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Wstęp

Agroturystyka na tle innych form turystyki jest bardzo specyficzną formą wypoczynku, 
ponieważ jest związana z rolnictwem i gospodarstwem rolnym oraz jego otoczeniem przy-
rodniczym i społeczno-kulturowym1. Od strony podażowej jej istotą jest organizowanie 
pobytu turystycznego przez rodzinę rolniczą we własnym gospodarstwie rolnym2. Wypo-
czynek tego typu cieszy się zarówno w Polsce, jak i na świecie ciągłym zainteresowaniem 
mieszkańców miast, zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich. 

Agroturystyce w Polsce poświęca się dużo uwagi w badaniach naukowych, a tak-
że w praktycznej działalności ośrodków decyzyjnych (władze lokalne, stowarzyszenia 
agroturystyczne, ODR). Wynika to z faktu, że jest ona postrzegana jako narzędzie wie-
lofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ tworzy dodatkowe miejsca pracy 
i dochody, zmniejsza odpływ ludności do miast, niejednokrotnie powodując napływ mło-
dych rodzin na tereny wiejskie. Coraz częściej mówi się jednak o potrzebie wprowadzenia 
nowego podejścia do rozwoju gospodarstw agroturystycznych, bowiem dotychczasowe 
strategie działania kwaterodawców okazują się nieskuteczne, a konkurencyjność oferty 
agroturystycznej w stosunku do innych form turystyki, która bazuje głównie na niskiej 
cenie3, jest niska. 

Celem pracy jest ocena stanu, wskazanie głównych problemów oraz perspektyw 
rozwoju agroturystyki w Polsce w kontekście nowych trendów i rozwiązań w krajach UE. 

1 M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2002, s. 41. 
2 A.P. Wiatrak, Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 
1996, 1, s. 35. 
3 A. Balińska, Konkurencyjność agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego, „Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473, s. 37. 
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W pracy przyjęto następujące założenia: agroturystyka jest formą wypoczynku, która 
na rynku turystycznym ma charakter niszowy; gospodarstwa agroturystyczne w Polsce 
funkcjonują w starym modelu rozwoju; istnieje potrzeba wprowadzenia nowego modelu 
rozwoju agroturystyki do praktyki funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. 

Agroturystyka w Polsce – stan obecny 

W Polsce tradycje wypoczynku w gospodarstwach rolnych sięgają XIX w. (tradycje 
dawnych letnisk). Jednak rozkwit tej formy wypoczynku nastąpił szczególnie intensyw-
nie w latach 70. i 80. XX w. Wówczas popularne były tzw. wczasy pod gruszą, gdzie 
rolnicy w zamian za pomoc przy pracach związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa 
oferowali tanie zakwaterowanie. Agroturystyka na nowoczesnych zasadach zaczęła roz-
wijać się dopiero na początku lat 90. XX w. jako rezultat polityki rozwoju wsi i rolnictwa, 
stwarzając możliwości dodatkowych dochodów dla rolników wynajmujących miejsca 
noclegowe, dostarczających np. produkty rolne, różne usługi, wyroby pamiątkarskie 
(rozszerzenie rynku zbytu) oraz udzielających lekcji, np. jazdy konnej, gotowania, hafto-
wania. Podejmowaniu działalności agroturystycznej sprzyjały w szczególności korzystne 
uregulowania organizacyjno-prawne oraz oferowane przez UE wsparcie finansowe. 
Nieprzerwanie od 1991 r. działalność agroturystyczna, prowadzona w niewielkiej skali, 
co oznacza wynajmowanie w funkcjonującym gospodarstwie rolnym do pięciu pokoi 
gościnnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym4. Podobne rozwiązania 
prawne stosują też inne kraje Europy, m.in. Niemcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, 
działalność agroturystyczna, jeśli jest prowadzona przez właściciela gospodarstwa, 
który oferuje nie więcej niż osiem łóżek, nie wymaga oficjalnej rejestracji i nie stanowi 
przedmiotu prawa powszechnego5. 

W ujęciu potocznym, stosowanym zarówno przez turystów, jak i organizatorów wy-
poczynku na wsi, pod parasolem terminu „agroturystyka” znajdują się różnorodne formy 
wypoczynku, od noclegu w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, poprzez zaadaptowane 
dla celów turystycznych dworki, pałace, zamki, młyny, spichrze, zabytkowe chaty, a także 
domki turystyczne, hostele, stadniny, schroniska, campingi, glampingi6 bądź też pensjo-
naty, wille i inne obiekty. Wszystkie funkcjonują pod szyldem agroturystyki, ponieważ pod 
tym pojęciem rozumie się zwykle świadczenie usług turystycznych przez rolników w ich 
gospodarstwach7. 

Termin „agroturystyka” jest magnesem przyciągającym turystów na wieś, mimo że nie 
zawsze ma ona związek z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym, a jedynie 
wykorzystuje malownicze zasoby terenów wiejskich. Z tego też powodu trudno jedno-

4 I. Dudzińska-Krawczyk, Agroturystyka zgodna z prawem, ZODR, Barzkowice 2017, s. 7. 
5 K. Sidali, Farm tourism: a cross-country empirical study in Germany and Italy, [Dissertation thesis], Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Cooperazione internazionale e politiche per lo sviluppo 
sostenibile 2009, 21 Ciclo.
6 Glamping – luksusowy kemping. 
7 I. Dudzińska-Krawczyk, Agroturystyka…, op. cit., s. 5. 
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znacznie określić liczbę gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Instytucje zajmujące 
się statystyką turystyczną na obszarach wiejskich, w tym GUS, Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego, stowarzyszenia agroturystyczne w różnorodny sposób posługują się terminem 
agroturystyka i wykorzystują różnorodne metody zbierania danych8. 

Agroturystyka według definicji GUS związana jest z funkcjonującym gospodarstwem 
rolnym, a świadczenie przez rolników usług powinno nierozerwalnie łączyć się z produk-
cyjną działalnością gospodarstwa. Zgodnie z obowiązującym prawem, przez agroturystykę 
rozumieć należy zorganizowanie przez rodzinę rolniczą na wsi wypoczynku we własnym, 
czynnym gospodarstwie rolnym. Według danych GUS, w 2015 r. funkcjonowało 3025 
gospodarstw agroturystycznych z maksymalnie 9 miejscami noclegowymi oraz 811 go-
spodarstw z 10 i więcej miejscami noclegowymi9. Szacunkowe dane ośrodków doradztwa 
rolniczego z 2011 r. mówią o 6322 gospodarstwach agroturystycznych10. Jak stwierdza 
J. Wojciechowska, wiele z nich ubywa, a jednocześnie powstaje też dużo nowych, które 
nie są rejestrowane lub promują się jedynie w Internecie11.

Z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) 
w 2015 r. wynika, że agroturystyka była najchętniej podejmowaną formą pozarolniczej 
działalności gospodarczej na terenach wiejskich (30% ogółu gospodarstw)12. Z analiz 
L. Przezbórskiej-Skobiej wynika, że z uwagi na liczbę, a zwłaszcza udział gospodarstw 
agroturystycznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w Polsce (0,58% ogółu gospo-
darstw rolnych), można ją uznać za działalność o charakterze marginalnym13. Jednak 
około 30% ogółu gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność gospodar-
czą w zakresie agroturystyki uzyskiwało w latach 2005–2013 ponad połowę dochodów 
gospodarstwa domowego z działalności pozarolniczej, w tym agroturystycznej14.

Badania prowadzone nad przestrzenną lokalizacją agroturystyki przez zespół specja-
listów z IRWIR PAN wskazują, że agroturystyka rozwija się głównie w regionach atrak-
cyjnych turystycznie oraz, chociaż w niewielkiej skali, na obszarach rolniczych, gdzie jest 
zazwyczaj jedyną formą świadczenia usług noclegowych15. Z raportu MRiRW wynika, 
że koncentracja gospodarstw agroturystycznych ma miejsce w pięciu województwach: 
małopolskim (1327), podkarpackim (985), warmińsko-mazurskim (801) oraz podlaskim 
(625) i pomorskim (672)16. Należy zatem przypuszczać, że w przyszłości agroturystyka 
będzie się rozwijać prawdopodobnie głównie na tych obszarach wiejskich, gdzie istnieją 

8 K. Karbowiak, Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010–2013, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2014, 
4, s. 42. 
9 Turystyka w 2015 roku, stat.gov.pl [18.09.2018].
10 L. Przezbórska-Skobiej, S. Sobotka, Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce, „Wieś 
i Rolnictwo” 2016, 2(171), s. 179.
11 J. Wojciechowska, 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości, „Turyzm” 2011, 21/1–2, s. 69.
12 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2015, s. 107.
13 L. Przezbórska-Skobiej, S. Sobotka, op. cit., s. 179.
14 L. Przezbórska-Skobiej, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości, [w:] Turystyka wiejska. Zagadnienia 
ekonomiczne i marketingowe, t. 1, red. A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak, Wyd. Wieś Jutra, Poznań 2016, s. 94. 
15 M. Bednarek-Szczepańska, J. Bański, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych 
w Polsce, „Przegląd Geograficzny” 2014, 86/2, s. 245.
16 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa…, op. cit., s. 108.
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skupiska atrakcji turystycznych, tj. na Mazurach, Pomorzu, w Małopolsce17 i Bieszcza-
dach. Bliskość atrakcji turystycznych będzie należeć do kluczowych czynników sukcesu. 

Baza agroturystyczna w Polsce jest zróżnicowana pod względem typu obiektu noclego-
wego oraz standardu oferowanych usług. Wśród ponad 8 tys. obiektów agroturystycznych 
funkcjonujących na terytorium kraju dominują kwatery agroturystyczne18, o bardzo różnym 
standardzie jakościowym, z przewagą kwater o najniższym standardzie, które traktowane 
są przez właścicieli jako dodatkowa działalność gospodarcza. Wynika to z faktu, że trud-
no jest pogodzić prowadzenie działalności agroturystycznej z prowadzeniem normalnej 
działalności w regularnym gospodarstwie rolnym, gdzie sezon prac polowych nakłada 
się na sezon turystyczny, a maszyny rolnicze stanowią zagrożenie życia i zdrowia osób 
postronnych19. 

Innowacyjną koncepcją może być także połączenie modelowej agroturystyki z formą 
wypoczynku oferowaną przez rodzinne ogrody działkowe. Agrodziałka rodzinna to nowe 
określenie dokładnie wpisujące się w aspekty agroturystyki. Rodzinny ogród działkowy 
(ROD), w myśl ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku20, 
jest to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów dział-
kowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania 
przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Niszowość tej formy turystyki określa poziom obłożenia w obiektach agroturystycznych, 
który jest niski, i np. według badań I. Kurtyki-Marcak na Dolnym Śląsku, największe obło-
żenie wynosiło 12% w 2007 r. i 4% w 2010 r.21 Charakterystyczny jest brak obłożenia zimą, 
jesienią i wiosną. Średnie wykorzystanie pokojów dla gospodarstw całorocznych w regionie 
wielkopolskim wynosiło 8%, a dla sezonowych – 62%22. Nieliczne badania w zakresie 
popytu na usługi agroturystyczne wskazują, że turyści korzystający z ofert agroturystycz-
nych wybierają agroturystykę ze względu na ciszę i spokój (92% ankietowanych spośród 
200 respondentów), możliwość aktywnego wypoczynku (62%), przyrodę (56%), a także 
atrakcyjną cenę pobytu (40%)23.

17 Zob. M. Kacprzak, Agroturystyka jako szansa rozwoju turystyki rodzinnej – przykład Małopolski, [w:] Kultura 
i przyroda w turystyce górskiej, red. B. Iwan, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2017, s. 177–190.
18 A. Jagusiewicz, M. Byszewska-Dawidek, Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Instytut Tu-
rystyki, Warszawa 2010, s. 12. 
19 M.W. Kozak, Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów?, „Studia Regionalne i Lokalne” 
2010, 4(42), s. 56.
20 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.).
21 I. Kurtyka-Marcak, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów górzystych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, 29, s. 205. 
22 Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe, t. 1, red. A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak, 
Wyd. Wieś Jutra, Poznań 2016, s. 104. 
23 A. Balińska, Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne, „Ekonomiczne Problemy 
Turystyki” 2014, 1(25), s. 260.
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O potrzebie nowego podejścia do rozwoju agroturystyki 
w Polsce 

Przeprowadzona analiza sytuacji agroturystyki w Polsce od strony podażowej i popyto-
wej wskazuje na potrzebę nowego podejścia kwaterodawców oraz instytucji wspierających 
jej rozwój do kształtowania oferty agroturystycznej i jej sprzedaży. Interesujące wyjaśnienie 
przedstawili Y. Ohe i A. Ciani, w postaci dwóch modeli rozwijania agroturystyki, opisujących 
agroturystykę od strony popytu i podaży. 

Tabela 1. Agroturystyka „stara” i „nowa” według Y. Ohe i A. Cianiego

Elementy Agroturystyka tradycyjna/stary typ Agroturystyka nowoczesna/nowy typ

Podaż 

wykorzystanie wolnych zasobów  
gospodarstwa (kapitału, pracy)
niska jakość usług 
niski poziom umiejętności zarządczych

wykorzystanie wielofunkcyjności wsi
wysoka jakość usług
wysoki poziom umiejętności zarządczych

Popyt pochodny 
niski poziom potrzeb turystycznych 

pierwotny 
wysoki poziom potrzeb turystycznych 

Rynek tani wypoczynek, niskie dochody wysokie dochody 

Przykład 
gospodarstwo oferujące zakwaterowanie 
(i np. wyżywienie) dla: turystów aktywnych, 
grzybiarzy, wędrowców, tranzytowych, innych

gospodarstwo oferujące pakiet pobytowy, 
związany z gospodarstwem, rolnictwem 
i otoczeniem gospodarstwa

Źródło: Y. Ohe, A. Ciani, Accessing Demand Characteristics Of Agritourism In Italy, “Tourism and Hospi-
tality Management” 2012, 18(2), s. 283.

Tradycyjny typ gospodarstw agroturystycznych w Polsce 

Jak wynika z danych zawartych w poprzednim rozdziale, agroturystyka w Polsce 
w obecnym kształcie odzwierciedla tzw. stary (tradycyjny) model agroturystyki. Podstawowe 
cechy tradycyjnego podejścia do rozwijania agroturystyki to zdaniem Ohe i Cianiego: wy-
korzystanie wolnych zasobów wytwórczych w gospodarstwie, niska jakość oferowanych 
usług, niewielkie potrzeby turystów, tani wypoczynek i niskie dochody (tabela 1). 

Podstawą rozwoju agroturystyki w tym modelu jest funkcjonujące gospodarstwo rolne 
lub równoważne (sadownicze, warzywnicze, inne), które oprócz produkcji rolnej (często 
ekstensywnej) proponuje turystom zakwaterowanie i wyżywienie. Oferowanie wypoczynku 
w gospodarstwie i jego najbliższym otoczeniu jest traktowane przez rolników jako dodat-
kowa lub uzupełniająca rolniczą działalność gospodarcza. Typowym przykładem takiej 
formy agroturystyki jest oferowanie zakwaterowania (oraz wyżywienia) w postaci pokoi 
gościnnych lub domków turystycznych bądź pól biwakowych. 

Głównym celem turystów nie jest jednak wypoczynek w gospodarstwie rolnym, lecz ko-
rzystanie z atrybutów atrakcyjnego otoczenia, tj. ciszy, spokoju, czystego powietrza, atrak-
cyjnego krajobrazu, dostępu do jeziora, możliwości jazdy konnej, spływów kajakowych, 
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spacerów i wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku. Gospodarstwo stanowi zatem 
jedynie „bazę wypadową” po najbliższej okolicy i regionie. Popyt na usługi agroturystycz-
ne ma charakter pochodny względem popytu na dobra oferowane przez tereny wiejskie 
i tradycyjną wieś (dobra te mają charakter dóbr publicznych, koszty ich funkcjonowania 
ponosi społeczność lokalna). Odwiedzający gospodarstwo turyści nie oczekują wysokiego 
poziomu jakości usług i są zadowoleni z poziomu oferowanych cen (tani wypoczynek na 
wsi). Z kolei rolnicy jako oferenci nie mają motywacji do integracji gospodarstwa rolnego 
z ofertą turystyczną i nie potrzebują w związku z tym żadnych szczególnych umiejętności 
(marketingowych, zarządczych) czy kwalifikacji do uruchomienia biznesu turystycznego 
ani dużych nakładów finansowych. 

Niskie bariery wejścia oraz optymizm są częściowym wyjaśnieniem nadmiernej liczby 
obiektów agroturystycznych w Polsce, oferujących wyłącznie tzw. pokoje gościnne. W przy-
padku Polski należy dodać jeszcze pochodzenie agrarne większości mieszkańców kraju. 
Z punktu widzenia rynku prowadzenie działalności turystycznej o niskiej jakości i ograni-
czonym zakresie usług nie generuje wysokich dochodów. Taki model rozwoju agroturystyki 
powoduje, że wiele współcześnie funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych traci 
klientów z powodu niesprostania ich oczekiwaniom. Agroturystyka jest kojarzona z tanim 
wypoczynkiem, niskim standardem, nudnym urlopem (bez dodatkowych atrakcji) oraz 
własnym wyżywieniem. 

Nowy typ gospodarstw agroturystycznych 

Na tle funkcjonujących w starym modelu gospodarstw agroturystycznych ujawniają 
swoją działalność, wprawdzie nadal nieliczne, gospodarstwa agroturystyczne, których 
oferta odpowiada aktualnym potrzebom turystycznym społeczeństwa. Współczesny tu-
rysta, znudzony ofertą „all inclusive”, poszukuje na polskiej wsi klimatycznej atmosfery 
miejsca, lokalnej kuchni, autentycznego zaangażowania właściciela w oferowanie często 
niestandardowych usług i hotelowego standardu (przynajmniej pokój z łazienką). W wy-
borze wsi jako miejsca wypoczynku duże znaczenie ma nadal kontakt z przyrodą, czyste 
powietrze, atrakcyjny krajobraz oraz możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego. 
Wśród turystów pochodzących z dużych miast uwidacznia się również: 

 – wzrost zainteresowania zdrowym odżywianiem i kupowaniem lokalnych produktów, 
 – wzrost znaczenia lokalnych producentów i szacunku dla lokalnych wytwórców, 
 – postrzeganie podróży i żywności jako doświadczenia kulturowego (ruch społeczny slow 

tourism, zainteresowanie interaktywnymi formami spędzania wakacji), 
 – przeciążenie rozwojem nowoczesnych technologii oraz tęsknota za naturą, ciszą, 

tradycyjnymi umiejętnościami i stylem życia. 
Właściciele gospodarstw agroturystycznych dostrzegają wyłaniający się nowy model 

konsumpcji turystycznej, który powinien być podstawą budowania konkurencyjnej i atrak-
cyjnej oferty turystycznej w gospodarstwie i otoczeniu. 
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W nowym modelu podstawą rozwoju agroturystyki jest funkcjonujące gospodarstwo 
rolne, którego właściciel oferuje klimatyczne, wyjątkowe, nietypowe wnętrza, kuchnię 
opartą na lokalnych składnikach oraz pakiet dodatkowych aktywności na terenie go-
spodarstwa i w otoczeniu, które umożliwiają zdobycie autentycznych i unikatowych 
doświadczeń. Można je zapewnić przez udział gości w warsztatach twórczych (np. 
ceramiczne), wspólne gotowanie z gospodarzem, aktywne zwiedzanie poza utartym 
szlakiem czy poznawanie okolicy dzięki wyjątkowej wiedzy gospodarza. Podróżowanie 
po takich miejscach staje się wtedy nie tylko wypoczynkiem, ale i nowym, niezapomnia-
nym doświadczeniem.

Oferta agroturystyczna obejmuje więc nie tylko zakwaterowanie, ale także inne skład-
niki oferty, wykorzystujące zasoby, zarówno gospodarstw, jak i otoczenia, tj. dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe, w tym lokalną żywność, atrakcje turystyczne. W ofercie agro-
turystycznej znajdzie się wówczas nocleg w klimatycznym wnętrzu, kuchnia regionalna, 
różne formy spędzania wolnego czasu organizowane z zaangażowaniem przez rodzinę 
zapewniającą pobyt. Oferta powinna łączyć w sobie kreatywność i autentyczność z wysoką 
jakością świadczonych usług i konkurencyjną ceną. 

Sukces gospodarstwa agroturystycznego rozwijanego w nowym podejściu ułatwiają 
jego właścicielowi:

 – lokalizacja (bliskość atrakcji turystycznych), 
 – zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów,
 – możliwość dopasowania posiadanych zasobów do wymagań klienta,
 – pasja do zdobywania wiedzy,
 – umiejętności społeczne, aktorskie i sceniczne,
 – kreatywność,
 – analiza finansowa przedsięwzięcia.

Kluczowym czynnikiem sukcesu w tym podejściu jest koncentracja na kliencie, co 
skutkuje jakością produktów i usług. Zrozumienie wymagań klienta jest podstawą do 
opracowania i dostarczania produktów i usług o wysokiej jakości. Właściciele muszą 
mieć wyższe umiejętności zarządcze, które umożliwiają zrozumienie, czego chcą turyści, 
dzięki integracji działalności rolniczej i turystycznej. Źródłem sukcesu gospodarstwa jest 
stworzenie dobrze rozpoznawalnej marki oraz wiarygodności biznesowej. Gospodarstwo 
powinno oferować profesjonalne formy płatności i obsługę klientów, a w kontakcie z klien-
tem wykorzystywać portale rezerwacyjne oraz społecznościowe.

Krajobraz działa na ludzi różnorodnie, każdy z nas wybiera sobie z niego coś innego, 
coś innego nas w nim zachwyca, interesuje. Pola, lasy, parki, ogrody, rzeki, stawy, mokrad-
ła, kanały i zabudowa, wsie, zagrody, młyny, drogi, miejsca kultu (kapliczki, cmentarze), 
a nawet mosty, zapory czy linie kolejowe – mają swój niepowtarzalny urok. Kompozycja 
wszystkich tych elementów jest jedyna i niespotykana, taka, jak ją poprzednie pokolenia 
urządzały24.

24 Agroturystyka, http://www.psa.org.pl/index.php/agroturystyka/ [18.09.2018]. 
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Podsumowanie 

Agroturystyka rozwijana w nowym modelu ma szanse na przyciąganie turystów o róż-
nych zainteresowaniach. Jest tak, ponieważ rolnictwo jest jednym z niewielu sektorów, 
który bazuje na silnym związku z przyrodą, krajobrazem oraz wiejskim dziedzictwem 
kulturowym. Agroturystyka stwarza okazję do doświadczenia prawdziwej zmiany tempa 
życia, umożliwia zbliżenie się do natury, poznanie zdrowej żywności produkowanej przez 
rolników, stylu życia i spędzania czasu wolnego. Jest mieszanką działalności hotelarskiej, 
edukacji oraz rolnictwa. 

W poszukiwaniu optymalnego połączenia między rolnictwem a turystyką, jak pokazano 
w powyższym modelu, właściciele muszą określić uzupełniające się elementy produktu. 
Kwaterodawcy muszą wskazać sposób alokacji ograniczonych zasobów czasu, kapitału, 
pracy, ziemi i materiałów, aby ich wysiłki przyniosły pozytywne wyniki finansowe. Przydział 
zasobów w związku z tym musi opierać się zarówno na solidnej analizie finansowej, jak 
i na zrozumieniu wymagań rynku docelowego.

Autorki opracowania dostrzegają potrzebę wzbogacenia oferty gospodarstw agrotury-
stycznych o nowe usługi. Jednak musimy pamiętać, że to wypoczynek na wsi, w danym go-
spodarstwie i serdeczność gospodarzy będą niezapomnianym doświadczeniem i przygodą.
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Streszczenie

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego ma nietypowy, oryginalny charakter, co wynika 
ze specyfiki prowadzenia gospodarstwa rolnego. Oczekiwania kwaterobiorców przyjeżdżających 
na wieś są różne. Jedni preferują kulturę regionu, kontakt z przyrodą, inni poznanie tradycji czy 
pracy na roli. 

Celem artykułu była ocena stanu rozwoju agroturystyki w kontekście nowych trendów i rozwią-
zań w krajach UE. Autorki przyjęły założenie, że agroturystyka jest formą wypoczynku, która na 
rynku turystycznym ma charakter niszowy. Gospodarstwa agroturystyczne w Polsce funkcjonują 
w przestarzałym modelu rozwoju. Stąd bierze się pilna potrzeba wprowadzenia nowego modelu 
rozwoju agroturystyki do funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. 

Słowa kluczowe: agroturystyka, stan, problemy, perspektywy 

Abstract

Running agrotourism farm has an unusual, original character, which comes from specificity of 
running farmstead. Expectations of guests coming to countryside are different. Some prefer 
regional culture, others contact with nature, getting to know local traditions or working on a farm. 

The goal of the article was to evaluate the state of development of agrotourism in contest of 
new trends and solutions in EU countries. Authors have taken an assumption that agrotourism 
is a form of relaxation which has a niche character on touristic market. Agrotourism farms in 
Poland function in old model of development. This is why there is a great need to introduce new 
model of agrotourism development into functioning of agrotourism farms.

Keywords: agritourism, state of development, problems, perspectives 
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