 (Ga2)

Pa4Ga2 Pa3Ga2 Pa2Ga2 Pa1Ga2
Zwierzyniec (21)

Józefów (18)
Krasnobród (19)

Susiec (35) Horyniec Zdrój (14)
Adamów (15) brak

<10 (Ga1)

Pa4Ga1 Pa3Ga1 Pa2Ga1 Pa1Ga1

brak Bełżec (2)
Frampol (7)

Narol (6)
Lubycza 

Królewska (3)

Krynice (1)
Tereszpol (6)

Radecznica (1)
Turobin (1)
Batorz (6)

Szastarka (5)

brak (Ga0)

Pa4Ga0 Pa3Ga0 Pa2Ga0 Pa1Ga0

brak Szczebrzeszyn brak

Tomaszów Lubelski
Tarnawatka

Goraj
Chrzanów
Godziszów
Zakrzówek

* W nawiasie podano liczbę gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących w gminie.
Źródło: opracowanie własne.

Sytuacja na Roztoczu Środkowym jest dużo bardziej zróżnicowana. Znajdujące się 
tam gminy zaszeregowano do sześciu różnych typów: Pa4Ga2 (g. Zwierzyniec, Józefów, 
Krasnobród), Pa3Ga1 (g. Bełżec), Pa3Ga2 (g. Susiec), Pa2Ga2 (g. Adamów), Pa1Ga0  
(g. Tarnawatka, Tomaszów Lubelski), Pa1Ga1 (g. Krynice). 

Gminy Roztocza Wschodniego zaklasyfikowano do dwóch typów: Pa2Ga1 (g. Lubycza 
Królewska, Narol) i Pa2Ga2 (g. Horyniec Zdrój). 

Możliwości zagospodarowania niewykorzystanych zasobów potencjału 
agroturystycznego

Kierunki dalszego rozwoju agroturystyki na Roztoczu należy określać z uwzględnieniem 
atrakcyjności potencjału agroturystycznego i dotychczasowego poziomu rozwoju produk-
tów agroturystycznych. 
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W tabeli 2 zamieszczono proponowane kierunki rozwoju dla każdego typu gmin w celu 
wskazania możliwości wykorzystania niezagospodarowanego potencjału agroturystycznego 
i poprawy dotychczasowej oferty agroturystycznej.

Jeżeli agroturystyka ma stać się ważnym elementem lokalnej gospodarki Roztocza, co 
zakłada większość dokumentów strategicznych, konieczne jest przeprowadzenie określo-
nych działań na różnych płaszczyznach. 

Kształtowanie produktów agroturystycznych, które mogłyby konkurować z pozostałymi 
ofertami na rynku turystycznym, wymaga nie tylko poprawy jakości usług podstawowych 
(zakwaterowania i wyżywienia), ale także zintegrowanego systemu organizacji i zarządza-
nia agroturystyką na poszczególnych obszarach. 

Współpraca między władzami lokalnymi, stowarzyszeniami agroturystycznymi i agro-
kwaterodawcami na Roztoczu pozostawia obecnie wiele do życzenia. Bardzo potrzebny 
jest lider, który mógłby ujednolicić i skoordynować działania poszczególnych jednostek. 
Stowarzyszenia agroturystyczne mogą być ważnymi ogniwami przyszłego systemu or-
ganizacji, potrzebna jest jednak fachowa pomoc specjalistów w organizacji i zarządza-
niu agroturystyką. Funkcję koordynatora powinna pełnić jedna z Lokalnych Organizacji 
Turystycznych. 

Najważniejszymi czynnikami rozwoju wydają się być: wzrost świadomości i wiedzy 
lokalnej ludności oraz władz samorządowych o korzyściach wynikających z rozwoju tej 
formy turystyki, umiejętność budowania ciekawych i innowacyjnych produktów agrotury-
stycznych, które mogą konkurować z innymi ofertami na rynku, a także odpowiednia pro-
mocja i dystrybucja usług.

Działania wspierające rozwój agroturystyki na Roztoczu powinny być kompleksowe 
i obejmować takie płaszczyzny jak: działalność szkoleniowa, tworzenie nowych produktów 
agroturystycznych i rozwój już funkcjonujących, poprawa zagospodarowania turystycznego 
i dostępności komunikacyjnej oraz działalność promocyjna. 

Agroturystyką zajmują się rolnicy, którzy najczęściej nie mają wykształcenia kierunko-
wego ani wcześniejszych doświadczeń w prowadzeniu podobnej działalności. Istnieje więc 
potrzeba działań edukacyjnych w zakresie przygotowania mieszkańców wsi do umiejętnego 
wykorzystania rodzimych walorów i atrakcji turystycznych, które przyczynią się do rozwo-
ju ekonomiczno-społecznego zarówno gospodarstw agroturystycznych, jak i społeczności 
lokalnych. Szkolenia te powinny obejmować takie zagadnienia, jak: budowanie produktów 
agroturystycznych, obsługa klienta, segmentacja rynku, promocja i dystrybucja usług agro-
turystycznych, innowacje w agroturystyce, animacja czasu wolnego, nowe trendy (ekotu-
rystyka, turystyka rehabilitacyjna, zielarstwo), źródła finansowania działalności agrotury-
stycznej.

Szkolenia powinny obejmować tylko zagadnienia teoretyczne, ale powinny być oparte 
na praktyce, np. wizytach studyjnych w gospodarstwach agroturystycznych w innych regio-
nach kraju i za granicą. 
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Tabela 2
Możliwości i kierunki rozwoju agroturystyki w badanych gminach   

Typ Gminy Proponowane kierunki rozwoju agroturystyki

Pa4Ga2
Józefów (18), 
Krasnobród (19), 
Zwierzyniec (21)

− poprawa standardu kwater agroturystycznych i jakości usług świad-
czonych w funkcjonujących już gospodarstwach agroturystycznych;

− segmentacja usług agroturystycznych, przygotowanie odpowied-
niej oferty uwzględniającej wiek, upodobania i sposób spędzania 
czasu przez turystów;

− poszerzenie oferty usług dodatkowych oferowanych przez go-
spodarstwa agroturystyczne, np. organizacja warsztatów eduka-
cyjno-artystycznych, organizacja wycieczek po regionie, pokazy 
ginących zawodów, udział w pracach gospodarskich, spływy kaja-
kowe, kuligi, usługi spa itp.;

− wyposażenie gospodarstw agroturystycznych w większą ilość 
sprzętu sportowego;

− powstawanie nowych gospodarstw agroturystycznych poza miej-
scowościami gminnymi;

− przygotowanie dla turystów pakietów obejmujących pobyt w gospo-
darstwie połączony z wyżywieniem, opartym na lokalnych produk-
tach, atrakcjami w gospodarstwach i okolicy, objętych jedną ceną;

− większa współpraca pomiędzy agrokwaterodawcami, stowarzy-
szeniami agroturystycznymi i samorządami lokalnymi; 

Pa3Ga0 Szczebrzeszyn
− zagospodarowanie niewykorzystanego potencjału agroturystycznego;
− utworzenie kilku gospodarstw agroturystycznych, które mogłoby 

uzupełnić obecną bazę noclegową;

Pa3Ga1 Frampol (7), 
Bełżec (2)

− lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału agroturystycznego;
− specjalizacja funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych 

i poszerzanie ich oferty i stworzenie nowych;
− większa współpraca pomiędzy agrokwaterodawcami, stowarzy-

szeniami agroturystycznymi i samorządami lokalnymi;
− powstanie stowarzyszenia agroturystycznego w gminie Frampol;

Pa3Ga2 Susiec (35)

− gmina, w której agroturystyka rozwija się już od wielu lat, jednak 
oferta gospodarstw agroturystycznych jest wąska i mało atrakcyjna;

− poprawa standardu kwater agroturystycznych i jakości usług 
świadczonych;

− specjalizacja kwater agroturystycznych;
− segmentacja usług agroturystycznych, przygotowanie odpowied-

niej oferty uwzględniającej wiek, upodobania i sposób spędzania 
czasu przez turystów;

− poszerzenie oferty usług dodatkowych oferowanych przez go-
spodarstwa agroturystyczne, np. organizacja warsztatów eduka-
cyjno-artystycznych, organizacja wycieczek po regionie, pokazy 
ginących zawodów, udział w pracach gospodarskich, spływy kaja-
kowe, kuligi, usługi spa itp.;

− przygotowanie dla turystów pakietów obejmujących pobyt w gospo-
darstwie połączony z wyżywieniem, opartym na lokalnych produk-
tach, atrakcjami w gospodarstwach i okolicy, objętych jedną ceną;

− wyposażenie gospodarstw agroturystycznych w większą ilość 
sprzętu sportowego;
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Pa2Ga1 Lubycza Królewska (3), 
Narol (6)

− lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału agroturystycznego;
− prowadzona działalność promocyjna gmin pozwala przypuszczać, 

że w najbliższym czasie powstaną tam kolejne gospodarstwa agro-
turystyczne;

− wskazanym jest utworzenie stowarzyszenia agroturystycznego, 
które skupiałoby gospodarstwa agroturystyczne z terenu Roztocza 
Wschodniego;

Pa2Ga2 Horyniec Zdrój (14),
Adamów (15)

− w gminach tych od kilku lat funkcjonują z powodzeniem gospo-
darstwa agroturystyczne, część z nich ma ciekawą ofertę dla swo-
ich gości, natomiast pozostałe powinny ją jeszcze ulepszyć;

− powstawanie nowych gospodarstw agroturystycznych poza miej-
scowościami gminnymi, szczególnie w gminie Horyniec Zdrój;

− poprawa standardu kwater agroturystycznych i jakości usług 
świadczonych;

− segmentacja usług agroturystycznych, przygotowanie odpowied-
niej oferty uwzględniającej wiek i sposób spędzania czasu;

− poszerzenie oferty usług dodatkowych oferowanych przez go-
spodarstwa agroturystyczne, np. organizacja warsztatów eduka-
cyjno-artystycznych, organizacja wycieczek po regionie, pokazy 
ginących zawodów, udział w pracach gospodarskich, spływy kaja-
kowe, kuligi, usługi spa itp.;

− przygotowanie dla turystów pakietów obejmujących pobyt w go-
spodarstwie połączony z wyżywieniem, opartym na lokalnych 
produktach, atrakcjami w gospodarstwach i okolicy, objętych 
jedną ceną;

− wyposażenie gospodarstw agroturystycznych w większą ilość 
sprzętu sportowego;

Pa1Ga0

Tarnawatka, 
Chrzanów, 
Godziszów,
Tomaszów Lubelski, 
Zakrzówek,
Goraj

− mało atrakcyjny potencjał agroturystyczny i brak gospodarstw 
agroturystycznych w tych gminach wskazują, że ta forma turysty-
ki w najbliższym czasie nie będzie się tam rozwijała;

− w przyszłości mogą tam powstać pojedyncze gospodarstwa agro-
turystyczne;

Pa1Ga1

Batorz (6), 
Krynice (1), 
Turobin (1),
Tereszpol (6),
Radecznica (1), 
Szastarka (5)

− są to gminy, w których mimo niskiego potencjału agroturystycz-
nego powstały nieliczne gospodarstwa agroturystyczne i za ich 
przykładem mogą powstawać kolejne; 

− największe szanse dalszego rozwoju agroturystyki mają gmina 
Batorz i Tereszpol;

− oferta funkcjonujących obiektów agroturystycznych powinna zo-
stać poszerzona o więcej atrakcji związanych z funkcjonowaniem 
gospodarstwa rolnego i tradycyjnymi zwyczajami;

− specjalizacja kwater agroturystycznych;
− gmina Tereszpol, dzięki położeniu w sąsiedztwie gminy Zwierzy-

niec i cennym walorom przyrodniczym ma szansę stać się ośrod-
kiem agroturystycznym konkurującym ze Zwierzyńcem;

− poprawie powinny ulec uwarunkowania związane z potencjałem 
funkcjonalnym;

* W nawiasie podano liczbę gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących w gminie.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Współczesny rynek turystyczny jest niezwykle wymagający i konkurencyjny. Dlatego 
konieczne jest tworzenie oryginalnych ofert agroturystycznych, które będą przyciągały za-
równo klientów indywidualnych, jak i biura podróży. Oferta składająca się z noclegu i w nie-
których przypadkach wyżywienia to zdecydowanie za mało, szczególnie na obszarach, które 
nie posiadają wielu walorów turystycznych. Przygotowanie ciekawej oferty agroturystycz-
nej wymaga od właścicieli większego zaangażowania, pomysłowości i wiedzy. Nie zawsze 
muszą to być przedsięwzięcia wymagające nakładu dużego kapitału. Dziedzictwo kulturowe 
wsi, w połączeniu z przyrodą i krajobrazem rolniczym, stanowiące dla mieszkańców wsi 
szarą codzienność, może być dużą atrakcją dla gości odwiedzających obszary wiejskie, tak-
że dla turystów zagranicznych (Woźniak, Lechwar 2004). Konieczne jest jednak spojrzenie 
na nie oczami turysty, a nie mieszkańca. 

Produkt agroturystyczny powinien powstawać w wyniku dobrego rozpoznania lokalnych 
zasobów, badania rynku i realizacji oryginalnych pomysłów. Ważne jest, aby ofertę gospo-
darstw agroturystycznych poszerzyć o atrakcje związane z poznawaniem lokalnej kultury, 
zwyczajów, potraw, a także kontakt z twórcami ludowymi i warsztaty ginących zawodów. 
Ciekawym rozwiązaniem mogą być obiekty funkcjonujące zgodnie z porami roku i zwycza-
jami ludowymi.

Na bazie istniejących gospodarstw agroturystycznych proponuje się utworzenie cieka-
wych produktów agroturystycznych, które łącznie z dotychczasową ofertą agroturystyczną 
Roztocza mogłyby być promowane pod wspólną marką Roztoczańska Wieś. Poniżej przed-
stawiono przykładowe produkty agroturystyczne:
 - Rowerem przez Roztocze – współpraca kilku kwater agroturystycznych – kilkudnio-

wa wycieczka rowerowa, którą można rozpocząć w każdej chwili z dowolnie wybranej 
przez turystę kwatery. W każdej z nich czekają na gości: rowery, mapka z opisem trasy 
i miejsc godnych uwagi, domowe jedzenie, noclegi.

 - Kajakiem przez Roztocze − współpraca kilku kwater agroturystycznych – kilkudnio-
wy spływ kajakowy połączony z noclegiem w kwaterach agroturystycznych i atrakcjami 
z nimi związanymi.

 - Szlak winny – powstanie na bazie winnic działających w gospodarstwach agroturystycz-
nych „Polana” w Lipowcu i „Czarnowoda” w Czarnowodzie oraz winnicę „Marysieńka” 
w Grabniku k/Krasnobrodu.

 - Od mleka do sera – będzie pokazywał, jak wygląda produkcja sera w gospodarstwie 
agroturystycznym. Uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowaniu, a uwieńcze-
niem pracy będzie degustacja i możliwość zabrania produktu do domu. 

 - Od ziarenka do chleba − będzie pokazywał, jak wygląda wypiek chleba w gospodarstwie 
agroturystycznym. Uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowaniu chleba trady-
cyjną metodą, a uwieńczeniem pracy będzie degustacja i możliwość zabrania produktu 
do domu.

 - Powrót do tradycji − współpraca kilku kwater agroturystycznych – kilkudniowe poby-
ty w gospodarstwach agroturystycznych połączone z nauka rzemiosła, sztuki ludowej 
i kuchni tradycyjnej. Każdy dzień może być poświęcony kształceniu innej umiejętno-
ści, np. wyplataniu koszy, haftowaniu, pieczeniu chleba, lepieniu pierogów, garncar-
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stwu. Turyści mogą mieszkać w jednym gospodarstwie agroturystycznym i jednocześnie 
uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez innych agrokwaterodawców. 

 - Roztoczańska wieś dla dzieci – opracowanie bazy gospodarstw agroturystycznych ze 
specjalną ofertą skierowaną do dzieci, w których zachowane są szczególne warunki bez-
pieczeństwa. Obiekty te powinny dysponować infrastrukturą, umożliwiającą aktywne 
spędzenie czasu dzieciom w różnym wieku, jak również ich rodzicom. 
Na obszarze Roztocza nie powstała żadna wioska tematyczna, a z przykładów w innych 

regionach Polski czy też Europy wiadomo, że cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród 
turystów. Praktycznie brakuje też tematycznych gospodarstw agroturystycznych. Mogłyby 
powstać np. gospodarstwa rybackie, hafciarskie, malarskie, zielarskie, mleczne itp., w któ-
rych wokół jednego tematu przewodniego można tworzyć rożne atrakcje dla gości. 

Ważnym czynnikiem rozwoju jest także kapitał ludzki i społeczny. Bez tego nawet naj-
lepiej opracowany produkt turystyczny nie osiągnie sukcesu. Jakość świadczonych usług, 
bezpieczeństwo, umiejętne podejście do klienta odgrywają kluczową rolę. Szczególnie waż-
ne jest to w przypadku gospodarstw agroturystycznych, w których turyści mają bezpośredni 
kontakt z rodziną rolnika, a z czasem stają się przyjaciółmi rodziny.

Oferta agroturystyczna Roztocza wymaga także segmentacji. Obecnie oferta obiektów 
świadczących usługi agroturystyczne skierowana jest do wszystkich. Warto, aby gospodar-
stwa agroturystyczne ukierunkowały się na konkretny segment rynku. Można tu posłużyć 
się np. wiekiem gości, ich zainteresowaniami czy też formą spędzania czasu. 

Warto też pomyśleć o „niezagospodarowanych” albo „słabo zagospodarowanych” seg-
mentach rynku, które mogą korzystać z oferty agroturystycznej. Mowa tu o osobach niepeł-
nosprawnych, starszych czy też mniej majętnych. 

Agroturystyka skierowana do seniorów jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ ich 
stan zdrowia i kondycja psychofizyczna nie zawsze pozwalają na zbyt aktywny wypoczy-
nek. Ofert dla osób starszych jest atrakcyjna nie tylko ze względu na ciszę i osobiste kontak-
ty. Z wiekiem możliwości adaptacyjne zmniejszają się, przez to trudniej uczestniczyć takim 
osobom w turystyce masowej. Natomiast agroturystyka daje możliwość kameralnego spę-
dzania czasu w kontakcie z przyrodą i życzliwymi gospodarzami (Krzemieniewska, Sikora 
2003).

Tylko pojedyncze obiekty tworzą pakiety usług objęte jedną ceną. Należy przygotować 
oferty składające się z noclegu, wyżywienia i atrakcji dodatkowych, zorganizowanych za-
równo w obiekcie, jak i poza nim. Można w nie włączyć zwiedzanie regionu, udział w warsz-
tatach, naukę rzemiosła, jazdę konną, spływ kajakowy czy też kulig. Takie oferty powinny 
mieć niższą cenę aniżeli oddzielny zakup poszczególnych usług. 

Na badanym obszarze stwierdzono także niedostatki w sieciowaniu produktów oraz 
brak współpracy na poziomie lokalnym. Nawiązanie współpracy między rolnikami, lo-
kalnymi przedsiębiorcami, obiektami muzealnymi i innymi instytucjami może owoco-
wać opracowaniem ciekawych produktów turystycznych, które będą cieszyły się zain-
teresowaniem nie tylko klientów indywidualnych, ale również grupowych. Pojedyncze 
gospodarstwa agroturystyczne nie są w stanie przyjąć jednorazowo dużej grupy gości ze 
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względu na ograniczoną liczbę miejsc. Natomiast przy współpracy kilku gospodarzy jest 
to możliwe.

Jednym z podstawowych problemów agroturystyki na Roztoczu jest sezonowość oferty 
turystycznej i ruchu turystycznego. Brak turystów poza sezonem nie pozwala kwaterodaw-
com czerpać zadowalających dochodów z prowadzonej działalności turystycznej. Z tego 
powodu należy poszerzyć ofertę atrakcji turystycznych o atrakcje zimowe. Na przykładzie 
funkcjonujących w regionie stoków narciarskich można zaobserwować wzrost liczby tury-
stów w gospodarstwach agroturystycznych położonych w ich okolicy. Zimową ofertę go-
spodarstw agroturystycznych można poszerzyć o kuligi, ogniska, organizację warsztatów, 
przygotowywanie ozdób świątecznych, wyplatanie koszy, czyli te czynności którymi zajmo-
wali i zajmują się rolnicy w okresie zimy.

Środowisko naturalne, w jak najmniejszym stopniu przekształcone przez człowieka, jest 
podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze danego miejsca wypoczynku. Coraz 
częściej jednak turyści poszukują czegoś nowego, specyficznego związanego z historią czy 
teraźniejszością polskiej wsi. Piękno wiejskiego krajobrazu, jego dziedzictwo kulturowe jest 
nowym dobrem ekonomicznym, którego turyści poszukują i za które płacą. Osiągnięcie suk-
cesu uzależnione jest jednak od tego, w jaki sposób mieszkańcy dostrzegają fakt, że kościół 
parafialny, zabytkowa gospoda, miejscowy zespół folklorystyczny czy inne atrakcje archi-
tektury mogą być atrakcją turystyczną (Woźniak, Lechwar 2004).

O ile promocja poszczególnych gospodarstw agroturystycznych może być prowadzona 
przez ich właścicieli, to promocją produktów złożonych i kształtowaniem wizerunku regio-
nu powinny zajmować się lokalne władze i organizacje. Tylko działania na szerszą skalę są 
w stanie wypromować Roztocze jako region agroturystyczny o znaczeniu ogólnokrajowym 
i europejskim. 

Ze względu na dużą popularność Internetu, dostępność do wielu odbiorców i niskie kosz-
ty, to narzędzie powinno być w dalszym ciągu najmocniej wykorzystywane do promocji 
regionu i pojedynczych gospodarstw agroturystycznych. Wskazane byłoby opracować je-
den ogólny portal dotyczący agroturystyki na Roztoczu, na którym zostałyby zamieszczo-
ne informacje na temat aktualnej oferty agroturystycznej regionu, walorów turystycznych, 
dostępności komunikacyjnej, wydarzeń i imprez kulturalnych, warsztatów oraz wszelkich 
przedsięwzięć związanych tematycznie z agroturystyką. Ważne, aby informacje te były na 
bieżąco aktualizowane. Portal taki mógłby być dodatkowo połączony z systemem rezerwa-
cyjnym.

Obecna sytuacja wymaga także poprawy w zakresie jakości informacji zamieszczanych 
na stronach internetowych gmin, stowarzyszeń agroturystycznych i innych organizacji tu-
rystycznych.

W chwili obecnej głównym kanałem dystrybucji jest sprzedaż bezpośrednia. W nie-
wielkim stopniu jest ona prowadzona przez informację turystyczną i stowarzyszenia agro-
turystyczne. Brakuje współpracy z biurami podróży. Wspomniane wcześniej pakietowa-
nie usług mogłoby przyczynić się do większej sprzedaży oferty za pośrednictwem biur 
podróży. 
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Podsumowanie

Otrzymane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że potencjał agroturystyczny Roztocza 
nie jest w pełni wykorzystany. Istnieją rezerwy, które mogą i powinny zostać zagospodaro-
wane, a agroturystyka obok turystyki aktywnej może odgrywać ważną rolę w gospodarce 
turystycznej regionu. Należy wskazać przede wszystkim gminy: Szczebrzeszyn, Frampol, 
Bełżec, w których potencjał agroturystyczny został oceniony wysoko, a gospodarstwa agro-
turystyczne występują nielicznie lub odnotowano ich brak. 

Wzrost konkurencji na rynku usług turystycznych i agroturystycznych wymaga ciągłego 
ulepszania produktów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Konieczne jest wprowa-
dzenie większej specjalizacji gospodarstw agroturystycznych na Roztoczu, na wzór podob-
nych funkcjonujących w Europie Zachodniej oraz kierowanie oferty do wybranych grup 
klientów. Dużą szansą dla podmiotów świadczących usługi agroturystyczne jest tworzenie 
produktów tematycznych, nawiązujących do tradycji i historii regionu, a także pakietowanie 
usług i współpraca w tym zakresie z sąsiadami oraz innymi podmiotami.

Przestrzeń Roztocza jest w znacznym stopniu zróżnicowana pod względem uwarunko-
wań i poziomu rozwoju agroturystyki, tak też pozostanie w najbliższej przyszłości. Jednak 
warto prowadzić działania, które mają na celu odciążenie dużych skupisk ruchu turystycz-
nego, tracących wiejski charakter i kreować nowe produkty turystyczne na obszarach mniej 
popularnych turystycznie (Roztocze Zachodnie i Wschodnie). 
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Possibilities to Manage Unutilised Resources of the Roztocze’s 
Agritourist Potential

Summary

The purpose of this publication is to evaluate the use of Roztocze’s agritour-
ist potential and to identify specific solutions to improve the current agritourist 
offer. On the basis of indicators of the agritourist potential of particular munici-
palities, the number of agritourist farms and the tourist offer prepared for tourists, 
the typology of municipalities was prepared, which was used to indicate specific 
solutions and directions of a further development of agritourism in the Roztocze 
range. The results of the research revealed that the agritourist potential is not fully 
utilised. Confirmation of this thesis is a poorly developed agritourist product, as 
well as lack of agritourist farms or their small number in some municipalities with 
the objectively attractive agritourist potential. Main measures aimed at improving 
the existing situation should be comprehensive and include such areas as training 
activities, creation of new, innovative agritourist products and development of the 
existing ones, improvement of tourism development and accessibility as well as 
promotional activities. The presented results of research and solutions can be used 
in practice by self-government authorities, tourist organisations and, above all, by 
owners of agritourist farms to further develop agritourist products in Roztocze.

Key words: agritourism, Roztocze, agritourist potential.

JEL codes: O01

Возможности привести в действие неиспользованные ресурсы 
агротуристского потенциала Расточья

Резюме

Цель статьи – оценить использование агротуристского потенциала Расто-
чья и указать конкретные решения, способствующие улучшению нынешнего 
агротуристского предложения. На основе показателей агротуристского потен-
циала отдельных гмин, числа действующих в них агротуристских хозяйств 
и подготовленного для туристов предложения провели типологию гмин, ко-
торая послужила для указания конкретных решений и направлений дальней-
шего развития агротуризма на Расточье. Полученные результаты изучения 
позволили констатировать, что агротуристский потенциал там не использован 
полностью. Подтверждением этого тезиса является слабо разработанный аг-
ротуристский продукт, а также отсутствие агротуристских хозяйств или их 
небольшое число в некоторых гминах с объективно привлекательным агроту-
ристским потенциалом. Основные меры, направленные на улучшение суще-
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ствующего положения, должны быть комплексными и охватывать собой такие 
сферы, как обучение, создание новых, инновационных агротуристских про-
дуктов и развитие уже существующих, улучшение туристского благоустрой-
ства и транспортной доступности, а также деятельность по продвижению. 
Представленные результаты изучения и решения могут на практике использо-
ваться органами самоуправления, туристскими организациями, прежде всего 
же владельцами агротуристских хозяйств, для дальнейшего формирования 
агротуристских продуктов на Расточье.
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