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DETERMINANTY ROZWOJU AGROTURYSTYKI
W POLSCE (NA PRZYKàADZIE WYBRANYCH REGIONÓW)
Lucyna Przezbórska1
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badaĔ dotyczących uwarunkowaĔ prowadzenia dziaáalnoĞci agroturystycznej w czterech województwach: maáopolskim, podkarpackim, pomorskim i zachodniopomorskim. Czynniki sprzyjające i ograniczające funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych zostaáy okreĞlone i ocenione przez wáaĞcicieli
badanych gospodarstw na poziomie gmin, w których gospodarstwa powstaáy i funkcjonują.
Kwaterodawcy do najwaĪniejszych determinantów sprzyjających rozwojowi agroturystyki zaliczyli wáasne umiejĊtnoĞci i wiedzĊ oraz cechy osobowoĞciowe czáonków swoich
rodzin, z czynników zewnĊtrznych atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze terenu i atrakcje
antropogeniczne. Za obojĊtne dla rozwoju agroturystyki uznano moĪliwoĞci pozyskania
zewnĊtrznego wsparcia finansowego inwestycji w gospodarstwach oraz uwarunkowania
organizacyjno-prawne. Nie odnotowano istotnych róĪnic w ocenie uwarunkowaĔ rozwojowych agroturystyki w poszczególnych regionach.
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WPROWADZENIE
Gospodarka turystyczna staje siĊ dla wielu regionów Polski bardzo istotnym czynnikiem rozwoju. Na terenach wiejskich, zwáaszcza atrakcyjnych pod wzglĊdem walorów
przyrodniczo-krajobrazowych, coraz intensywniej rozwijają siĊ turystyka wiejska i agroturystyka. Obie wymienione formy turystyki są bardzo specyficzne w stosunku do innych
rodzajów turystyki, a ich rozwój opiera siĊ w duĪej mierze na zasobach naturalnych,
historycznych i kulturalnych danego Ğrodowiska, angaĪowaniu róĪnych podmiotów spoĞród miejscowej spoáecznoĞci oraz zintegrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju
spoáecznoĞci i gospodarki lokalnej [Gaworecki 2003]. Agroturystyka ponadto jest bardzo
mocno powiązana z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym [Majewski,
Lane 2001]. JuĪ w latach 90. turystyka na terenach wiejskich i zalesionych, obok kilku inAdres do korespondencji – Corresponding author: Lucyna Przezbórska, Akademia Rolnicza
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nych form turystyki, zostaáa okreĞlona przez zagranicznych ekspertów jako jeden z piĊciu
podstawowych produktów turystycznych Polski, który ma szansĊ byü konkurencyjny na
rynkach miĊdzynarodowych [Majewski 1997]. Eksperci stwierdzili, Īe konkurencyjnoĞü
polskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki wynika wáaĞnie z walorów krajobrazowych
i przyrodniczych, ale takĪe z bogactwa kulturowego wsi, zachowanych tradycyjnych form
gospodarowania oraz mniejszego niĪ w krajach zachodnioeuropejskich zanieczyszczenia
Ğrodowiska naturalnego [Majewski 1997; Dziaáania... 2001]. Czynniki te jednoczeĞnie
są najczĊĞciej wymieniane jako jedne z gáównych determinantów rozwoju agroturystyki
w Polsce [np. Sikora 1995; Strzembicki 1997; Meyer 2004].
DETERMINANTY ROZWOJU AGROTURYSTYKI W POLSCE
Problematyka uwarunkowaĔ rozwoju turystyki oraz okreĞlenia atrakcyjnoĞci róĪnych
obszarów z punktu widzenia rozwoju turystyki pojawiaáa siĊ w polskiej literaturze od
dawna. Pierwsze próby oceny iloĞciowej czynników rozwoju turystyki metodą bonitacji punktowej podjĊto juĪ w okresie miĊdzywojennym na Podhalu [Goáembski 1999].
PóĨniej metodykĊ tą stosowano jeszcze wielokrotnie. W latach 90. Drzewiecki [1992]
wykorzystaá metodĊ bonitacji punktowej do oceny agroturystycznej atrakcyjnoĞci Ğrodowiska wiejskiego (oceny wartoĞci wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej – WPR). Drzewiecki
[1992] metodĊ tĊ zastosowaá nastĊpnie do przeprowadzenia waloryzacji atrakcyjnoĞci
agroturystycznej Polski na poziomie gmin. Z jego analizy wynikaáo, Īe 66% obszaru
kraju tworzy podstawy sprzyjające rozwojowi agroturystyki. Z punktu widzenia niniejszej pracy najistotniejsze są jednak cechy, które Drzewiecki [1992] uznaá jako mierniki
jakoĞci WPR, a tym samym podstawowe determinanty rozwoju agroturystyki. Byáy to:
gĊstoĞü zaludnienia, udziaá rolniczej gospodarki indywidualnej w powierzchni uĪytków
rolnych, udziaá áąk i pastwisk w powierzchni uĪytków rolnych, udziaá lasów i wód w caákowitej powierzchni gminy, typy osadnictwa wiejskiego oraz udziaá osób utrzymujących
siĊ ze Ĩródeá pozarolniczych. Dobrane przez Drzewieckiego [1992] cechy byáy wielokrotnie wykorzystywane do okreĞlania atrakcyjnoĞci agroturystycznej róĪnych obszarów.
Cechy te wynikają ze Ğrodowiska geograficznego, w którym powstają i funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne i kwatery turystyki wiejskiej. ĝrodowisko to bowiem jest
Ĩródáem walorów turystycznych. NajwiĊksze znaczenie dla tworzenia produktu agroturystycznego mają dwie cechy tego Ğrodowiska: zróĪnicowanie i zmiennoĞü [Meyer 2004].
Kombinacja zasobów przyrodniczych wystĊpujących na danym obszarze (…) oraz jego
odmiennoĞü jest czĊsto czynnikiem decydującym o turystycznym wykorzystaniu (bądĨ nie)
obszaru… [Meyer 2004].
Walory przyrodnicze i krajobrazowe Ğrodowiska geograficznego są teĪ najczĊĞciej
uznawane za podstawowe determinanty powstawania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Walory te bowiem speániają w agroturystyce róĪnorodne funkcje: z jednej
strony są to funkcje typowo uĪytkowe, gdy walory wykorzystywane są bezpoĞrednio
do tworzenia produktów lub usáug turystycznych, np. wody do uprawiania sportów, lasy
do grzybobrania, z drugiej zaĞ strony peánią one takĪe funkcje estetyczne. WĞród determinantów rozwoju agroturystyki są wiĊc one wymieniane najczĊĞciej. SpoĞród innych
czynników wpáywających na rozwój agroturystyki najczĊĞciej wymienia siĊ teĪ: atrakcje
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stworzone przez czáowieka (walory antropogeniczne), infrastrukturĊ oraz dostĊpne usáugi (w tym dostĊpnoĞü komunikacyjną danego obszaru, zagospodarowanie turystyczne),
a takĪe ludnoĞü zamieszkującą dany teren i jej goĞcinnoĞü (w tym takĪe kwaterodawców
i ich predyspozycje do prowadzenia dziaáalnoĞci agroturystycznej) [Sikora 1995; Strzembicki 1997; Goáembski 1999; KoĪuchowski 2005].
ħRÓDàA DANYCH I METODY ICH POZYSKANIA
W pracy podjĊto próbĊ oceny uwarunkowaĔ rozwoju agroturystyki – powstawania
i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych z punktu widzenia samych kwaterodawców z czterech wybranych województw. W badaniach ankietowych okreĞlili oni
czynniki sprzyjające i limitujące prowadzenie dziaáalnoĞci agroturystycznej oraz ocenili
ich wpáyw na funkcjonowanie swoich gospodarstw.
Dane pierwotne dotyczące uwarunkowaĔ rozwojowych gospodarstw agroturystycznych pozyskano z badaĔ przeprowadzonych metodą wywiadu standaryzowanego (tzw.
badaĔ ankietowych). Badania odbyáy siĊ jesienią 2006 r. w czterech województwach
(dwóch podgórskich: maáopolskim i podkarpackim oraz dwóch nadmorskich: pomorskim i zachodniopomorskim – tab. 1), w których gospodarstwa agroturystyczne zaczĊáy
powstawaü stosunkowo najwczeĞniej i w których funkcjonuje ich relatywnie najwiĊcej.
Powszechnie przyjmuje siĊ takĪe, Īe warunki do prowadzenia dziaáalnoĞci agroturystycznej są tam najkorzystniejsze.
Gospodarstwa agroturystyczne, które wziĊáy udziaá w badaniach, przyjmowaáy goĞci
przynajmniej przez jeden sezon, to znaczy powstaáy nie póĨniej niĪ na początku 2006 r.
Dobrano je wedáug kryterium áatwego dostĊpu (posáugując siĊ systemem „od drzwi do
drzwi”, a badania przeprowadzono w tych gospodarstwach agroturystycznych, których
wáaĞciciele wyrazili zgodĊ na uczestniczenie w nich). Badania nie mają wiĊc charakteru
Tabela 1. Liczba badanych gospodarstw agroturystycznych a liczba funkcjonujących gospodarstw
agroturystycznych w wybranych województwach w 2006 r.
Table 1. Number of surveyed agritourism farms and number of operating agritourism farms in the
selected regions of Poland in 2006
Liczba gospodarstw agroturystycznych
Województwo

funkcjonujących
ogóáem

badanych

Udziaá gospodarstw badanych
w ogólnej liczbie funkcjonujących
gospodarstw agroturystycznych (%)

Maáopolskie

1185

45

3,8

Podkarpackie

980

50

5,1

Pomorskie

601

50

8,3

441

50

11,3

3207

195

6,1

Zachodniopomorskie
Ogóáem:

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie badaĔ ankietowych oraz opracowania „Zasoby bazy noclegowej
indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 roku”, przygotowanego przez Departament Turystyki
w Ministerstwie Gospodarki, 18.12.2006 [w:] http://www.mgip.gov.pl
Source: Own elaboration based on questionnaire survey and on study “Resources of individual accommodation
in Poland in 2006” by Department of Tourism, Ministry of Economy, 18.12.2006 [in:] http://www.mgip.gov.pl
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peáni reprezentacyjnego dla caáej populacji gospodarstw agroturystycznych z czterech
wybranych regionów, choü ze wzglĊdu na liczbĊ kwaterodawców uczestniczących w badaniach (áącznie uzyskano dane ze 195 gospodarstw agroturystycznych: po 50 z województw podkarpackiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz 45 z województwa
maáopolskiego – tab. 1) moĪna na ich podstawie sformuáowaü pewne uogólnienia i wstĊpne wnioski dotyczące uwarunkowaĔ rozwojowych gospodarstw agroturystycznych.
WYNIKI
Uczestniczący w badaniach wáaĞciciele gospodarstw agroturystycznych oceniali
áącznie okoáo 30 róĪnych uwarunkowaĔ, w róĪnych ujĊciach rozwoju agroturystyki na
poziomie gmin, w których zlokalizowane byáy ich gospodarstwa. Czynniki sprzyjające
lub ograniczające prowadzenie dziaáalnoĞci agroturystycznej oceniano wedáug skali,
w której: 1 – oznaczaáa czynnik bardzo ograniczający, 2 – czynnik ograniczający, 3 –
czynnik bez znaczenia, 4 – czynnik sprzyjający, 5 – czynnik bardzo sprzyjający. Oceniane determinanty dziaáalnoĞci agroturystycznej moĪna podzieliü na kilka podstawowych
grup: przyrodniczo-krajobrazowe, spoáeczne, organizacyjne, finansowe i prawne. W pracy
przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badaĔ.
SpoĞród wszystkich wymienianych determinantów rozwoju agroturystyki najwyĪej
oceniono uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe (atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze terenu – wodne, lądowe itd.), choü oceny dokonane przez wáaĞcicieli gospodarstw
agroturystycznych w poszczególnych województwach róĪniáy siĊ (tab. 2). ĝrednia ocena
tej grupy determinantów byáa wyĪsza w województwach podgórskich niĪ nadmorskich,
a w szczególnoĞci w województwie maáopolskim, gdzie uznano je zdecydowanie jako
bardzo sprzyjające (Ğrednia ocena wyniosáa 4,9), podczas gdy w województwie zachodniopomorskim Ğrednia ocena wyniosáa 4,3, czyli uznano tą grupĊ uwarunkowaĔ jako
sprzyjające. Na podstawie innych pytaĔ, na które odpowiadali kwaterodawcy, moĪna
stwierdziü, Īe róĪnice w ocenie tej grupy determinantów w pewnej mierze odzwierciedlają znaczenie uwarunkowaĔ przyrodniczo-krajobrazowych dla sezonowoĞci dziaáania
badanych gospodarstw i moĪliwoĞci wydáuĪenia sezonu turystycznego. Na terenach podgórskich, gdzie sezon turystyczny trwa praktycznie caáy rok (co w duĪej mierze wynika
wáaĞnie z walorów naturalnych), byáy one oceniane wyĪej niĪ na terenach nadmorskich,
gdzie sezon turystyczny jest na ogóá krótszy i sprowadza siĊ w zasadzie do okresu od
wiosny do jesieni. PodkreĞliü naleĪy takĪe, Īe wáaĞciciele gospodarstw agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim byli w swoich ocenach znacznie bardziej
sceptyczni i przyznawali oceny wyraĨnie niĪsze niĪ w trzech pozostaáych regionach.
We wszystkich województwach wysoko oceniono takĪe uwarunkowania spoáeczne
funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, w tym wáasne umiejĊtnoĞci i wiedzĊ
dotyczącą prowadzenia przedsiĊwziĊü agroturystycznych oraz cechy osobowoĞciowe
czáonków rodziny (np. otwartoĞü, ĪyczliwoĞü, uprzejmoĞü, elastycznoĞü). Czynniki te
otrzymaáy przeciĊtną ocenĊ na poziomie 4,3í4,4, a najwyĪej zostaáy ocenione w województwie pomorskim (ocena 4,6). We wszystkich województwach jako sprzyjające uznano takĪe atrakcje stworzone przez czáowieka: przyrodnicze (np. parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty), architektoniczne (np. zabytki), kulturowe (np. muzea), rekreacyjne
(np. obiekty sportowo-rekreacyjne).
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Tabela 2. Ocena czynników sprzyjających i ograniczających prowadzenie dziaáalnoĞci agroturystycznej
Table 2. Estimation of positive and negative determinants of agritourism activity
Czynniki sprzyjające/czynniki ograniczające
Atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze
terenu í wodne, lądowe itd.
UmiejĊtnoĞci i wiedza dotyczące
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

PrzeciĊtna ocena czynnika w województwie:
maáopolskim

podkarpackim

pomorskim

zachodniopomorskim

ogóáem

4,9

4,7

4,5

4,3

4,6

4,5

4,5

4,6

4,2

4,4

Cechy osobowoĞci czáonków rodziny

4,4

4,3

4,6

4,0

4,3

Atrakcje stworzone przez czáowieka:
przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, rekreacyjne itd.

4,0

4,4

4,3

4,1

4,2

Miejscowa ludnoĞü i jej goĞcinnoĞü
(moĪliwoĞü wspóápracy z innymi
gospodarstwami)

3,8

4,0

4,2

3,2

3,8

Infrastruktura i usáugi (w tym: zagospodarowanie turystyczne terenu)

2,9

3,9

4,1

3,4

3,6

Pomoc doradcza i wsparcie ze strony
ODR-u

3,4

3,6

3,5

2,9

3,3

Uwarunkowania organizacyjne i prawne agroturystyki w Polsce

3,6

3,4

3,4

2,8

3,3

Pomoc doradcza i wsparcie ze strony
stowarzyszenia agroturystycznego

3,2

3,5

3,6

2,7

3,3

MoĪliwoĞü zewnĊtrznego wsparcia
finansowego gospodarstw agroturystycznych (kredyty preferencyjne,
Ğrodki UE itp.)

3,3

3,0

3,3

2,7

3,1

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie badaĔ ankietowych.
Source: Own elaboration based on questionnaire survey.

We wszystkich badanych regionach nisko oceniono natomiast moĪliwoĞü zewnĊtrznego wsparcia finansowego gospodarstw agroturystycznych za pomocą kredytów preferencyjnych, Ğrodków funduszy strukturalnych UE itp. Z innych pytaĔ ankiety wiadomo,
Īe tylko 1/3 badanych kwaterodawców (61 gospodarstw) korzystaáa z róĪnego rodzaju
zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania inwestycji w swoich gospodarstwach, z tej grupy tylko 10 z funduszy unijnych (SAPARD, SPO).
Nisko oceniono takĪe pomoc doradczą i wsparcie ze strony stowarzyszeĔ agroturystycznych (choü 151 badanych gospodarstw, czyli ponad 77%, naleĪy do stowarzyszeĔ)
oraz pomoc doradczą i wsparcie ze strony oĞrodków doradztwa rolniczego. Uznano, Īe
w zasadzie ich pomoc doradcza i wsparcie nie ma znaczenia dla funkcjonowania badanych gospodarstw agroturystycznych. Jest to o tyle ciekawe, Īe wáaĞciciele 159 gospodarstw (81,5% ogóáu badanych) uczestniczyli w róĪnego rodzaju szkoleniach, dotyczących prowadzenia dziaáalnoĞci agroturystycznej, organizowanych wáaĞnie przez ODR-y
lub stowarzyszenia, a 151 korzystaáo z róĪnego rodzaju pomocy doradców w zakresie
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prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (77,4% badanych). JednoczeĞnie 130 kwaterodawców oceniáo wspóápracĊ z doradcami z ODR-ów jako dobrą lub bardzo dobrą.
Wydaje siĊ wiĊc, Īe ankietowani byli w swoich odpowiedziach doĞü niekonsekwentni.
NaleĪy takĪe zwróciü uwagĊ na stosunkowo niską ocenĊ infrastruktury i dostĊpnoĞci
usáug w województwie maáopolskim (Ğrednia ocena 2,9, czyli bez znaczenia dla rozwoju
gospodarstw). JednoczeĞnie w tym samym regionie wáaĞciciele 33 gospodarstw uznali,
Īe poziom rozwoju infrastruktury oraz dostĊpnoĞü usáug sprzyjają lub bardzo sprzyjają prowadzeniu dziaáalnoĞci agroturystycznej (tab. 3), a tylko w jednym gospodarstwie
okreĞlono ten czynnik jako ograniczający dla rozwoju agroturystyki. W czterech analizowanych regionach aĪ 137 ankietowanych (70,2% ogóáu badanych) stwierdziáo, Īe czynnik infrastrukturalny jest czynnikiem sprzyjającym lub bardzo sprzyjającym rozwojowi
agroturystyki.
W tabelach 3 i 4 zestawiono liczby obiektów agroturystycznych, w których wáaĞciciele
ocenili poszczególne determinanty funkcjonowania gospodarstw jako bardzo sprzyjające
Tabela 3. Czynniki sprzyjające prowadzeniu dziaáalnoĞci agroturystycznej
Table 3. Positive determinants of agritourism activity

Czynniki sprzyjające

Liczba gospodarstw, które oceniáy czynniki jako bardzo sprzyjające
lub sprzyjające w województwach:
maáopolskim

podkarpackim

pomorskim

zachodniopomorskim

ogóáem

UmiejĊtnoĞci i wiedza dotyczące
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

45

50

49

43

187

Cechy osobowoĞci czáonków rodziny

44

48

48

44

184

Atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze
terenu í wodne, lądowe itd.

44

49

50

34

177

Atrakcje stworzone przez czáowieka:
przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, rekreacyjne itd.

38

49

48

39

174

Infrastruktura i usáugi (w tym: zagospodarowanie turystyczne terenu)

33

45

41

18

137

Miejscowa ludnoĞü i jej goĞcinnoĞü
(moĪliwoĞü wspóápracy z innymi
gospodarstwami)

17

43

43

19

122

Pomoc doradcza i wsparcie ze strony
stowarzyszenia agroturystycznego

28

24

23

10

85

Pomoc doradcza i wsparcie ze strony
ODR-u

20

31

20

10

81

Uwarunkowania organizacyjne
i prawne agroturystyki w Polsce

16

26

27

6

75

MoĪliwoĞü zewnĊtrznego wsparcia
finansowego gospodarstw agroturystycznych (kredyty preferencyjne,
Ğrodki UE itp.)

16

4

16

7

43

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie badaĔ ankietowych.
Source: Own elaboration based on questionnaire survey.
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Tabela 4. Czynniki ograniczające prowadzenie dziaáalnoĞci agroturystycznej
Table 4. Negative determinants of agritourism activity

Czynniki ograniczające

Liczba gospodarstw, które oceniáy czynniki jako bardzo
ograniczające lub ograniczające w województwach:
maáopolskim

podkarpackim

pomorskim

zachodniopomorskim

ogóáem

MoĪliwoĞü zewnĊtrznego wsparcia
finansowego gospodarstw agroturystycznych (kredyty preferencyjne,
Ğrodki UE itp.)

5

6

0

19

30

Pomoc doradcza i wsparcie ze strony
stowarzyszenia agroturystycznego

4

4

1

18

27

Uwarunkowania organizacyjne
i prawne agroturystyki w Polsce

6

4

0

17

27

Miejscowa ludnoĞü i jej goĞcinnoĞü
(moĪliwoĞü wspóápracy z innymi
gospodarstwami)

19

1

0

5

25

Pomoc doradcza i wsparcie ze strony
ODR-u

1

2

1

13

17

Infrastruktura i usáugi (zagospodarowanie turystyczne terenu)

1

1

0

10

12

Atrakcje stworzone przez czáowieka:
przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, rekreacyjne itd.

1

1

0

1

3

UmiejĊtnoĞci i wiedza dotyczące
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

0

0

0

2

2

Atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze
(naturalne) terenu – wodne, lądowe
itd.

0

1

0

1

2

Cechy osobowoĞci czáonków rodziny

0

0

0

0

0

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie badaĔ ankietowych.
Source: Own elaboration based on questionnaire survey.

lub sprzyjające (tab. 3) oraz ograniczające lub bardzo ograniczające prowadzoną przez
nich dziaáalnoĞü (tab. 4). Wyniki zamieszczone w tabelach 3 i 4 w zasadzie potwierdzają
wczeĞniejsze oceny determinantów rozwojowych, choü dodatkowo zwraca uwagĊ fakt,
Īe niemal 96% kwaterodawców ze wszystkich regionów (187 gospodarstw), w których
przeprowadzano badania, oceniáo wáasne umiejĊtnoĞci i wiedzĊ dotyczącą prowadzenia
gospodarstw agroturystycznych jako sprzyjającą lub bardzo sprzyjającą i niemal tyle
samo (94,4%, czyli 184 wáaĞcicieli obiektów agroturystycznych) uznaáo za takie cechy
osobowoĞci czáonków swoich rodzin. Byáy to determinanty, które otrzymaáy najwiĊkszą liczbĊ ocen najwyĪszych. Zaraz za determinantami spoáecznymi znalazáy siĊ atrakcje
przyrodniczo-krajobrazowe oraz antropogeniczne. Zastanawiaü natomiast moĪe fakt, Īe
tylko 43 kwaterodawców za czynnik sprzyjający lub bardzo sprzyjający prowadzeniu
dziaáalnoĞci agroturystycznej uznaáo moĪliwoĞü zewnĊtrznego wsparcia finansowego gospodarstw agroturystycznych (w województwie podkarpackim tylko 4 ankietowanych,
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a w zachodniopomorskim 7 ankietowanych, choü w obu województwach w 33 gospodarstwach przeprowadzano inwestycje wáaĞnie z kredytów lub z dofinansowaniem ze
Ğrodków unijnych). Dodatkowo aĪ w 30 gospodarstwach, w tym aĪ w 17 z województwa
zachodniopomorskiego, oceniono, Īe jest to czynnik ograniczający dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych (tab. 4). W 67 gospodarstwach oceniono, Īe procedury pozyskania Ğrodków finansowych z programów UE są zbyt skomplikowane, a w 33, Īe warunki otrzymania dofinansowania są zbyt wysokie. Lepsze oceny wystawiono kredytom
bankowym na dziaáalnoĞü agroturystyczną – w tym przypadku tylko w 8 gospodarstwach
kwaterodawcy ocenili moĪliwoĞci ich pozyskania Ĩle lub bardzo Ĩle.
Na Pomorzu Zachodnim stosunkowo duĪo ankietowanych uznaáo takĪe jako czynnik
ograniczający lub bardzo ograniczający dla rozwoju ich gospodarstw pomoc doradczą
i szkoleniową ze strony stowarzyszeĔ agroturystycznych oraz uwarunkowania organizacyjne i prawne agroturystyki w Polsce. W Maáopolsce natomiast krytycznie oceniono
miejscową ludnoĞü i jej goĞcinnoĞü, w tym takĪe moĪliwoĞci wspóápracy z innymi gospodarstwami agroturystycznymi. We wszystkich regionach nie byáo natomiast gospodarstw,
w których jako barierĊ rozwoju uznano by cechy osobowoĞciowe czáonków rodzin prowadzących dziaáalnoĞü agroturystyczną.
WNIOSKI
Badania ankietowe przeprowadzone w czterech województwach: maáopolskim, podkarpackim, pomorskim i zachodnio-pomorskim, pozwoliáy na uzyskanie opinii wáaĞcicieli 195 gospodarstw agroturystycznych dotyczących determinantów rozwojowych
agroturystyki w tych regionach.
WiĊkszoĞü kwaterodawców uznaáa swoje umiejĊtnoĞci i wiedzĊ dotyczącą prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz cechy osobowoĞciowe czáonków swoich rodzin
za podstawowe determinanty sprzyjające rozwojowi agroturystyki; jednoczeĞnie uznali,
Īe pomoc doradcza i szkoleniowa oraz wsparcie ze strony zarówno oĞrodków doradztwa
rolniczego, jak równieĪ stowarzyszeĔ agroturystycznych nie ma specjalnego wpáywu na
funkcjonowanie ich gospodarstw. WiĊkszoĞü z nich jednak uczestniczyáa w szkoleniach
dotyczących prowadzenia dziaáalnoĞci agroturystycznej organizowanych przez ODR-y
lub stowarzyszenia oraz korzystaáa z ich usáug doradczych.
WáaĞciciele obiektów agroturystycznych za sprzyjające dla rozwoju swoich gospodarstw uznali takĪe atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze terenu, w którym gospodarstwa
funkcjonują, oraz atrakcje antropogeniczne (obie grupy determinantów otrzymaáy bardzo
wysokie oceny, jakkolwiek te pierwsze otrzymaáy Ğrednią ocenĊ wyĪszą). Na 195 badanych gospodarstw tylko w piĊciu stwierdzono, Īe czynniki te pewnym stopniu ograniczają ich rozwój.
We wszystkich badanych regionach za czynniki bez znaczenia dla rozwoju agroturystyki uznano moĪliwoĞci pozyskania zewnĊtrznego wsparcia finansowego inwestycji
w gospodarstwach (kredytów, a w szczególnoĞci dofinansowania inwestycji ze Ğrodków
Unii Europejskiej) oraz uwarunkowania organizacyjno-prawne. Oceniono, Īe procedury
pozyskania Ğrodków finansowych z programów UE są zbyt skomplikowane lub Īe warunki otrzymania dofinansowania są zbyt wygórowane.
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Nie odnotowano istotnych róĪnic w ocenie uwarunkowaĔ rozwojowych agroturystyki w poszczególnych regionach, jakkolwiek wáaĞciciele gospodarstw agroturystycznych
z województwa zachodniopomorskiego przyznali poszczególnym determinantom przeciĊtne oceny nieznacznie niĪsze niĪ w pozostaáych trzech województwach.
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DETERMINANTS OF AGRI-TOURISM DEVELOPMENT IN POLAND
(ON THE EXAMPLE OF CHOSEN REGIONS)
Abstract. The paper presents results of survey on positive and negative determinants
of agritourism activity in four chosen regions of Poland, namely in two regions in the
Carpathian Mountains (Maáopolska and Podkarpacie) and in two regions at the Baltic Sea
coast (Pomerania and Western Pomerania). The owners of agritourism farms participated
in the survey defined and estimated positive and negative determinates of agritourism
development at the level of communes they function. According to the survey nature
and landscape attractions, skills and knowledge of the entrepreneurs and personality
characteristics of the entrepreneurs and their families are the most important and positive
determinants of agritourism development in Poland.
Key words: agritourism, development, condition, determinants, regions, Poland
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