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S t r e s z c z e n i e: Rozwój turystyki wiejskiej i gospodarstw ekologicznych w Polsce w ostat-
nich latach jest bardzo znacz¹cy, co stwarza potrzebê pilnego zajêcia siê t¹ problematyk¹.
G³ównym motorem rozwoju agroturystyki jest poszukiwanie przez producentów rolnych do-
datkowych Ÿróde³ dochodu. Agroturystyka to nie tylko dochód dla samego rolnika œwiadcz¹ce-
go us³ugi, ale tak¿e rozwój pokrewnych ga³êzi z tym zwi¹zanych, jak: rêkodzielnictwo ludo-
we, przetwórstwo, ró¿nego rodzaju us³ugi, gastronomia, handel. W konsekwencji prowadzi do
urbanizacji zawodowej mieszkañców wsi i wzbogacenia rynku pracy. Gospodarstwa eko-
logiczne to natomiast naturalne zaplecze dla agroturystyki. Oprócz korzyœci spo³ecznych,
wyró¿niæ mo¿na korzyœci ekonomiczne. Rozwiniêcie gospodarki turystycznej w regionach rol-
niczych stwarza alternatywê dla zatrudnienia pozarolniczego i rozwiniêcia produkcji ekolo-
gicznej.

1. Wstêp

Szczególny wzrost znaczenia ochrony œrodowiska nast¹pi³ wraz ze zmian¹ orien-
tacji rozwoju. W okresie wczeœniejszej orientacji rozwoju zasoby naturalne by³y
uznawane jako nie maj¹ce wartoœci, ze wzglêdu na b³êdn¹ odnoœnie do zasobów
przyrody teoriê wartoœci, wed³ug której zasoby nie bêd¹ce wytworem pracy ludz-
kiej nie maj¹ wartoœci i nie przenosz¹ pracy uprzedmiotowionej (Górka i in., 1995).
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Obecnie przyjêta idea rozwoju (koncepcja trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju lub
trwa³ego rozwoju) obejmuje wymiar ekologiczny (œrodowiskowy), ekonomiczny
i spo³eczny (kulturowy, demograficzny, etyczno-aksjologiczny, œwiadomoœciowy)
(Poskrobko, 1998). Ponadto, trwa³y rozwój rozumiany jest jako zrównowa¿ony
zbiór ³adów: ekologicznego, spo³eczno-demograficznego, ekonomicznego, prze-
strzennego i politycznego. Integracja tych ³adów warunkuje realizacjê rozwoju
zrównowa¿onego (Fiedor (red.), 2002). Sama definicja zrównowa¿onego i trwa³ego
rozwoju by³a wielokrotnie dyskutowana w literaturze, a szczegó³owo jest omówio-
na u B. Piontek (2002). W problematyce poruszaj¹cej zagadnienia ekorozwoju ob-
szarów chronionych wiele miejsca poœwiêca siê rolnictwu ekologicznemu i turysty-
ce wiejskiej jako kierunkom rozwoju stwarzaj¹cym szansê dla tych terenów.

Systematyczny wzrost oraz koniecznoœæ pobudzania dzia³alnoœci ekologicznej
na obszarach chronionych spowodowa³y zainteresowanie autora t¹ tematyk¹, dlate-
go celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli gospodarstw agroturystycznych
i ekologicznych w rozwoju turystyki na obszarach chronionych województwa
œwiêtokrzyskiego.

2. Obszary chronione w rozwoju spo³eczno-gospodarczym –
zagadnienia teoretyczne

W Polsce istnieje wiele form ochrony przyrody zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880, art. 6.1), a w szcze-
gólnoœci parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Przestrzenne formy

ochrony przyrody i krajobrazu obejmujà 33,1% powierzchni kraju, w tym parki

krajobrazowe stanowiàce 8,2% (2 552 803,6 km2), tj. 25% obszarów chronionych.
Na przestrzeni ostatnich lat nastêpuje wzrost powierzchni obszarów chronionych
w ca³oœci obszaru Polski od 3,5% w 1980 r. do 33,1% w 1999 r. (Ochrona Œrodo-
wiska, 2003).

Podstawowym celem tworzenia systemu obszarów chronionych jest utrzymanie
naturalnych procesów przyrodniczych, stabilnoœci ekosystemów, a w szczególnoœci
zachowanie bioró¿norodnoœci. Obszary chronione ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê
podlegaj¹ specjalnym przepisom prawnym, które decyduj¹ w zale¿noœci od stopnia
ochrony, o dopuszczalnej dzia³alnoœci cz³owieka. W Polsce, wed³ug obowi¹zu-
j¹cych przepisów, obszary parków krajobrazowych i chronionego krajobrazu s¹ naj-
bardziej predestynowane do wprowadzania idei zrównowa¿onego rozwoju. Ujêcie
rozwoju obszarów chronionych w teorii ekonomii nie jest ³atwe, wynika z ró¿nego
postrzegania czynnika ziemi w rozwoju gospodarczym.
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3. Przestrzeñ turystyczna a jej rozmieszczenie

Mówi¹c o przestrzennym zakresie turystyki wyró¿niamy w obrêbie przestrzeni
geograficznej i spo³eczno-ekonomicznej przestrzeñ turystyczn¹, czyli tak¹ prze-
strzeñ, w której zachodz¹ zjawiska turystyczne (Kowalczyk, 2000). Wed³ug Nie-
zgody (2006) granice wyznaczaj¹ zatem pobyty turystów oraz obecnoœæ infrastruk-
tury, tym samym oznacza to, ¿e jedynym ograniczeniem jest wystêpowanie
walorów i atrakcji turystycznych poszukiwanych przez turystów. Gdyby rozpatry-
waæ rozmieszczenie (odleg³oœæ) od miasta problem ten jest raczej trudny do
uchwycenia, poniewa¿ wzglêdy lokalne czy dziedzictwo kulturowe i krajobraz
podlegaj¹ ocenie indywidualnej, a z drugiej strony sam¹ atrakcj¹ mo¿e byæ chêæ
przebywania w gospodarstwie rolnym. Wed³ug Machnik (2008) ka¿da dzia³alnoœæ
agroturystyczna odbywa siê w przestrzeni agroturystycznej, któr¹ mo¿emy rozpa-
trywaæ w¹sko – jako teren gospodarstwa rolnego œwiadcz¹cego us³ugi agrotury-
styczne, naturalnego ukszta³towania terenu i zmian wynikaj¹cych z dzia³alnoœci
cz³owieka. Natomiast rozpatruj¹c tê kwestiê ujêt¹ szeroko (przestrzeñ agrotury-
styczn¹) zwracamy uwagê równie¿ na stan œrodowiska naturalnego – czystoœæ wód
i powietrza, ha³as itp. Sznajder i Przezbórska (2006) rozró¿niaj¹ to zagadnienie
jeszcze poprzez dominacjê w pejza¿u, gdy jest pierwszoplanowa wsi to mówimy
o przestrzeni wiejskiej, przy dominacji rolnictwa – rolniczej.

Ka¿da przestrzeñ podlega okreœlonej waloryzacji lub inwentaryzacji. Wed³ug
Machnik (2008) wyró¿nia siê szeœæ czynników, które wp³ywaj¹ na ocenê jej war-
toœci:

– piêkno krajobrazu,
– obszary dzikiej natury i pustkowia,
– materialne dziedzictwo kulturowe i etniczne,
– szczególnie korzystne wartoœci dla ³owiectwa, wêdkarstwa, narciarstwa, wê-

drówek terenowych,
– dobra dostêpnoœæ dla szerokiego rynku konsumentów,
– efektywna i profesjonalna dzia³alnoœæ promocyjna oraz handlowa, a tak¿e

w³aœciwe zarz¹dzanie.

Spoœród tych czynników, pierwszych piêæ to czynniki zale¿ne bardziej od wa-
runków naturalnych, choæ równie¿ mo¿na je w pewien sposób kszta³towaæ (zarów-
no wywieraj¹c wp³yw pozytywny, jak i negatywny). Ostatni czynnik zale¿y tylko
od lokalnej spo³ecznoœci i innych osób zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ agroturystyczn¹
w regionie. Jest to zatem czynnik zmienny, gdy pozosta³e traktuje siê jako sta³e
czynniki jakoœci przestrzeni agroturystycznej (Sznajder, Przezbórska, 2006).

Drzewiecki (1992) zaproponowa³ metodê waloryzacji przestrzeni agroturystycz-
nej, w której kryteria dobrano tak, aby statystycznie odzwierciedla³y czynniki wa¿-
ne dla turystyki wiejskiej. Jest ona oparta na elementach materialnych, gdy¿ takie
zosta³y przez autora uznane za w miarê stabilne. Przy przeprowadzaniu waloryzacji
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bierze siê pod uwagê nastêpuj¹ce cechy gmin, ze wzglêdu na istniej¹ce dane sta-
tyczne mo¿liwe do obliczeñ wskaŸników:

1. gêstoœæ zaludnienia na 1 km2 u¿ytków rolnych,
2. udzia³ rolniczej gospodarki nieuspo³ecznionej w powierzchni u¿ytków rol-

nych,
3. udzia³ ³¹k i pastwisk w powierzchni u¿ytków rolnych,
4. udzia³ lasów w powierzchni ca³kowitej gminy,
5. udzia³ wód w powierzchni ca³kowitej gminy,
6. typy osadnictwa wiejskiego,
7. udzia³ osób utrzymuj¹cych siê z dzia³alnoœci pozarolniczej.

W przypadku pierwszego kryterium maksymalny wskaŸnik winien wynosiæ
80 osób, natomiast dla drugiego – byæ wy¿szy ni¿ 60%. Ze wzglêdów psycholo-
gicznych i fitosanitarnych dobrze by³oby, aby trzeci wskaŸnik kszta³towa³ siê na
poziomie wy¿szym ni¿ 30%. Udzia³ powierzchni zajmowanej przez lasy w gminie,
dla dowolnego rodzaju turystyki, jest bardzo istotny i wskazane jest, aby zawiera³
siê pomiêdzy 30% a 60%. Równie¿ udzia³ powierzchni wód ma du¿e znaczenie dla
rozwoju turystyki i minimalnie powinien wynosiæ 5%. Ponadto udzia³ osób zajmu-
j¹cych siê pozarolnicz¹ dzia³alnoœci¹ przyczynia siê do atrakcyjnoœci turystycznej,
jeœli stanowi ponad 60%. Natomiast przedostatni wskaŸnik – typ zabudowy wiej-
skiej i stopieñ rozproszenia zabudowy – bywa ró¿nie oceniany, w zale¿noœci od
osobistych preferencji.

Gmina maj¹ca szanse w rozwoju turystyki i rekreacji musi spe³niaæ co najmniej
trzy kryteria. W Polsce jest oko³o 1400 gmin kwalifikuj¹cych siê jako atrakcyjne
dla rozwoju agroturystyki. Powierzchnia zajmowana przez te gminy wynosi 66%
powierzchni Polski (208 000 km2) i jest zamieszkiwana przez ok. 8,7 mln ludnoœci
(22% ludnoœci kraju). Gminy atrakcyjne dla rozwoju turystyki s¹ roz³o¿one nie-
równomiernie, kumuluj¹c siê na Mazurach, Podlasiu, Pomorzu oraz na ziemi lubu-
skiej, w pó³nocnej Wielkopolsce, Karpatach, Sudetach i na Roztoczu (Machnik,
2008). Przestrzenny podzia³ ze wzglêdu na po³o¿enie w regionie przedstawia tabli-
ca 1.

4. Gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne w Polsce

Koniecznoœæ uwzglêdnienia aspektów ekologicznych w dzia³alnoœci gospodar-
czej implikuje koncepcja zrównowa¿onego rozwoju, która jest uwzglêdniana we
wszystkich strategicznych dokumentach rz¹dowych i jednostek samorz¹dowych.
Idea zrównowa¿onego rozwoju ma szczególne znaczenie wobec przyrodniczych
obszarów chronionych, które spe³niaj¹ ró¿ne funkcje, a w szczególnoœci zapew-
niaj¹ ochronê naturalnych wartoœci przyrodniczych. Zrównowa¿ony rozwój obsza-
rów wiejskich jest jednym z najwa¿niejszych w koncepcji rozwoju w ramach Unii
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Europejskiej, a wiêc jego realizacja powinna dokonywaæ siê w ramach szeroko ro-
zumianej idei zrównowa¿onego rozwoju. Wed³ug J. Siekierskiego (2002) istotne
znaczenie w zachowaniu równowagi œrodowiska przyrodniczego na obszarach
wiejskich maj¹ te kierunki zagospodarowania, które decyduj¹ o prawid³owym
funkcjonowaniu œrodowiska przyrodniczego, tj. kanalizacja i oczyszczanie œcie-
ków, gazyfikacja, sk³adowanie i utylizacja odpadów, oraz promowanie ekolo-
gicznych kierunków rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, a zw³aszcza
rolnictwa integrowanego, ekologicznego oraz agroturystyki zgodnie z ide¹ zrówno-
wa¿onego rozwoju. W problematyce dotycz¹cej gospodarki rolnej na obszarach
chronionych wiele miejsca poœwiêca siê rolnictwu ekologicznemu, jak równie¿ tu-
rystyce (agroturystyce, ekoturystyce). Turystykê powszechnie uwa¿a siê za szansê
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T a b l i c a 1

Liczba gospodarstw agroturystycznych w 2007 roku

Województwo
Liczba

obiektów
ogó³em

Liczba
obiektów
ca³orocz-

nych

liczba
obiektów
sezono-
wych

Liczba
miejsc

noclego-
wych

Liczba
miejsc

noclego-
wych

ca³orocz-
nych

Liczba
miejsc

noclego-
wych se-
zonowych

dolnoœl¹skie 592 562 30 6475 6178 297

kujawsko-pomorskie 333 246 87 3544 2575 969

lubelskie 408 294 114 3445 2463 982

lubuskie 164 123 41 1615 1199 416

³ódzkie 167 116 51 1427 1035 392

ma³opolskie 1590 1230 360 17927 14233 3694

mazowieckie 378 273 105 3322 2561 761

opolskie 112 84 28 1110 858 252

podkarpackie 1074 807 267 8288 6592 1696

podlaskie 929 447 182 5751 3998 1753

pomorskie 770 542 228 7565 5227 2338

œl¹skie 384 321 63 5296 4439 857

œwiêtokrzyskie 255 274 81 2896 2354 542

warmiñsko-mazurskie 869 597 272 8164 5432 2732

wielkopolskie 474 369 105 4703 3702 1001

zachodniopomorskie 491 343 148 5616 3862 1754

� r ó d ³ o: Instytut Turystyki.



dla obszarów wiejskich w ramach wielofunkcyjnego i zrównowa¿onego rozwoju,
która mo¿e byæ podstawow¹ funkcj¹ pozarolnicz¹ gospodarstw i mieszkañców wsi,
zw³aszcza na obszarach chronionych (parkach narodowych i krajobrazowych).

Reakcj¹ na zagro¿enie zwi¹zane z rolnictwem konwencjonalnym, zw³aszcza
o intensywnej produkcji (postêpuj¹ca chemizacja produkcji), jest coraz silniejsze
przekonanie, ¿e tylko rolnictwo ekologiczne nie bêdzie prowadziæ do degradacji
œrodowiska przyrodniczego, a wytwarzana ¿ywnoœæ bêdzie odpowiedniej jakoœci.
Argumentem za takim rodzajem rolnictwa jest utrzymanie w œrodowisku równowa-
gi przyrodniczej, co jest szczególnie wa¿ne na obszarach chronionych. Wzrost po-
pytu na produkty o najwy¿szej jakoœci i relatywnie wy¿sze ceny tych produktów to
g³ówne stymulatory powstawania i rozwoju gospodarstw ekologicznych.

Wed³ug danych œwiatowej organizacji rolnictwa ekologicznego IFOAM na
œwiecie jest ju¿ 26 milionów hektarów upraw ekologicznych, a liczba takich go-
spodarstw stale wzrasta. Najwiêksze przestrzenie uprawy ekologiczne zajmuj¹
w Australii i w Argentynie, a w Europie we W³oszech (ok. 1 milion ha), choæ naj-
wiêkszy udzia³ upraw ekologicznych w ogólnej powierzchni u¿ytków rolnych ma
miejsce w Austrii (ok. 11%). W Unii Europejskiej w koñcu 2004 r. by³o ok. 5,7
miliona hektarów upraw ekologicznych, co stanowi ok. 3,5% u¿ytków rolnych –
liczba gospodarstw ekologicznych wynosi³a natomiast ok. 142 tys. W Polsce na
koniec 2004 r. by³o ok. 3,8 tys. gospodarstw ekologicznych, w tym oko³o 2,1 tys.
bêd¹cych w trakcie przestawiania siê, co stanowi³o oko³o 1,5% gospodarstw
(w Polsce 0,2%). W ci¹gu 2005 r. i 2006 r. sytuacja w tym zakresie zmieni³a siê
bardzo w Polsce – wielu nowych rolników zdecydowa³o siê na przestawianie swo-
ich gospodarstw (Materia³y..., 2008).

W Polsce w 1991 roku atest posiada³o 49 gospodarstw o powierzchni 550 ha, na-
tomiast na koniec 2001 r. by³o ich 669 o ³¹cznej powierzchni 14 967,4 ha. W Polsce
obserwuje siê dynamiczny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych (certyfikowa-
nych i w trakcie przestawiania), zw³aszcza po wejœciu do Unii Europejskiej, i tak:
w 2003, rok przed cz³onkostwem, by³o 2296 gospodarstw, w 2004 r. ju¿ 3760
(oznacza to wzrost o ponad 50% w ci¹gu pierwszego roku cz³onkostwa), w 2005 r.
7183 (to wzrost o blisko 100% w stosunku do roku ubieg³ego – rys. 1), a w 2006 r.
ju¿ 9188 gospodarstw (tempo wzrostu mniejsze – 28%). Nie tylko przybywa gospo-
darstw ekologicznych, ale te¿ wzrasta liczba certyfikowanych przetwórni artyku³ów
spo¿ywczych, przetwarzaj¹cych produkty rolnictwa ekologicznego – w 2003 r. by³o
ich tylko 22, w koñcu 2004 r. ju¿ 55, w koñcu 2005 r. – 90, a na koñcu 2006 r. ju¿
156. WyraŸnie te¿ buduje siê rynek produktów z gospodarstw ekologicznych –
w pierwszej po³owie 2007 r. dzia³a³o w Polsce co najmniej 18 hurtowni rozprowa-
dzaj¹cych tak¹ ¿ywnoœæ, a liczba sklepów sprzedaj¹cych produkty ekologiczne by³a
szacowana na ok. 300 w ca³ej Polsce. Tak wiêc roœnie poda¿ tych produktów na
rynku, roœnie te¿ i popyt na nie mimo tego, i¿ produkty takie s¹ przeciêtnie o 50%
dro¿sze ni¿ inne (niecertyfikowane) – jedzenie takie jest bowiem zdrowsze i smacz-
niejsze (Pop³awski, 2009).
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Szacuje siê, i¿ w województwie œwiêtokrzyskim istniej¹ obecnie 932 gospodar-
stwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ ekologiczn¹, lokuj¹c tym samym województwo na
4 miejscu w kraju pod wzglêdem liczby gospodarstw ekologicznych. Najwiêcej go-
spodarstw ekologicznych w regionie œwiêtokrzyskim znajduje siê w powiatach:
piñczowskim, kieleckim, starachowickim i ostrowieckim. Dane te oznaczaj¹, ¿e
liczba ekologicznych gospodarstw w tym województwie wzros³a od 2005 roku a¿
o 277. 659 gospodarstw otrzyma³o certyfikaty ekologicznych gospodarstw rolnych,
nadane przez jednostki certyfikuj¹ce. Ka¿de gospodarstwo obowi¹zuje system
kontroli, który dotyczy producentów, przetwórców i importerów ¿ywnoœci. Stan
gruntów rolnych na terenie województwa œwiêtokrzyskiego jest doœæ dobry i cha-
rakteryzuje siê niskim zanieczyszczeniem nawozami i pestycydami, oraz innymi
zanieczyszczeniami przemys³owymi. Poza tym w województwie istniej¹ doskona³e
warunki klimatyczne, które tak¿e sprzyjaj¹ rozwojowi rolnictwa w regionie, g³ów-
nie rolnictwa ekologicznego. Jednostki certyfikuj¹ce, zgodnie z ustaw¹ o rolnic-
twie ekologicznym (Ustawa, 2004), zosta³y upowa¿nione do przeprowadzania kon-
troli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodnoœci w rolnictwie ekologicznym.
Chocia¿ produkcjê ¿ywnoœci metodami ekologicznymi podejmuje coraz wiêcej rol-
ników, nadal stanowi ona zaledwie 0,6% wszystkich gospodarstw rolnych w Pol-
sce.
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Rys. 1. Liczba gospodarstw ekologicznych kontrolowanych w Polsce w latach 1991–2005

� r ó d ³ o: Materia³y..., 2008.



5. Gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne
w województwie œwiêtokrzyskim

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o mo¿liwie zrównowa¿onej
produkcji roœlinnej i zwierzêcej w ramach gospodarstwa, bazuj¹cy na œrodkach po-
chodzenia biologicznego i mineralnego, nieprzetworzonych technologicznie.
W systemie tym wyklucza siê stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych,
pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. Z definicji tej
wynika, ¿e efektywnoœæ produkcji w gospodarstwach ekologicznych jest silnie uza-
le¿niona od jakoœci warunków siedliskowych kszta³towanych przez czynniki natu-
ralne. Uprawy ekologiczne w województwie œwiêtokrzyskim obejmuj¹ obszar po-
wy¿ej 9600 ha u¿ytków rolnych, z czego 130 ha obejmuj¹ uprawy warzywne,
a 650 ha uprawy sadownicze. W roku 2007 zaobserwowano trend wzrostu sprzeda-
¿y trzody chlewnej produkowanej zgodnie z metodami ekologicznymi, natomiast
skup mleka oraz byd³a opasowego pozostawa³ bez zmian, prawdopodobnie z po-
wodu braku odbiorców na te produkty. Firmy skupuj¹ce artyku³y z gospodarstw
ekologicznych coraz czêœciej, obok jakoœci, stawiaj¹ na zakup wiêkszych partii to-
waru (najmniejsza partia towaru to 25 ton), co gospodarstwom o powierzchni 1 ha
(a takie dominuj¹ na tym terenie), znacznie utrudnia dostêp do krajowych i zagra-
nicznych rynków zbytu. Dlatego ma³e gospodarstwa ekologiczne, aby utrzymaæ siê
na rynku i by sprostaæ wymaganiom rynkowym ³¹cz¹ siê w grupy producentów
i równie¿ dziêki temu mog¹ korzystaæ z ró¿nych form wsparcia. Okazuje siê, ¿e
dostêp do rynków zbytu to nie jedyny problem. Istotnym zagadnieniem ograni-
czaj¹cym wzrost sprzeda¿y produktów wytworzonych w gospodarstwach ekolo-
gicznych jest brak dostêpu do nasion wytworzonych zgodnie z metodami ekolo-
gicznymi, brak odmian roœlin odpornych na ró¿nego rodzaju choroby i szkodniki,
a tak¿e brak ekologicznych œrodków do zwalczania szkodników.

Wprowadzenie w roku 1999 dotacji do kontroli gospodarstw ekologicznych oraz
po wst¹pieniu do UE, dotacji do powierzchni u¿ytków rolnych i kosztów kontroli
znacznie zdynamizowa³o proces tworzenia gospodarstw ekologicznych. W woje-
wództwie œwiêtokrzyskim liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem wzros-
³a z 25 w 1997 roku, do 932 w roku 2007 (tabl. 2). W skali kraju, pod wzglêdem
liczby gospodarstw ekologicznych, region ten zajmuje 4 miejsce. Najwiêcej gospo-
darstw po³o¿onych jest w powiatach: piñczowskim, kieleckim, starachowickim
i ostrowieckim. Œrednio na jedno gospodarstwo ekologiczne w 2006 roku przy-
pad³o 6200 z³otych dotacji. Najwiêksze sumy trafi³y do powiatu w³oszczowskiego
(9418 z³), sandomierskiego (7512 z³) oraz skar¿yskiego (6904 z³). Zasadniczym
celem rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie œwiêtokrzyskim jest pro-
dukcja ¿ywnoœci o jak najwy¿szej jakoœci i wartoœci biologicznej, wolnych od syn-
tetycznych œrodków ochrony roœlin, nawozów syntetycznych, ¿ywnoœci nieska-
¿onej przez GMO. Produkcja ekologiczna jest prowadzona na powierzchni ponad
9000 ha u¿ytków rolnych. Wed³ug oceny ŒODR w Modliszewicach oko³o 5% go-
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T a b l i c a 2

Liczba gospodarstwach ekologicznych w województwie œwiêtokrzyskim

Lp.
Powiat,
gmina

Liczba gospodarstw
ekologicznych

sztuk
w tym

2005 2006 2007

2005 2006 2007

w okresie
przestawia-

nia z cer-
tyfi-

katem

w okresie
przestawia-

nia z cer-
tyfi-

katem

w okresie
przestawia-

nia z cer-
tyfi-

katem

I rok
II, III
rok

I rok
II, III
rok

I rok
II i
III
rok

1
Busko
Zdrój

51 68 77 25 13 13 17 25 26 10 17 50

2 Jêdrzejów 27 29 35 2 9 16 2 2 25 6 2 27

3
Kazimierza
Wielka

4 7 11 2 0 2 0 7 0 1 3 7

4 Kielce 86 107 115 30 9 47 21 30 56 8 21 86

5 Koñskie 50 67 82 37 13 0 17 37 13 15 17 50

6 Opatów 55 65 76 32 23 0 10 32 23 11 10 55

7 Ostrowiec 68 77 90 34 20 14 9 34 34 13 9 68

8 Piñczów 123 148 157 25 8 90 29 21 98 15 31 111

9 Sandomierz 8 14 18 5 2 1 6 5 3 5 4 9

10 Skar¿ysko 4 4 8 3 0 1 0 3 1 1 3 4

11
Starachowi-
ce

89 102 124 18 0 71 13 18 71 7 15 102

12 Staszów 60 84 97 18 0 42 24 18 42 13 24 60

13
W³oszczo-
wa

30 40 42 22 0 8 10 22 8 0 12 30

Razem
województwo
œwiêtokrzyskie

655 812 932 253 97 305 158 254 400 105 168 659

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie Ochrona Œrodowiska, 2003.



spodarstw ekologicznych specjalizuje siê w produkcji warzyw i roœlin sadowni-
czych. Aby sprostaæ wymaganiom rynku gospodarstwa ekologiczne musz¹ ³¹czyæ
siê w grupy producenckie. Aktualnie w województwie œwiêtokrzyskim w zakresie
rolnictwa ekologicznego dzia³aj¹:

Nadnidziañskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKO-
NIDA” – ekologiczne warzywa i owoce

Powiatowe Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKOTEL”
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.

Ponadto na etapie rejestracji jest grupa producentów w powiecie koneckim i bu-
skim. Dzia³a tak¿e kilka nieformalnych grup producentów warzyw lub owoców:
borówki amerykañskiej, porzeczki czarnej, truskawki.

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego ze swojej strony wspiera
i promuje rolnictwo ekologiczne poprzez pomoc organizacyjn¹ i finansow¹ dla go-
spodarstw i grup producenckich dzia³aj¹cych w tej bran¿y. W ramach pomocy
udzielonej producentom ¿ywnoœci ekologicznej Urz¹d Marsza³kowski organizuje
i dofinansowuje udzia³y tych producentów w targach i wystawach bran¿owych, ta-
kich jak: Miêdzynarodowe Targi Biotechnologiczne „BioFach” w Norymberdze
(Niemcy), Miêdzynarodowe Targi „Polagra” w Poznaniu, Miêdzynarodowe Targi
¯ywnoœci Ekologicznej „Ekogala” w Rzeszowie itp.

Pojêcie agroturystyki jest pojêciem najnowszym, datuje siê z prze³omu lat dzie-
wiêædziesi¹tych XX wieku. Za czynniki najbardziej wp³ywaj¹ce na rozwój agrotu-
rystyki przyjmuje siê (Sznajder, Przezbórska, 2006):

– niskie dochody gospodarstw rolnych,
– urbanizacjê,
– redystrybucjê dochodów ludnoœci miejskiej do gospodarstw agroturystycz-

nych i w konsekwencji na ca³¹ ludnoœæ wiejsk¹,
– stan infrastruktury wiejskiej i wi¹¿¹cy siê z tym poziom jej „urbanizacji”

w politykê lokalnych w³adz samorz¹dowych.

Domen¹ agroturystyki jest przestrzeñ zapewniaj¹ca bliskoœæ natury i swobodê
poruszania siê, ograniczaj¹ca kontakt z anonimowym t³umem i stwarzaj¹ca mo¿li-
woœæ kontaktu z innymi osobami (zarówno mieszkañcami, jak i innymi turystami).
Sprzyja ona tak¿e uprawianiu sportu i rekreacji na œwie¿ym powietrzu. Charaktery-
zuje siê ma³¹ skal¹ wystêpowania, u³atwiaj¹c nawi¹zywanie wzajemnych wiêzi,
dziêki którym ponowne przyjazdy w przysz³oœci staj¹ siê bardziej prawdopodobne.
Jej nag³y rozwój by³ efektem przemian spo³eczno-gospodarczych, wyzwalaj¹cych
poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania dochodów. Wówczas te¿ zaczê³y
powstawaæ Oœrodki Doradztwa Rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne, pro-
gramy pomocowe itp. (Wiatrak, 2003).

Wzajemne relacje pomiêdzy poszczególnymi formami turystyki zwi¹zanej z ob-
szarami wiejskimi i pozosta³ymi formami turystyki przedstawia Machnik (2008).

Korzyœci ekonomiczne, wynikaj¹ce z turystyki wiejskiej, ³¹cz¹ siê z rozwojem
gospodarstw rolnych, wsi i gminy poprzez dodatkowe dochody gospodarstw rol-
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nych oraz samorz¹dów. Rozwój gospodarstw agroturystycznych jest Ÿród³em po-
wstania i rozwoju dodatkowego rynku zbytu na produkty ¿ywnoœciowe, w tym dla
gospodarstw ekologicznych i ró¿nego rodzaju us³ug miejscowych (rêkodzielnictwa,
rzeŸbiarstwa).

Istniej¹ce zwi¹zki miêdzy gospodarstwami ekologicznymi, agroturystycznymi
i ekoagroturystycznymi, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, s¹ bardzo wa¿ne, dlatego
w tablicy 3 przedstawiono liczbê tych gospodarstw w gminach wiejskich o przewa-
dze obszarów chronionych w województwie œwiêtokrzyskim. Liczba tych gospo-
darstw jest znaczna w ró¿nych gminach.
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T a b l i c a 3

Liczba gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych i ekoagroturystycznych
w województwie œwiêtokrzyskim wspó³pracuj¹cych

z Œwiêtokrzyskim Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
(stan na 1 maja 2008 r.)

Gmina Gospodarstwa
ekologiczne

Gospodarstwa
ekoagroturystyczne

Gospodarstwa
agroturystyczne

Liczba Liczba Liczba
Liczba
pokoi

Liczba miejsc
noclegowych

Baækowice 9 1 3 6

Ba³tów 13 1 7 22 51

Bli¿yn 2 1 2 5 11

Bodzechów 4 2 3 7

Bogoria 14 6 21 48

Brody 4 5 10 35

Daleszyce 14 1 16 54 154

Gnojno 5

Górno 3 8 22 57

Imielno 14

Iwaniska 54 1 5 14 39

Kije 48 1 1 3 6

Kluczewsko 1 8 25 71

Krasocin 6 1 1 2 5

£agów 15 4 12 40 120

£¹czna 2 4 13 37

£opuszno 10 5 10 40

Mas³ów 1 2 11 27
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Micha³ów 15 2 7 11

Miedziana Góra 2 1 3 8

Mirzec 61 2 4 13 27

Mniów 10

Nag³owice 1 7 21 48

Nowy Korczyn 28 1 5 10

Oksa 1 2 5 11

Opatowiec 2

Pacanów 11

Paw³ów 45 1 6 25 71

Piekoszów 3 10 26 67

Pierzchnica 4 4 11 32

Radoszyce 27 2 1 5 15

Raków 6 1 13 48 137

Ruda Maleniecka 8 4 6 19

Sitkówka Nowiny 3

Skar¿ysko Koœcielne 2 1 4 12

S³upia Jêdrzejowska 2 1 3 6

S³upia Konecka 5

Smyków 8 1 1 6

Sobków 3

Solec Zdrój 17 1

Stopnica 3 5 18 42

Strawczyn 17

Szyd³ów 8 26 75 216

Tuczêpy 2 2 7 16

Waœniów 11 1 3 8 23

Wiœlica 6 3 8 16

Wodzis³aw 1 1 3 5

Zagnañsk 2 5 18 54

Z³ota 8 1 2 6 12

Razem 541 19 190 584 1578

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych z Œwiêtokrzyskiego Oœrodka Doradztwa Rol-
niczego w Modliszewicach.
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6. Podsumowanie

W województwie œwiêtokrzyskim w 2008 r. by³o 1184 gospodarstw ekologicz-
nych i 362 gospodarstw agroturystycznych z 1166 pokojami, w których znajdowa³o
siê 3160 miejsc noclegowych. Znacz¹ca liczba gospodarstw znajdowa³a siê na ob-
szarach chronionych i w istotny sposób pobudza³a rozwój turystyki na tych obsza-
rach. Na podstawie dostêpnych informacji z gmin i zarz¹dów parków nie stwierdzo-
no negatywnego wp³ywu turystyki na ochronê przyrody. Problem taki mo¿e
w dalszej perspektywie czasowej dotyczyæ jedynie turystyki w obszarze Góry
Œw. Anny. Rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki jako podstawy turystyki
wiejskiej jest niepodwa¿alny i uwa¿any powszechnie jako naturalny dla obszarów
chronionych. Niew¹tpliwie istotne znaczenie dla rozwoju turystyki na obszarach
chronionych bêd¹ mia³y te tereny, które w umiejêtny sposób wykorzystaj¹ wysokie
walory œrodowiskowe (gleba, woda, powietrze), które s¹ tak konieczne dla rozwoju
turystyki i do produkcji ekologicznej. Natomiast produkcja ekologiczna sama w so-
bie poprzez wysokie wymagania w zakresie stanu œrodowiska (atesty), wp³ywa ko-
rzystnie na walory przyrodnicze obszaru chronionego poprzez w³aœciwe ich wyko-
rzystanie. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym jest mo¿liwoœæ konsumpcji przez
agroturystów wysoko ekologicznej ¿ywnoœci, wyprodukowanej w gospodarstwach
ekologicznych. Ta wspó³zale¿noœæ stwarza realne szanse dla rozwoju rolnictwa eko-
logicznego i agroturystyki na obszarach chronionych.
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Tourist, Eco-Tourist and Ecological Farms
as a Factor of Tourism Development
within the Protected Areas of the Œwiêtokrzyskie Voivodeship

S u m m a r y: The development of the farm tourism and ecological farms in Poland has be-
come significant over the past few years, which calls for the necessity to deal with this issue
urgently. The main driving force of the farm tourism development is searching for additional
sources of income by farm manufacturers. The farm tourism does not only mean income for
the farmer himself who provides services, but it also means development of the related areas,
such as: folk handicraft, processing, services of different kinds, astronomy, commerce. As
a consequence, it will lead to the occupational urbanisation of villagers and labour market en-
richment whereas ecological economy is the natural background for the farm tourism. Apart
from the social benefits, the economic ones can be distinguished as well. Tourist economy de-
velopment creates an alternative for extra-farming employment and ecological manufacture
development within the agricultural regions.

K e y w o r d s: farm tourism, eco-farm tourism, naturally precious areas, Œwiêtokrzyskie
Voivodeship
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