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Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z:

� warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie 
interakcji różnych rodzajów turystyki na dane środowisko 
przyrodnicze;

� wymogami zdrowotnymi, np. wykorzystywanie w turystyce 
żywności otrzymywanej z upraw prowadzonych metodami 
ekologicznymi;

� wymogami ekonomicznymi, np. wykorzystywanie przez 
gospodarkę turystyczną lokalnych zasobów i produktów, a także 
zatrudnienie lokalnej ludności;

� warunkami przestrzennymi, np. dostosowanie zagospodarowania 
turystycznego i dominującej aktywności turystycznej do chłonności 
naturalnej (turystycznej) dla danego terenu;

� sytuacją społeczną i kulturową, np. korzystanie ruchu 
turystycznego z oryginalnych walorów antropogenicznych z 
równoczesną ich ochroną.



Agroturystyka bazuje na niewykorzystanym potencjale gospodarstw i 

otoczenia, przyczyniając się do poprawy bytu rolników i członków 

ich rodzin, aktywizacji przedsiębiorczości na wsi, rozwoju 

infrastruktury i rzemiosła oraz produkcji rolniczej prowadzonej 

metodami przyjaznymi dla środowiska. W sferze świadczenia usług 

turystycznych na terenach wiejskich obserwowane jest dużo większe 

zainteresowanie kwaterodawców procesami integracyjnymi 

(stowarzyszenia agroturystyczne, współpraca z organizacjami i 

instytucjami) w stosunku do innych aktywności gospodarczych 

podejmowanych na tych terenach.



W przypadku agroturystyki bezpośrednimi jej  beneficjentami są

właściciele gospodarstw agroturystycznych. Chęć uzyskania 

dodatkowego dochodujest najczęściej deklarowanym powodem 

rozpoczęcia działalności agroturystycznej. Ekonomiczna 

efektywność prowadzonej działalności agroturystycznej jest sprawą

bardzo indywidualną, gdyż różni właściciele gospodarstw 

agroturystycznych oczekują bardzo zróżnicowanych zysków. Często 

gospodarze oceniają ekonomiczny sukces swojego przedsięwzięcia 

przez pryzmat zysków sąsiada, a nie własnej zdolności usługowej.



W przypadku agroturystyki źródłem dochodów są:

� wykorzystanie produktów rolniczych do przygotowywania posiłków, 

� sprzedaż produktów rolnych turystom, 

� wyrób i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, 

� sprzedaż usług noclegowych i gastronomicznych, 

� usługi przewodnickie, przewozowe, 

� organizowanie wycieczek, imprez kulturalnych i folklorystycznych,

� wypożyczanie sprzętu sportowego.

W konsekwencji jest to źródło dochodu nie tylko dla osoby (rodziny) 

prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne, ale z faktu, iż nie jest ona 

w stanie zapewnić turyście wszystkich ww. „usług”, staje się to 

dochodem dla pozostałych mieszkańców wsi czy gminy.



Wpływ rozwoju agroturystyki na lokalną społeczność nie ogranicza się

jedynie do bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na dochody 

miejscowej ludności. Spektrum oddziaływania agroturystyki jest 

bowiem znacznie szersze i obejmuje także styl i jakość życia 

mieszkańców terenów wiejskich. Ludzie bardziej przedsiębiorczy i 

skłonni do dokonywania zmian mają wyższy status społeczny, 

ekonomiczny i charakteryzują się wyższym poziomem wykształcenia.



Dzięki agroturystyce: 

1) możliwe jest wspólne obcowanie mieszkańców miast i wsi,

2) podnosi się prestiż wsi i gminy,

3) buduje się w ludziach zadowolenie z przynależności do społeczności 

lokalnej, co sprzyja aktywizacji mieszkańców i zapobiega 

wyludnianiu się terenów wiejskich,

4) istnieje możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów, przez co 

w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na dochody mieszkańców 

wsi,

5) następuje lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów 

(przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej, produktu 

turystycznego, itp.),



6) powstają i rozwijają się instytucje działające na rzecz gospodarstw 

agroturystycznych, a tym samych swą działalnością działające na 

rzecz danej wsi, gminy, powiatu,

7) władze samorządowe, dostrzegając korzyści z rozwoju agroturystyki,          

aktywnie uczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków m.in. 

poprzez rozwój infrastruktury, naprawy dróg, ułożenie chodników, 

oświetlenie wsi, kanalizację itp. Wprowadzają także szereg inwestycji

poprawiających krajobraz, aktywizują mieszkańców wsi do tworzenia          

nowych miejsc pracy, a także promują niepodważalne walory 

turystyczne i wypoczynkowe wsi.
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Dziękuj ę za uwagę


