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Agroturystyka  w Polsce rozwija się od początku 

lat 90-tych XX wieku.

Została zaproponowana mieszkańcom obszarów 

wiejskich jako pewne, sprawdzone na zachodzie 

Europy, dodatkowe źródło dochodu dla 

gospodarstw rolnych, które nie radziły sobie 

w nowej, wywołanej zmianami ustrojowymi, 

rzeczywistości gospodarczej.

20 lat doświadczeń pozwala nam sądzić, że 

pomysł się sprawdził. Na agroturystyce 

rzeczywiście można zarobić! Jest dobrym źródłem 

dochodu dla mieszkańców wsi.

Przynosi jednak także inne korzyści.



Korzyści  z rozwijania agroturystyki:

• Przykład indywidualnej przedsiębiorczości 
w środowisku

• Stymulowanie zachowań prorynkowych 
u kwaterodawców

• Integracja środowiska agroturystycznego

• „Wydobywanie na wierzch” pozytywnych cech 
kwaterodawców

• Podnoszenie estetyki gospodarstw agroturystycznych

• Ograniczanie bezrobocia

• Szansa na zachowanie „wiejskości” i tradycji kulturowych

• Efekt mnożnikowy

• Patriotyzm lokalny

• Podejmowanie działań ograniczających negatywny wpływ 
obiektu na środowisko



Definicja agroturystyki:

Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej, 

ściśle powiązanej z pobytem turystów 

w gospodarstwie rolnym. 

Prof. Maciej Drzewiecki określa agroturystykę 

jako „formę wypoczynku, która realizowana jest 

na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, 

opartą o bazę noclegową i aktywności 

rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym 

lub równoważnym i jego otoczeniem 

(przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym)".



Przeszłość i stan obecny:
Rok Liczba obiektów Liczba miejsc 

noclegowych

1992 20 171

1993 38 330

1994 61 476

1995 91 730

1996 117 1007

1997 163 1297

1998 206 1793

1999 207 1887

2001 358 3353

2002 438 4234

2003 420 4401

2004 438 4720

2005 450 4772



c.d.

Rok Liczba obiektów Liczba miejsc 

noclegowych

2006 458 4812

2007 - 2008 Ok. 500 Ok. 5100

2009 562 6280

2010 578 6464

2011 614 7276

2012 Ok. 630 Ok.7300



Czy wszystkie te obiekty odpowiadają 

definicji agroturystyki wg profesora 

Macieja Drzewieckiego?

Nie. Poza gospodarstwami rolnymi 

z prawdziwego zdarzenia działalność 

turystyczną prowadzą „formalne” 

gospodarstwa rolne, mieszkańcy wsi 

dysponujący nieruchomościami nie 

będącymi gospodarstwami rolnymi, 

leśnicy i przedsiębiorcy. 



Kim jest „statystyczny” kwaterodawca?

- rolnik „z dziada pradziada” widzący 

w agroturystyce szansę dorobienia, 

- wykształcone dzieci rolników, 

- „rolnicy na 1 ha”, przekonani do 

turystycznego biznesu,

- ludzie, którzy uciekli na wieś z miast, 

- przedsiębiorcy.



Wiesława i Tomasz 

Bąk, Bieżyń 

Mirosław Nowak

Mielno

Małgorzata i Andrzej

Fajkowscy, Stawisko Zofia i Jan Bednarek

Jamnice 



Maria Dragon

Kicin

Michał Grzeszczak

Sienno 

„KLIMKOWA OSADA”

Marcin Klimek, 

Małgorzata Pawelec-Klimek

Cicha Góra 



Teresa Robakowska

Sławno



„LEŚNA PODKOWA”

Piotr Podskarbi

Rychlik 

„KOZIA BABA”

Iwona Berent

Tarnowo 

„DWÓR HERCOWO”

Elżbieta  Pikulik

Kościerzyn Wielki 

„ROZMAITOŚCI”

Małgorzata Suchecka

-Perczyńska, Pławno



„CHATA OLENDERSKA”

Alicja Godawa

Przyborowo 

„DWOREK NAD LEDNICĄ”

Agnieszka Łomnicka

-Falińska, Rybitwy 

"LEŚNICZÓWKA POD LIPAMI"

Karolina Strugała - Jankowska 

Przyborowo 

„AGROTURYSTYKA 

ZABOROWICE”

Anna Hoffman

Zaborowice 

„RÓŻANKA”

Anna Nowaczyk

Nowa Róża 

„OWOCOWY RAJ 

NAD ZALEWEM”

Andrzej Pomocka

Modła Kolonia 



Siedlisko Henrykowo



Co nas czeka?

• Podnoszenie jakości ofert

• Poszerzenia zakresu ofert 

• Specjalizacja

• Sale weselne

• Nienoclegowe obiekty turystyczne?



"POLNA 6"

Lidia Woźniczka

Szamocin



FOLWARK KONNY "HERMANÓW"

Sławomira i Jarosław Połczyńscy

Hermanów 

Gospodarstwo Agroturystyczne ,,CZAJKÓWKA'' 

Zofia i Zdzisław Czajkowie

Trzebidza 



Zbiory regionalne 

„PONIATÓWKA”

Janusz Szkudlarek

Żydowo

Ogród Botaniczny 

„ELŻBIETÓWKA” 

Elżbieta Guzikowska  

- Konopińska 

Brzezno

„ZAGRODA 

U RZEŹBIARZA”

Patryk Murek

Górsko 



Sale weselne w obiektach 

agroturystycznych



Agroturystyka jest zjawiskiem stosunkowo 

nowym w naszej rzeczywistości gospodarczej. 

Nie zawsze doceniana jest przez osoby czy 

instytucje mające na tę rzeczywistość 

znaczący wpływ. Stale jeszcze stanowi 

margines działań gospodarczych. 20 lat 

doświadczeń i obserwacji pozwala jednak 

sądzić, że jest ona niezwykle ważna. Dla wielu 

mieszkańców wsi stanowi jedyną szansę 

poprawy bytu, ponadto zmienia wieś 

i mieszkających tam ludzi, a kierunek tych 

zmian jest niezwykle korzystny.



Proszę o pytania

Dziękuję za uwagę


