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CZYNNIKI  ROZWOJU            CZYNNIKI  ROZWOJU            
ALTERNATYWNYCH  ALTERNATYWNYCH  ŹŹRRÓÓDEDEŁŁ DOCHODDOCHODÓÓW                         W                         

LUDNOLUDNOŚŚCI  WIEJSKIEJCI  WIEJSKIEJ

��AGROTURYSTYKA AGROTURYSTYKA –– jedna z form przedsijedna z form przedsi ęębiorczobiorczo śści ci 
na obszarach wiejskich, umona obszarach wiejskich, umo żżliwia osiliwia osi ąąganie ganie 
dodatkowych dochoddodatkowych dochod óów ich mieszkaw ich mieszka ńńcom i staje sicom i staje si ęę
impulsem do rozwoju obszarimpulsem do rozwoju obszar óów wiejskich.w wiejskich.

�� Agroturystyka czyli turystyka prowadzona przez Agroturystyka czyli turystyka prowadzona przez 
rolnikrolnik óów z wykorzystaniem gospodarstwa rolnego.w z wykorzystaniem gospodarstwa rolnego.

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKAAGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA



CECHY AGROTURYSTYKI:CECHY AGROTURYSTYKI:

1.1. Gospodarstwo rolneGospodarstwo rolne –– oferuje mooferuje możżliwoliwośćść
zakwaterowania, bezpozakwaterowania, bezpośśredni kontakt ze redni kontakt ze 
zwierzzwierzęętami i gospodarstwem rolnym, daje tami i gospodarstwem rolnym, daje 
momożżliwoliwośćść korzystania ze korzystania ze śświewieżżej, zdrowej ej, zdrowej 
żżywnoywnośści,ci,

2.2. Charakter Charakter żżycia wiejskiegoycia wiejskiego (kultura, (kultura, 
tradycja, krtradycja, krąąg wg włłasnych zajasnych zajęćęć, , 
infrastruktura),infrastruktura),

3.3. PrzestrzePrzestrzeńń –– swoboda, swoboda, śświewieżże powietrze, e powietrze, 
czysta woda, bezpoczysta woda, bezpośśredni kontakt z redni kontakt z 
naturalnym naturalnym śśrodowiskiem przyrodniczym, rodowiskiem przyrodniczym, 
zapewnia turystom rzapewnia turystom róóżżnorodne atrakcje,norodne atrakcje,

4.4. LudzieLudzie –– gogośścinni i serdeczni mieszkacinni i serdeczni mieszkańńcy cy 
zapewniajzapewniająący przyjazncy przyjaznąą atmosferatmosferęę pobytu pobytu 
gogośści, wymiana doci, wymiana dośświadczewiadczeńń..

TURYSTYKATURYSTYKA WIEJSKAWIEJSKA

Turystyka wiejska Turystyka wiejska —— kakażżda forma turystyki odbywajda forma turystyki odbywaj ąąca ca 
sisi ęę w w śśrodowisku wiejskim i wykorzystujrodowisku wiejskim i wykorzystuj ąąca jego walory. ca jego walory. 
„„ WiejskoWiejsko śćść”” (przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa itp.) (przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa itp.) 
jest tu gjest tu g łłóównwnąą atrakcjatrakcj ąą. . 

PodobiePodobie ńństwa mistwa mi ęędzy tymi dwiema formami sdzy tymi dwiema formami s ąą tak dutak du żże, e, 
żże terminy te cze terminy te cz ęęsto stosuje sisto stosuje si ęę zamiennie. Jednak zamiennie. Jednak 
podstawowa rpodstawowa r óóżżnica tkwi w tym, nica tkwi w tym, żże agroturystyka jest e agroturystyka jest 
śścici śśle powile powi ąązana z rolnictwem. Zaliczymy wizana z rolnictwem. Zaliczymy wi ęęc do niej c do niej 
pobyt (kilkugodzinny czy kilkudniowy) w czynnym pobyt (kilkugodzinny czy kilkudniowy) w czynnym 
gospodarstwie rolnym.gospodarstwie rolnym.

PODOBIEPODOBIEŃŃSTWASTWA I RI RÓÓŻŻNICENICE



PODSTAWOWE CECHY TURYSTYKI PODSTAWOWE CECHY TURYSTYKI 
WIEJSKIEJ:WIEJSKIEJ:

�� MoMożżliwoliwośćść wypoczynku w wypoczynku w śśrodowisku rodowisku 
odmiennym od warunkodmiennym od warunkóów w żżycia i pracy ycia i pracy 
w miew mieśście,cie,

�� Cisza, spokCisza, spokóój, maj, małłe nate natężężenie ruchu,enie ruchu,

�� Kontakt ze zwierzKontakt ze zwierzęętami domowymi, tami domowymi, 
pracami rolnymi, miejscowym folklorem pracami rolnymi, miejscowym folklorem 
i zwyczajami,i zwyczajami,

�� MoMożżliwoliwośćść korzystania z wiejskiej korzystania z wiejskiej 
żżywnoywnośści wyprodukowanej metodami ci wyprodukowanej metodami 
naturalnymi,naturalnymi,

�� Uczestnictwo w roUczestnictwo w rożżnych formach nych formach 
aktywnego wypoczynku i ciekawych aktywnego wypoczynku i ciekawych 
zajzajęęciach.ciach.

DLACZEGODLACZEGO WARTO ZAJWARTO ZAJ ĄĆĄĆ SISIĘĘ
AGROTURYSTYKAGROTURYSTYK ĄĄ

�� bo coraz trudniej utrzymabo coraz trudniej utrzymaćć rodzinrodzinęę
tylko z gospodarstwa rolnego,tylko z gospodarstwa rolnego,

�� bo mobo możżna uzyskana uzyskaćć dodatkowe dochody, dodatkowe dochody, 
poprawipoprawićć standard i atrakcyjnostandard i atrakcyjnośćść swego swego 
żżycia,ycia,

�� bo bbo bęędzie dzie łłatwiej sprzedaatwiej sprzedaćć niektniektóóre re 
produkty z gospodarstwa,produkty z gospodarstwa,

�� bo mobo możżna spotkana spotkaćć ciekawych ludzi i ciekawych ludzi i 
nawinawiąązazaćć wartowartośściowe kontakty,ciowe kontakty,

�� bo stworzymy miejsce pracy dla bo stworzymy miejsce pracy dla 
naszego dorastajnaszego dorastająącego dziecka.cego dziecka.



KORZY ŚCI  Z AGROTURYSTYKI

Gospodarstwo świadcz ące usługi agroturystyczne 
może zarobi ć na:

� wynajmowaniu pomieszcze ń na noclegi,

� bezpo średniej sprzeda ży własnych produktó w     
rolnych,

� posiłkach dla go ści (z wykorzystaniem własnych 
produktów rolnych),

� wypo życzaniu sprz ętu sportowego, konia, bryczki,

� sprzeda ży wyrobów rzemie ślniczych i wielu innych 
usług.

GOGOŚŚCIE NAJCHCIE NAJCH ĘĘTNIEJ ODWIEDZAJTNIEJ ODWIEDZAJ ĄĄ
GOSPODARSTWA, KTGOSPODARSTWA, KTÓÓRE:RE:

• mają dobrze oznakowany i łatwy dojazd,

• poło żone są w odosobnieniu (korzystne jest s ąsiedztwo 
lasu, wody z mo żliwo ścią kąpieli czy łowienia ryb),

• teren wokół domu jest czysty i bezpieczny dla dzieci  
(podstawowe urz ądzenia to piaskownica, hu śtawka, 
miejsce na ognisko, grill),

• posiadaj ą pokoje wyposa żone w łazienki, oraz oferuj ą

wyżywienie dla go ści lub dost ęp do kuchni,

• mają przyst ępne ceny, lub oferuj ą zniżki dla dzieci.



IloIlośćść gospodarstw agroturystycznych                      gospodarstw agroturystycznych                      
w wojeww wojewóództwie zachodniopomorskim             dztwie zachodniopomorskim             

/stan na 2009 rok/ /stan na 2009 rok/ 

�� Gospodarstwa agroturystyczne Gospodarstwa agroturystyczne –– 618 618 

�� Z ofertZ ofertąą sezonowsezonowąą –– 290290

�� Z ofertZ ofertąą cacałłorocznorocznąą –– 338338

�� Z ofertZ ofertąą wywyżżywieniowywieniowąą -- 326326

�� Liczba pokoi Liczba pokoi –– 22432243

�� Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych –– 69086908

Konkurs AgroKonkurs Agro--Eko Turystyczny              Eko Turystyczny              
„„Zielone LatoZielone Lato””

Promocja i rozwPromocja i rozwóój agroj agro--eko turystyki na obszarach eko turystyki na obszarach 
wiejskichwiejskich

Kategoria I Kategoria I –– wybwybóór najlepszego typowego r najlepszego typowego 
gospodarstwa rolnego, w ktgospodarstwa rolnego, w któórym dodatkowym rym dodatkowym 
źźrróóddłłem dochodu sem dochodu sąą ususłługi agroturystyczneugi agroturystyczne

Kategoria II Kategoria II –– wybwybóór or ośśrodka (pensjonatu, rodka (pensjonatu, 
zajazdu), zajazdu), śświadczwiadcząącego uscego usłługi turystyczne, ktugi turystyczne, któóre re 
ssąą podstawowym, lecz niekoniecznie jedynym podstawowym, lecz niekoniecznie jedynym 
źźrróóddłłem utrzymania, np. stadnina koni, produkcja em utrzymania, np. stadnina koni, produkcja 
żżywnoywnośści metodami ekologicznymi.ci metodami ekologicznymi.



Ciekawe stronyCiekawe strony

www.zodr.plwww.zodr.pl

www.agroturystyka.plwww.agroturystyka.pl

www.agroturystyka.edu.plwww.agroturystyka.edu.pl

www.minrol.gov.plwww.minrol.gov.pl

www.arimr.gov.plwww.arimr.gov.pl

DziDzięękujkuj ęę za uwagza uwagęę

Ewelina PawEwelina Pawłłowiczowicz

DziaDziałł PrzedsiPrzedsięębiorczobiorczośści, Wiejskiego ci, Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego                              Gospodarstwa Domowego                              

i Agroturystykii Agroturystyki

tel. 91) 561 37 00 do 02tel. 91) 561 37 00 do 02

tel. bezp. 91) 479 40 29tel. bezp. 91) 479 40 29

www.zodr.plwww.zodr.pl

ee--mail: barzkowice@home.plmail: barzkowice@home.pl


