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1992 rok

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 
Departamentem Nauki, Oświaty i Postępu pismem z dnia 19 maja 

1992 roku kierowanym do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku inicjują spotkanie pt. „Agroturyzm jako alternatywne źródło 

dochodu gospodarstwa wiejskiego”. 

Seminarium odbywa się w dniach 9-11 czerwca 1992 r. w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, z udziałem przedstawicielek 

z wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Polsce.
Celem głównym spotkania jest Wypracowanie form współpracy 

między ODR a resortem.



Cele szczeg ółowe dotycz ą:

� stworzenia możliwości dodatkowych dochodów dla rolników 
zarówno wynajmujących miejsca noclegowe, jak i innych 
dostarczających np. produkty rolne, różne usługi, wyroby 
pamiątkarskie (rozszerzenie rynku zbytu) oraz udzielających lekcji, 
np. jazdy konnej, gotowania, haftowania),

� wykorzystania istniejących zabudowań,
� przywrócenia do życia opuszczonych siedlisk,
� poprawy życia na wsi,
� wymiany doświadczeń kulturalnych,
� uzupełnienia istniejących miejsc noclegowych oraz poszerzenie i 

urozmaicenie oferty turystycznej,
� stworzenia dla mieszkańców miast korzystnych warunków 

wypoczynku przez bezpośredni dostęp do naturalnych warunków 
środowiska, w kameralnych warunkach.



Wypracowane zostaj ą równie ż zadania do realizacji, 
które dotycz ą:

- przeszkolenia przyszłych „noclegodawców” w zakresie problemów 
związanych z prowadzeniem usług hotelarskich,

- wydania katalogów oraz innych druków reklamowych,

- zorganizowania kampanii propagandowej 
w mediach dla mieszkańców miast o korzyściach płynących z 

wypoczynku w naturalnym środowisku,

- opracowania znaku graficznego dla agroturyzmu 
w Polsce, jednolitego dla całego kraju,



- opracowania zasad kategoryzacji i licencjonowania kwater 
(w oparciu o wzory zagraniczne),

- uruchomienia małych kredytów niskooprocentowanych (do 50 mln
zł, wg cen na 1992 r.) na uzupełnienie 

i odnowienie wyposażenia w domach ofiarujących gościnę,

- zmiany przepisów dot. ulg podatkowych z tytułu działalności 
agroturystycznej i ubezpieczenia społecznego dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą.



Opracowanie znaku graficznego

Na spotkaniu zostaje opracowany oraz przedstawiony uczestnikom
seminarium znak graficzny dla Agroturystyki,
W dniu 14 września 1992 roku następuje zgłoszenie znaku towarowego
do Urzędu Patentowego a następnie zatwierdzony logotyp
udostępniony zostaje Ośrodkom Doradztwa Rolniczego w kraju.



Opracowanie pierwszego folderu

Pierwszy folder promujący wypoczynek w gospodarstwach wiejskich,
opracowany zostaje przez biuro turystyczne ORBIS, wydany w 1992 r.



Pozyskanie pierwszych 
noclegodawc ów

Do współpracy przystępują 73
gospodarstwa posiadające niezbędne
zasoby do uruchomienia działalności 

turystycznej, bez konieczności ponoszenia 
kosztów



1993 rok

W styczniu 1993 roku następuje rejestracja pierwszego w kraju 
Stowarzyszenia Agroturystycznego pod nazwą

„Gda ńskie Stowarzyszenie 
Agroturyzmu ”



Pojęcie agroturystyki

Pierwsze pojęcie Agroturystyki a właściwie Agroturyzmu pojawia się

w dokumencie, który powstał w ramach Seminarium pt. Agroturyzm
jako alternatywne źródło dochodu gospodarstwa wiejskiego”, gdzie

Agroturyzm oznacza stworzenie lub wykorzystanie
miejsc noclegowych dla turystów w istniej ących zabudowaniach na 
wsiach.

Ponadto rozróżnione zostały dwa rodzaje usług:
• wielodniowe lub weekendowe pobyty wypoczynkowe na terenach 

ciekawych turystycznie lub czystych ekologicznie a także
• jeden nocleg ze śniadaniem dla przejeżdżających zmotoryzowanych 

turystów w pobliżu głównych szos tranzytowych przez Polskę



Obecnie Agroturyzm częściej jest zastępowany pojęciem 
Agroturystyka, które oznacza: wynajmowanie pokoi w budynku 

mieszkalnym oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenie 
innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie 

rolnym.

Przez Agroturystykę rozumiemy także zorganizowanie przez rodzinę
rolniczą na wsi wypoczynku we własnym, czynnym gospodarstwie 

rolnym. Warunkiem nieodzownym są także związane z tym atrakcje, 
które dany region lub gospodarstwo może zaoferować. 



Agroturystyka – og ólne zasady

Wynajmujący prowadzi gospodarstwo rolne na obszarach wiejskich, a 
budynki, w których wynajmowane są pokoje należą do jego 

gospodarstwa, które ma powierzchnię przynajmniej 

1 ha.

Wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych. Ich 
liczba nie przekracza pięciu (do tej liczby wlicza się jedynie pokoje 

oddawane do wyłącznej dyspozycji gości, bez jadalni, bawialni, 
werandy, innych pomieszczeń ogólnie dostępnych), a łączna liczba 

miejsc we wszystkich pokojach nie przekracza dwudziestu.



Agroturystyka a Turystyka 
wiejska

• Agroturystyka – to różne formy turystyki
związane z funkcjonującym
gospodarstwem  rolnym

• Turystyka wiejska – to każda forma 
turystki odbywająca się w środowisku 
wiejskim i wykorzystująca jego walory



Agroturystyka a Turystyka 
wiejska

"Wiejskość" w obu przypadkach jest główną atrakcją. W obrębie 
tego nurtu mieszczą się turystyka wiejska i agroturystyka. 

Na przykładzie bazy noclegowej zarówno w turystyce wiejskiej jak i w 
agroturystyce tworzą ją gospodarstwa, małe pensjonaty, domy 

letniskowe, małe pola namiotowe oraz pokoje gościnne. 

Jednak podstawowa różnica tkwi w tym, że Agroturystyka jest ściśle 
powiązana z rolnictwem (z czynnym gospodarstwem rolnym).



Dane statystyczne
Liczba gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych 

(stan na 2009 rok)
Województwo                             Gospodarstwa agroturystyczne  Liczba miejsc noclegowych
Dolno śląskie                                400                         4 720   
Kujawsko-pomorskie                  183                                  2 010
Lubelskie                                     250               2 115  
Lubuskie                                        66              711 
Łódzkie                                        108                1 379 
Małopolskie                                 823                    9 952  
Mazowieckie                                238                  2 316  
Opolskie                                        91              933
Podkarpackie                           1 006                    8 567
Podlaskie                                    482                4 441 
Pomorskie                                   405                 4 732  
Śląskie                                         211                2 556  
Świętokrzyskie                            220                       2 006   
Warmińsko-mazurskie               451                                     4 594 
Wielkopolskie                             272                   3 244 
Zachodniopomorskie                 308                          3 265 
Polska 5 514                      57 541



Dziękuję za  uwagę!

Agnieszka Greś-Szypka

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


