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W dniach 12-14 września 2017 roku w Smardzewicach 
nad Zalewem Sulejowskim odbyło się XVII Ogólnopolskie 
Sympozjum Agroturystyczne pn.: 
„Sieci współpracy w turystyce wiejskiej  
– stan obecny i nowe wyzwania”. 

 

Organizowane od 1993 roku sympozjum agroturystyczne jest wydarzeniem cyklicznym,  
stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz 
miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. 
Ogólnopolska konferencja podejmuje zagadnienia aktualnie intrygujące środowisko turystyki 
wiejskiej wybierając wiodący temat przewodni, wokół którego prowadzona jest zasadnicza 
dyskusja. Zakres przedmiotowy tegorocznego sympozjum dotyczył szerokiego kontekstu 
problematyki współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej.   

W rozpoczynającej konferencję plenarnej sesji referatowej zatytułowanej Sieci współpracy 
w turystyce wiejskiej – stan obecny i możliwości rozwoju w perspektywie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 przedstawione zostały  teoretyczne rozważania i wyniki 
badań dotyczące współpracy podmiotów w turystyce wiejskiej w Polsce na tle perspektywy 
historycznej, znaczenie komunikacji międzyinstytucjonalnej w rozwoju turystyki wiejskiej,  
znaczenia zaufania w budowaniu współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej  oraz studia 
przypadków tworzenia sieci współpracy: przykład krajowy z rejonu Puszczy Białowieskiej oraz 
zagraniczny dotyczący klastrów agroturystycznych w Mołdawii.  Obok moderatorki sesji prof. 
nazdw. Uniwerystetu Łódzkiego dr hab. Jolanty Wojciechowskiej jako prelegenci wystąpili: dr 
Magdalena Maćkowiak reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katarzyna 
Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Romuald Domański – Fundacja 
Wspomagania Wsi i dr Michał Roman – SGGW Warszawa.  

 

    

    

 

W dalszej części obrad pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja warsztatowa pn. Sieci 
współpracy w turystyce wiejskiej - analiza innowacyjnych rozwiązań w czterech równoległych 
grupach seminaryjnych: 

Zajęcia grupy I poświęcone tematowi instytucjonalnych sieci powiązań i modeli  współpracy 
moderował dr Wacław Idziak, a referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: dr hab. Agata 
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Balińska z  SGGW Warszawa, Jadwiga Tatara reprezentująca LGD  Leśny Krąg  i Elżbieta 
Kmita-Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 
Omówiono Rolę samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki 
wiejskiej, zadania i znaczenie lidera w budowaniu współpracy na poziomie lokalnym oraz 
struktury powiązań sieciowych inspirowanych instytucjonalnie na poziomie krajowym.   
W dyskusji podkreślono znaczenie kapitału ludzkiego w inicjowaniu i budowaniu struktur 
sieciowych. 

Obrady II grupy warsztatowej dotyczyły roli ODR-ów w pracy na rzecz wspólnego  
indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej. Wprowadzeniem do dyskusji moderowanej 
przez prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską były prezentacje dr Anny Jęczmyk z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i Edyty Kijak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. 
w Bratoszewicach. Zauważono stałe poszerzanie zakresu działań szkoleniowo-doradczych 
wpływających na rozwój turystyki wiejskiej, w tym wdrażaną w ostatnim czasie ideę 
gospodarstw opiekuńczych. Wśród omawianych metod pracy doradczej na rzecz turystyki 
wiejskiej wskazano na konkurs jako skuteczną metodę aktywizacji gospodarstw 
agroturystycznych. 

Przedmiotem pracy warsztatowej w grupie III były stowarzyszenia agroturystyczne jako 
stabilna sieć współpracy jednostkowej i systemowej. Grupa pracowała pod kierunkiem dr 
hab. Piotra Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstęp do dyskusji stanowiło spojrzenie 
na kondycję stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce teoretyka – dr hab. Grzegorza Forysia 
przedstawiciela Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i praktyka – Wiesława Czernieca, 
prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Zauważono, że 
poprzez współpracę kwaterodawców wiejskich w strukturach pozarządowych agroturystyka 
nabiera znaczenia jako ruch społeczny. 

IV grupa warsztatowa skupiła swoją uwagę na sieciowych produktach turystyki wiejskiej 
w kontekście komunikacji, konkurencyjności i innowacji. Sesję rozpoczęły prezentacje trzech 
studiów przypadków: dr Małgorzata Bogusz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dokonała 
analizy „Krainy Łęgów Odrzańskich”, dr Jan Zawadka ze Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie „Mazowieckiej Michy Szlacheckiej”, a dr Romuald Domański 
z Fundacji Wspomagania Wsi „Krainy Rumianku”. W dyskusji dokonano identyfikacji barier 
w obszarach budowy grupy produktowej i edukacji dla sieciowych produktów turystyki 
wiejskiej. Warsztaty moderował dr Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.  

 

    

 

Drugi dzień konferencji tradycyjne poświęcono wizytom studyjnym dedykowanym tematowi 
Sieci współpracy w turystyce wiejskiej - przykłady innowacji i dobrych praktyk. Uczestnicy 
mieli do wyboru trzy trasy wyjazdowe:    
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Trasa 1. „Dziedzictwo kulturowe jako źródło innowacyjności na obszarach wiejskich” - 
program realizowany w gminach nadpilicznych.  
Trasa 2. „Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” - program 
realizowany na terenie powiatów tomaszowskiego, brzezińskiego i rawskiego. 
Trasa 3. „Współpraca instytucjonalna w rozwoju turystyki wiejskiej” - program realizowany 
na terenie powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego. 
Wizyty pokazały  kreatywność i innowacyjne podejście mieszkańców wsi do budowania 
indywidualnych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej, jak również bogactwo 
przyrodnicze i kulturowe odwiedzanych obszarów wiejskich.   
 

    

    
 
Ostatni dzień konferencji był czasem podsumowań, relacji z pracy w grupach warsztatowych 
i tras wyjazdów studyjnych oraz dyskusji na temat nowych wyzwań w zakresie sieci 
współpracy w turystyce wiejskiej, którą poprowadził dr Leszek Strzembicki z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Wprowadzenie do dyskusji stanowił wykład dr hab. Grzegorza 
Forysia nt. Samoświadomość i wspólnota celów w agroturystyce. Szerokie i systemowe 
podejście do tematyki sieciowania w turystyce wiejskiej zaprezentowane podczas XVII 
Sympozjum Agroturystycznego odpowiada aktualnym tendencjom gospodarczym 
i społecznym do koncentracji działań oraz potrzebie budowania partnerstw, sieci i powiązań 
między interesariuszami, mających na celu tworzenie zintegrowanych produktów 
i kompleksowych ofert turystycznych na polskiej wsi.  
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Dopełnieniem treści sympozjum jest towarzysząca konferencji  publikacja w formie 
monografii naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pod 
redakcją dr hab. Jolanty Wojciechowskiej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organizatorem XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego było Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w partnerstwie z Uniwersytetem 
Łódzkim Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w Bratoszewicach, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 
Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie i Lokalną Grupą 
Działania „Dolina Pilicy” oraz we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego oraz Starostami Powiatów Opoczyńskiego i Tomaszowskiego. 
Patronat honorowy na Sympozjum objęli Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Pan Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Zarząd 
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.   
Konferencja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
w ramach Planu Operacyjnego Instytucji Zarządzającej i Jednostki Centralnej KSOW na lata 
2016-2017.   
 
  

      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Referatowa Sesja Plenarna 12.09.2017 godz. 13.30 – 15.45 

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i możliwości rozwoju 

w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

– moderator: Jolanta Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki 

 

Streszczenia wystąpień 

Współpraca podmiotów w turystyce wiejskiej w Polsce na tle perspektywy historycznej  

– Jolanta Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki 

W referacie zaprezentowano syntetyzującą analizę procesów kształtujących współpracę 

podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki wiejskiej w Polsce w różnych historycznie 

okresach, począwszy od uzyskania niepodległości w 1918 r. Prelegentka podjęła próbę 

ustalenia, na czym polega progresywność używanych metod i pojęć odnoszących się do 

współpracy podmiotów w omawianej perspektywie czasu oraz zaprezentowała typy 

organizacyjnego formowania się turystyki rozwijającej się na obszarach wiejskich naszego 

kraju. 

Znaczenie komunikacji międzyinstytucjonalnej w rozwoju turystyki wiejskiej  

–  Katarzyna Orzechowska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Referat obejmował diagnozę aktualnej współpracy i kształtu prowadzonej polityki przez 

podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej  w naszym kraju. Rozpatrzenie 

struktur i form powiązań oraz stosowanych narzędzi  i instrumentów współpracy pozwala na 

pokazanie obecnych modeli komunikacji międzyinstytucjonalnej. Akcent położono na 

wsparcie finansowe z PROW 2014-2020, w tym kampanię promocyjną „Odpoczywaj na wsi”. 

Znaczenie zaufania w budowaniu współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej  

– Magdalena Maćkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Celem referatu była teoretyczna analiza problematyki zaufania jako czynnika warunkującego 

funkcjonowanie współpracy sieciowej w kształtowaniu produktów turystyki wiejskiej. 

O szczególnym znaczeniu zaufania we współczesnym świecie decydują m.in. podmiotowość 

społeczeństw, współzależność, rosnąca liczba nowych zagrożeń oraz zakres możliwości 

działań. Zaufanie odgrywa także coraz większą rolę w zarządzaniu organizacją jako czynnik 

wpływający na budowanie przewagi konkurencyjnej, kształtowanie pracy zespołowej, 

rozwijanie stosunków międzyludzkich, wyznaczanie celów, negocjacje  z partnerami. 

Zaufanie w zarządzaniu organizacjami ma dwie odmienne przestrzenie. Inne zależności 

kształtują relacje budujące zaufanie wewnątrz organizacji, inne zaś między organizacjami. 

O relacjach międzyorganizacyjnych można mówić również w turystce wiejskiej w przypadku 

współpracy sieciowej, realizowanej przez różne podmioty, nie tylko turystyczne, dążące do 

tworzenia spójnego produktu turystycznego obszaru.  
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Tworzenie sieci współpracy. Studium przypadku rejonu Puszczy Białowieskiej  

–  Romuald Domański, Fundacja Wspomagania Wsi 

Przedmiotem referatu było tworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy budowanych wokół 

produktów turystyki wiejskiej. Punktem wyjścia do analiz jest podział procesu budowania 

sieci na trzy fazy: inicjacyjną, integracyjną i identyfikacyjną. Dopiero osiągnięcie fazy 

identyfikacyjnej stwarza wysokie szanse na efektywność sieci w kreowaniu produktu 

i tożsamości jego marki. Powyższy proces został przebadany za pomocą metody studium 

przypadku na przykładzie grupy współpracy na rzecz produktu markowego w rejonie Puszczy 

Białowieskiej. 

Klastry agroturystyczne w Mołdawii jako przykład współpracy  w podnoszeniu 

konkurencyjności obszarów wiejskich  

–  Michał Roman, SGGW Warszawa 

W prezentacji pokazano istotę klastrów agroturystycznych jako przykładu współpracy 

w podnoszeniu konkurencyjności obszarów wiejskich. Referat oparty został o doświadczenia 

własne referenta, który  w ramach projektu międzynarodowego był współzałożycielem 

czterech klastrów agroturystycznych na terenie Mołdawii: Lunca Prutului de Jos (Łęgi 

Dolnego Prutu), Drumul recifilor (Droga raf koralowych), VILADOR, Armonia Nordului 

(Harmonia Północy). Do analizy wykorzystano ponadto dane Światowej Organizacji Turystyki, 

Głównego Urzędu Statystycznego Republiki Mołdawii oraz informacje zebrane podczas 

wyjazdów studyjnych od pracowników Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Mołdawii.  

Prezentacje – materiały informacyjne 

Współpraca podmiotów w turystyce 
wiejskiej w Polsce na tle perspektywy 

historycznej
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

12-14.09. 2017. Smardzewice, Województwo Łódzkie

Instytut 
Geografii
Miast i 
Turyzmu

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Różne pojmowanie sieci współpracy

W naukach społecznych:

• jako celowa współpraca, kształtująca daną 
społeczność (m.in. Castells 2007; Stachowicz, Stachowicz-

Stanusch 2011)

• jako praktyki współrządzenia różnych 
społeczno-politycznych aktorów, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, odbywające się 
na rozmaitych poziomach, w ramach różnych 
sposobów i porządków (Klekotko i Gorlach 2013).

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

Różne pojmowanie sieci współpracy

W naukach ekonomicznych:

• jako zbiór wyselekcjonowanych związków 
kooperacyjnych i konkurencyjnych z 
wybranymi partnerami wpisującymi się w 
relacje rynkowe przedsiębiorstwa (m.in. 

Garncarczyk 2004, Staszewska 2009 )

• jako forma powiązań pomiędzy podmiotami 
oparta na współzależnościach, kooperacji i 
zaufaniu (Rokita 2005, Starnowska 2005).

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Różne pojmowanie sieci współpracy

Badacze wsi:

• kapitał społeczny oparty na sieci powiązań 
ekonomicznych, społecznych, kulturowych 
może być uznawany jako jeden z najistotniej-
szych czynników rozwoju obszarów wiejskich 
(m.in. Halamska 2009, Fedyszak-Radziejowska 2006, 
Bartkowski 2008)

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

 

Różne pojmowanie sieci współpracy

Badacze wsi:

• formalne i nieformalne sieci stymulują
współpracę, umożliwiają zdobywanie, 
przetwarzanie oraz przekazywanie informacji, 
podnoszą wydajność istniejących zasobów 
materialnych i niematerialnych
(m.in. Halamska 2009, Fedyszak-Radziejowska 2006)

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Różne pojmowanie sieci współpracy

W odniesieniu do turystyki :

• budowanie i sprzedaż produktów
turystycznych,

• zarządzania turystyką w regionach, miastach 
oraz kraju (Czernek, Żemła 2016; Zmyślony 2005),

• system organizacyjny turystyki (Butowski 1998, 

Wojciechowska 2012) 

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

 

Cel referatu:

• Przedstawienie w historycznym kontekście 
doświadczeń dotyczących organizacyjnego 
formowania turystyki na obszarach wiejskich 
w Polsce (od uzyskania niepodległości,1918 r.).

• Ustalenie na osi czasu zmian w strukturze 
organizacyjnej oraz używanych metodach i 
narzędziach odnoszących się do współpracy 
podmiotów.

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Współpraca podmiotów w turystyce wiejskiej               
w Polsce na tle perspektywy historycznej

Teza:

Patrząc z perspektywy historycznej    
(prawie 100 lat) dostrzega się, że w 
organizacyjnym formowaniu turystyki na 
obszarach wiejskich naszego kraju 
występuje swoisty paradoks. 

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

 

Współpraca podmiotów w turystyce wiejskiej                 
w Polsce na tle perspektywy historycznej

• Paradoks  ten polega na:

- powtarzaniu się  określonych procesów w 
rozwoju turystyki na terenach wiejskich,

- uznawanych dla danego okresu jako nowych, 
progresywnych i innowacyjnych, 

- jednak o ograniczonym wykorzystaniu ich 
efektów w danym okresie i następującym tuż 
po nim.  

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Okres międzywojenny:
- koncepcja rozwoju ruchu letniskowego (2 poł. lat 30.)
- komisje letniskowo-turystyczne powiatowe i gminne, 
projekt ustawy letniskowej, broszury dotyczące akcji 
letniskowej np. „Jak urządzić letnisko”,
- związki turystyczne np. Związek Letniskowy Ziemi 
Krakowskiej (300 miejscowości)
- inspiracja odgórna, przez administrację państwową 
(rządową, wojewódzką),
- nie zdążył się ukształtować trwały system powiązań.

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

 

Okres państwa socjalistycznego:
- pojedyncze akcje rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich, niezwiązane z doświadczeniami z okresu 
międzywojennego, np. „wczasy pod gruszą” (50.),          
- eksperyment sądecki – model wsi letniskowej (60.), 
-wynajem kwater za pośrednictwem wojewódzkich 
przedsiębiorstw turystycznych,
- zmienna interwencja kontrolna państwa w rozwój, w 
rzeczywistości hamowała ten rozwój,
- nie powstały żadne trwałe struktury organizacyjne.

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Okres państwa demokratycznego:
- „wybuch aktywności” zarówno podmiotów 
indywidualnych, jak i społecznych oraz publicznych w 
dziedzinie turystyki, funkcjonowanie nowego i starego 
stylu turystyki,
-instytucjonalny impuls dla rozwoju agroturystyki, 
- stowarzyszenia turystyczne i agroturystyczne, 
- samorząd branży agroturystycznej – PFTW GG. 

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

 

Paradoks organizacyjny:
- Wprowadzanie idei od nowa, w formie tzw. „nowych 
początków”, 
- zgodnie z filarami danej epoki, bez odwoływania się i 
korzystania z wcześniejszych doświadczeń czy 
możliwości ich dalszej kontynuacji,
- bez pełnego wykorzystania powstałych efektów, 
- wprowadzane procesy w danym okresie uznawano 
jako nowe, progresywne i innowacyjne.

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Cechy organizacyjnego formowania na osi czasu:
- impuls zewnętrzny (administracyjny, wzory od obcych 
krajów),
- relacje między podmiotami: „góra – dół”,
- epizodyczność procesu,
- cechy egzogenne (obce) – charakter rewolucyjny

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

 

Cechy organizacyjnego formowania na osi czasu:
- od połowy pierwszej dekady obecnego wieku można 
mówić o przewadze czynników endogennych 
(wewnętrznych), sprzyjających ewolucyjnemu 
formowaniu się  struktury organizacyjnej agroturystyki 
i turystyki wiejskiej.

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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Cechy ewolucyjnego formowania:
- widoczne m.in. w staraniach PFTW  o trwałe i 
skuteczne relacje między podmiotami wewnętrznymi
swojej struktury, ale także w zabiegach o stałe oraz 
mocne związki z podmiotami zewnętrznymi, 
budującymi całościową strukturę agroturystyki i 
turystyki wiejskiej.

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ

 

 

Konkluzja:
Agroturystyka wkroczyła z 
rewolucyjnego do ewolucyjnego 
sposobu działań. Jest szansa nie 
tylko na zbudowanie systemu
organizacyjnego agroturystyki, ale 
również na to, aby stał się on 
mocną częścią krajowego systemu 
turystyki.

dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ
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KOMUNIKACJA 

MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 

NA RZECZ ROZWOJU 

TURYSTYCZNYCH FUNKCJI 

OBSZARÓW WIEJSKICH 

Katarzyna Orzechowska 

Główny Specjalista 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

Smardzewice, 12 września 2017 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Szanowani Państwo,  
Bezsprzecznie komunikowanie się jest jedynym i 
podstawowym czynnikiem determinującym całokształt 
stosunków społecznych i gospodarczych na świecie.  
I chodź obecnie mamy do czynienia z rozwojem nowych 
technologii, a co za tym idzie mediów społecznościowych, 
to i tak podstawową istotą tych zmian jest chęć 
komunikacji… 
 

dynamizm

ciągłość

symbolika

interakcjacelowość

nieuchronność

złożoność 
i wieloaspektowość 

nieodwracalność 

KOMUNIKOWANIE 
MASOWE

KOMUNIKOWANIE 
PUBLICZNE

KOMUNIKOWANIE 
INSTYTUCJONALNE

KOMUNIKOWANIE 
GRUPOWE I MIĘDZYGRUPOWE

KOMUNIKOWANIE DWÓCH JEDNOSTEK

Źródło: Opracowanie własne, za http://socjologia.wlanet.pl/psychologia/?prog=podstawy#w_swietle, data wejścia 15.04.2017 r.

Istota komunikacji 

 

…Komunikacji jednostek, grup czy instytucji… Niezmienne 
od wieków pozostają również cechy charakterystyczne dla 
procesu komunikacyjnego, takie jak: 

• dynamizm  
• ciągłość   
• symbolika   
• interakcja  - określone stosunki (partnerskie ~ 

dominacji ) 
• celowość  
• nieuchronność  
• złożoność i wieloaspektowość  
• nieodwracalność. 

Mówiąc zatem o systemie komunikacji 
międzyinstytucjonalnej nie zamierzam podejmować próby 
jego nowego zdefiniowania. Komunikowanie jest bowiem 
specyficznym kreatywnym procesem społeczny, który 
zachodzi zawsze w określonym kontekście społecznym i 
jest determinowany przez liczbę i charakter uczestników 
tego procesu.  
Niemniej jednak jego analiza uświadomiła mi jak jest on 
ważny w kształtowaniu kierunków rozwoju turystycznych 
funkcji obszarów wiejskich. Szczególnie w kontekście 
bezpośredniego powiązania procesu komunikowania z 
podstawowymi funkcjami zarządzania, czyli: planowaniem, 
organizowaniem, motywowaniem i kontrolą.  
Istotne znaczenie mają jednak procesy komunikacyjne, 
które transmitują z pokolenia na pokolenie symbole, 
wartości i mechanizmy działania, wytwarzane w zależności 
od kontekstu sytuacji i podmiotu je kreującego.  
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Główne ogniwa komunikacji w turystyce 

wiejskiej 

WSPÓŁPRACA
Administracja 

rządowa

Jednostki 
samorządu 

terytorialnego

Podmioty 
gospodarcze

Organizacje 
pozarządowe

Społeczności 
lokalne

Kwaterodawcy

Inne 
podmioty 
fizyczne 
i prawne

 

Dyskusyjny pozostaje tym samym aspekt powiązań 
międzyinstytucjonalnych i wzajemnego oddziaływania na 
siebie poszczególnych podmiotów. 
Jak zapewne Państwo zdaja sobie sprawę, rozwój turystyki 
wiejskiej wymaga wielostronnej współpracy różnych 
podmiotów w tym szczególności administracji rządowej, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 
gospodarczych i pozarządowych.  
Szczególnie ważna jest współpraca na etapie planowania i 
tworzenia kierunków promocji i komercjalizacji marki 
turystyki wiejskiej.  
Wyrazem aktywności administracji rządowej na rzecz 
rozwoju sektora turystycznego jest oczywiście inicjowanie 
działań, które przekładają się na osiąganie celów 
ekonomicznych, kulturowych i społecznych, w które 
wpisuje się  m.in. rozwoju turystycznych funkcji na 
obszarach wiejskich. 
 

Narzędzia komunikacji uwzględniające 

turystyczne funkcje obszarów wiejskich

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

• Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, w tym m.in. rozwój oferty usług turystycznych, 
edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych.

• Obszary wiejskie rozwijające się w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarcze

Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku 

• Turystyka na obszarach wiejskich jednym 
z priorytetowych obszarów produktów polskiej turystyki.

• Postulowanie działań dotyczących wsparcia m.in. w zakresie  rozwoju turystycznych funkcji 
obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki i 
ekoturystyki, a także rozwoju tradycyjnych produktów regionalnych.

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020

• Jedna z grup markowych produktów

• Wysoko oceniona we wszystkich województwach 

Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019

• Zadanie 03.03.14. Rozwój funkcji turystycznych na obszarach wiejskich poprzez:

• Aktywizowanie mieszkańców wsi do różnicowania działalności gospodarczej,

• Promocję różnych form turystyki  i rekreacji kwalifikowanej,

• Wspieranie działań służących nawiązywaniu kontaktów .

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Obecnie ma to swoje odzwierciedlenie w licznych 
dokumentach strategicznych i programowych do 2020 
roku.  
Jednak dokumenty to nie wszystko. Istotną rolę w systemie 
komunikacyjnym odgrywa bowiem kapitał ludzki, czyli 
jednostki inicjujące działania, kadra decyzyjna oraz osoby 
wdrażające w życie określone kierunki działań, w tym w 
ramach podjętej współpracy międzyinstytucjonalnej.  
Dbając, aby obszary wiejskie dostarczały dóbr publicznych i 
rynkowych z zachowaniem unikalnych walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje liczne 
działania, które mają na celu włączenie potencjału 
obszarów wiejskich na rzecz rozwoju sektora turystycznego 
oraz ich funkcji turystycznych.  
 

Kierunki komunikacji

WSPÓŁPARCA

Partnerstwo

Jakość 

Wizerunek 

Działania 

 

Jak podkreślił w swoim liście Pan Minister, współpraca 
odgrywa kluczową rolę w rozwoju turystycznych funkcji 
obszarów wiejskich. Pozwala nadać turystyce wiejskiej 
odpowiednie znacznie. Szczególnie w kontekście 
podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi oraz 
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.  
Wymaga to jednak wyzbycia się stereotypowego 
postrzegania obszarów wiejskich jako przestrzeni tylko dla 
działalności stricte rolniczej, i nadania im nowego, a może 
raczej innowacyjnego znaczenia, także w kontekście ich 
funkcji turystycznych. Determinuje to tym samym kierunki 
komunikacji. Wyjątkowa złożoność i różnorodność 
kompetencji instytucjonalnych implikuje nasze 
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zaangażowanie i zakres podejmowanych działań, co ma 
wpływ na jakość i wizerunek marki turystyki wiejskiej. 
Pomimo jednak, że usługi turystyki wiejskiej są świadczone 
na wysokim poziomie, a oferta polskiej wsi wpisuje się w 
ówczesne trendy turystyki takie jak „slow life”, „slow food” i 
„eko”, to podejmowane na poziomie lokalnym i 
regionalnym działania z zakresu rozwoju turystycznych 
funkcji obszarów wiejskich nie znajdują odzwierciedlenia w 
przedsięwzięciach branży turystycznej. Wynika to 
niewątpliwie z trudności komunikacyjnych, w szczególności 
w zakresie promocji.  
 

Narzędzie komunikacji międzyinstytucjonalnej

 

Kwestia roli turystyki wiejskiej w Polsce zainicjowała w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowe podejście w 
rozwoju turystycznych funkcji obszarów wiejskich czyli 
odejście od scentralizowanej, jednej, branżowej imprezy 
wystawienniczej, na rzecz integracji środowiska branży 
turystyki wiejskiej i agroturystyki z całym sektorem 
turystycznym. Założeniem jest, aby turystyka wiejska i 
agroturystyka eksponowane były na równym poziomie z 
turystyką kulturową, aktywną czy zdrowotną, jako jedna z 
pięciu polskich marek turystycznych zdefiniowany w1997 r.  
Efektem jej wdrożenia jest obecnie realizacja promocyjnego 
projektu „Odpoczywaj na wsi”. Jego celem jest kreowanie 
wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku 
oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.  
Najważniejszym elementem projektu Odpoczywaj na wsi 
jest wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami działań ukierunkowanych na rozwój regionu i 
kraju wykorzystując potencjał naturalny i kulturowy 
obszarów wiejskich w rozwoju i promocji produktów 
turystycznych. Idei tej sprzyja cykl seminariów, których 
celem jest tworzenie permanentnego, dobrego klimatu i 
stymulowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, aby 
wyeliminować pogłębianie się fragmentaryzacji tego 
segmentu rynku turystycznego.  
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8
IMPREZ 

TARGOWYCH

116 400 
ODWIEDZAJĄCYCH

1487
WYSTAWCÓW

79
KRAJÓW

12
OSÓB OBSŁUGI 

STOISKA

16
PODMIOTÓW 
Z POKAZAMI

8
SEMINARIÓW

1
MODERATOR

31
TEMATÓW

39
PRELEGENTÓW

28
WYSTĄPIEŃ

11
DOBRYCH PRAKTYK

191
UCZESTNIKÓW 
SEMINARIÓW

8 000
FOLDERÓW

5 000
PŁYT CD

6 500 
MATERIAŁÓW 

PROMOCYJNYCH

3 
DZIAŁANIA 

DODATKOWE

3
INSTYTUCJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE

1
NOWY PORTAL

 

I Proszę Państwa trochę statystyk projektu, które widzicie 
Państwo jako pierwsi  Te wysokie liczby mówią same za 
siebie.  Ja chciałam jednak zwrócić uwagę na ostatnie 
informacje:3 dodatkowe działania: 
3 instytucje współpracujące 
1 nowy portal 
Stanowią one bowiem wartość dodaną do projektu i 
mające istotne znaczenia w kształtowaniu systemu 
komunikacji międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwoju 
turystycznych funkcji obszarów wiejskich. 

Międzynarodowe Tragi Turystyczne ITB w Berlinie

 

Mając na uwadze zachęcanie turystów zagranicznych do 
odkrywania różnorodności krajobrazowej i historycznej 
Polski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we 
współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, w marcu 2017 
r., zorganizowało po raz pierwszy promocję produktów 
turystyki wiejskiej podczas Międzynarodowych Targów 
Turystycznych ITB w Berlinie. 
Małopolska wieś: pachnąca ziołami i dla dzieci, Ziołowy 
Zakątek oraz Dworek Tradycja reprezentując Hity turystyki 
wiejskiej zachęcały turystów zagranicznych  
do odwiedzenia turystycznej polskiej wsi. Dodatkową 
atrakcją były pokazy rzeźbiarstwa w wykonaniu twórcy 
ludowego Pana Mariana Mółki.  

Obchody Dnia Dziecka w KPRM oraz Piknik PDŻ

Źródło: http://www.zagroda-edukacyjna.pl/

Źródło: http://www.zagroda-edukacyjna.pl/

 

Z kolei uwzględniając promocję oferty turystyki wiejskiej i 
agroturystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez 
udzielanie informacji na temat jakości świadczonych usług 
w turystyce wiejskiej i wiejskiej bazy noclegowej oraz 
upowszechnianie idei edukacji w gospodarstwie rolnym, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie, Oddział w Krakowie oraz Polską Federacją 
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
zorganizowało promocję turystyki wiejskiej w czerwcu 2017 
r., w Warszawie podczas obchodów Dnia Dziecka w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pikniku Programu 
Poznaj Dobrą Żywność. 
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Znaczenie zaufania w budowaniu współpracy sieciowej w 

turystyce wiejskiej

Magdalena Maćkowiak

Katedra Turystyki Wiejskiej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Partnerstwo i współpraca

 czynnik konkurencyjności oferty turystycznej 

 element wpływający na działania marketingowe 

 determinanta rozwoju zrównoważonego turystyki 
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Cechy główne organizacji sieciowych

 dobrowolność przystąpienia do sieci 

 równoległa realizacja różnorodnych projektów i przedsięwzięć 
gospodarczych 

 kompatybilność kompetencji organizacji – integratora oraz 
pozostałych kooperantów 

 coraz krótsze cykle życia produktów i usług 

 przenikanie się z innymi sieciami 

 wykorzystanie sieci komputerowych w procesach 
komunikowania się 

 duży potencjał w zakresie organizacyjnego uczenia się. 

Źródło: Perechuda 2007

 

Zgodnie z definicją Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), sieciowym 

produktem turystycznym jest:

gotowa do sprzedaży, spakietowana i skomercjalizowana oferta, oparta o 

rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi i 

obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca 

wspólny, wiodący wyróżnik (markę)
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nazwa produktu 
(marka)

wspólna 
(jednorodna) 
koncepcja 
funkcjonowania

rozproszona struktura 
podmiotów (sektora 
publicznego, prywatnego 
i społecznego)

różnorodność uslug, 
udogodnień, infrastruktury, 
walorów turystycznych

współpraca i 
porozumienie 

partnerów

istnienie podmiotu 
zarządzającego 
(lidera produktu)

przełamywanie granic 
administracyjnych i 
geograficznych

SIECIOWY PRODUKT TURYSTYCZNY

 
 

Zaufanie

 „oczekiwanie korzystnych działań partnerów interakcji czy stosunków 
społecznych (Sztompka 2006)

 „wiara w prawość, charakter i zdolności drugiej osoby (Robbins, DeCenzo 

2002)

 „mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej 
społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na 
wspólnie wyznawanych normach (Fukuyama 1997)
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Zaufanie może być też rozumiane jako akceptowanie egzystencji innych i 
nieoczekiwanie z ich strony żadnych wrogich ataków, wiara, że druga 
strona:

 nie będzie działała przeciwko ufającej organizacji,

 będzie działać w sposób przynoszący korzyści ufającej organizacji,

 będzie wiarygodna,

 będzie zachowywać się w sposób przewidywalny i powszechnie 
akceptowalny

Źródło: Yilmaz, Atalay 2009

 

 

Rodzaje zaufania

 osobiste - w stosunku do konkretnych ludzi;

 pozycyjne - nastawione do określonych ról społecznych, zawodów, 
stanowisk;

 komercyjne - kierowane do towarów: produktów, marki, firmy;

 technologiczne - do różnego rodzaju systemów technicznych 
(komunikacyjnych, energetycznych, informatycznych);

 instytucjonalne - do złożonych organizacji, angażujących licznych, 
anonimowych uczestników (np. do banku, giełdy czy uczelni);

 systemowe, najbardziej abstrakcyjne - do całego systemu społecznego 
i jego uczestników (ustroju, cywilizacji bądź gospodarki)

Źródło: Sztompka 2006
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Źródło: Grudzewski i in. 2008

 

Cechy zaufania

 zaufanie jest interpersonalne, występuje między konkretnymi 
jednostkami,

 zaufanie jest dobrowolne: wynika z wyboru, nie można kogoś zmusić 
do zaufania,

 zaufanie wiąże się z obawą o uczciwość obu stron,

 zaufanie jest dynamiczne i tymczasowe, rozwija się w czasie, wzrasta 
lub zostaje przerwane,

 zaufanie jest związane z działaniem,

 zaufanie bazuje na doświadczeniach 

Źródło: Grudzewski i in. 2009

 



26 
 

Czynniki sprzyjające budowaniu zaufania w organizacji

 panująca atmosfera życzliwości,

 możliwość otwartego i szczerego wyrażania swoich opinii oraz 
przyznawania się do popełnionych błędów bez obaw o niekorzystne 
(lub niesprawiedliwe) konsekwencje,

 dzielenie się wiedzą,

 uczciwe postępowanie członków organizacji w względem siebie 
nawet podczas rywalizacji,

 delegowanie przez przełożonych swoich kompetencji podwładnym 
bez obaw o skutki,

 brak oporu członków organizacji wobec decyzji kierownictwa 
(lidera),

 zaangażowanie w wykonywaną pracę nawet w trudnych dla 
organizacji sytuacjach (kryzysowych)

 

Znaczenie zaufania wynika z wielu korzyści, uzyskiwanych przez 
organizacje, wśród których można wskazać:

 redukcję kosztów transakcyjnych,

 lepszą koordynację działań,

 motywację do działania,

 uruchomienie twórczego myślenia,

 zachętę do uczestnictwa w transakcjach,

 promocję wymiany wiedzy,

 zwiększenie zdolności organizacji do przetrwania sytuacji 
kryzysowej,

 budowę sieci dla współpracy,

 stymulację wzrostu przychodów firmy

Źródło: Grudzewski i in. 2007
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TWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACY. 
STUDIUM PRZYPADKU REJONU 

PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

XVII Ogólnopolskie Sympozjum 
Agroturystyczne

Smardzewice, 12-14 września 2017

Dr Romuald Domański
Fundacja Wspomagania Wsi

 

Agroturystyka w rejonie Puszczy 
Białowieskiej

Liczba gospodarstw agroturystycznych 211 
(31.12.2013)

Stowarzyszenia: Białowieskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „Żubr” – 2000 r. – 51 członków

Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza 
Białowieska” – 2009 r. – 39 członków
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Postrzeganie rejonu Puszczy 
Białowieskiej

• Wizerunek budowany na zasobach 
przyrodniczych (pierwotna puszcza i ostoja 
żubra)

• Niedocenianie materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
opartego na  różnorodności narodowościowej

i religijnej

 

Tworzenie sieci współpracy - faza 
inicjacyjna 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Regionu Puszczy Białowieskiej – Centralna Część Krainy 
Żubra (2006-2013), Hajnówka, marzec 2006, Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Białowieska” 

Jeden z celów operacyjnych - podniesienie atrakcyjności 
turystycznej regionu 
Działania: 
- wypromowanie walorów kulturowych, jako głównej, 
obok walorów przyrodniczych, atrakcji turystycznej 
- opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu  
kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych.
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Działania organizacyjne 
i wdrożeniowe, 2008 r. – faza integracyjna

Uczestnicy: właściciele gospodarstw agroturystycznych 
przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych, 
przedstawiciele lokalnych samorządów, kulturoznawcy, 
etnografowie

Działania: przyjęcie systemu punktacji poszczególnych 
elementów dziedzictwa kulturowego, opracowanie 
arkuszy oceny kwater, opracowanie znaków graficznych 
dla poszczególnych, ocenianych elementów, przeszkolenie 
grupy inspektorów i dokonanie weryfikacji systemu 
poprzez testową ocenę kilkunastu kwater. 

 

Rezultat

Wdrożenie nowatorskiego w skali kraju systemu 
oceny gospodarstw agroturystycznych, 
pozwalającego na identyfikację gospodarstw 
kultywujących tradycyjną kulturę regionu, 
informującego odbiorów usług w sposób prosty 
i czytelny o zachowanych i kultywowanych 
w gospodarstwie regionalizmach.

45 gospodarstw posiada prawo do posługiwania 
się znakiem markowym „Kraina Żubra”
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Fot. R. Domański

 

Fot. R. Domański

 

Fot. R. Domański

 
Fot. R. Domański

 

Analiza ekonomicznych i środowiskowych 
uwarunkowań działalności agroturystycznej 
w rejonie Puszczy Białowieskiej 
Styczeń – czerwiec 2014 r.

Sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety, analiza dokumentów 
źródłowych

Badaniami objęto: 89 gospodarstw 
agroturystycznych, w tym 21 posiadających prawo 
posługiwania się znakiem markowym „Krainy 
Żubra”
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Cechy gospodarstw objętych badaniem

Cecha

Gospodarstwa 

posiadające prawo 

posługiwania się znakiem 

markowym „Krainy 

Żubra”

Pozostałe 

gospodarstwa

Odległość od Białowieży 18,5 km 12,2 km

Odległość od centrum 

administracyjnego (Hajnówka) 20,9 km 20,6 km

Liczba oferowanych usług 12 8

Świadczenie usług 

gastronomicznych 55,5% 36,6%

Liczba oferowanych miejsc 

noclegowych 12 10

Okres funkcjonowania 

gospodarstwa 11,2 lat 9,8 lat

 

Wybrane rezultaty działalności 
agroturystycznej gospodarstw

Cecha

Gospodarstwa 

posiadające prawo 

posługiwania się znakiem 

markowym „Krainy 

Żubra”, n=21

Pozostałe 

gospodarstwa, 

n=68

Liczba gości odwiedzających 

gospodarstwo w ciągu roku 156 103

Liczba udzielonych w ciągu 

roku noclegów 521 416

Udział dochodu z działalności 

agroturystycznej 

w całkowitym, rocznym 

budżecie  gospodarstwa 

32,56% 23,11%
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Wniosek

Gospodarstwa funkcjonujące w sieci pełnią rolę
stymulatora rozwoju turystyki w rejonie,
zmniejszając presję ruchu turystycznego na
Białowieżę a tym samym przyczyniając się do
równomiernego rozwoju funkcji turystycznej
w rejonie.

 

Fot. R. Domański
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Sesja warsztatowa w tematycznych grupach seminaryjnych  

„Sieci współpracy w turystyce wiejskiej - analiza innowacyjnych rozwiązań”   

12.09.2017 godz. 16.00 – 19.00 

GRUPA I: 

 „Instytucjonalne sieci powiązań. Modele współpracy”  

– moderator: Wacław Idziak  

 

Streszczenia wystąpień 

Rola samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki wiejskiej 

w gminach przygranicznych wschodniej Polski – Agata Balińska, SGGW Warszawa,  

Przedmiotem referatu było określenie roli samorządu lokalnego, ośrodków doradztwa 

rolniczego, stowarzyszeń agroturystycznych i lokalnych grup działania w rozwoju turystyki 

wiejskiej. Dokonano analizy literatury przedmiotu oraz zaprezentowano wyniki badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców 12 gmin wiejskich leżących 

w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Polski na terenie województw podlaskiego 

i lubelskiego. Respondenci jako podmioty odpowiedzialne za rozwój turystyki wskazywali 

samorząd lokalny i mieszkańców. 

Rola lidera w budowaniu struktur sieciowych w turystyce wiejskiej – Jadwiga Tatara,  LGD  

Leśny Krąg 

Prelegentka podzieliła się swoimi doświadczeniami w rozwoju turystyki wiejskiej w lokalnym 

środowisku, skupiając się na projekcie utworzenia tematycznej „Miodowej Wioski” 

obejmującej pięć sołectw gminy Janów Lubelski. Szeroko zakrojone działania wymuszają 

współpracę na wielu płaszczyznach i angażują zarówno pszczelarzy jak również innych 

mieszkańców wsi i instytucje lokalne i regionalne. 

Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród 

Edukacyjnych – Elżbieta Kmita-Dziasek,  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie. 

Referat prezentował Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych, jako przykład modelowej 

inicjatywy, polegającej na sieciowaniu produktów, przyczyniającej się do budowania 

ogólnokrajowego partnerstwa w sektorze turystyki wiejskiej. Odwołano się do  badań, 

których przedmiotem była analiza koncepcji sieciowania przeprowadzona na podstawie 

dostępnej literatury naukowej oraz ocena funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród 

Edukacyjnych jako innowacyjnego przedsięwzięcia sieciowego w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich i rolnictwa społecznego. Badania nad ideą sieciowania przeprowadzono na dwóch 

płaszczyznach, do których zaliczono studia literaturowe oraz badania empiryczne. 
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Prezentacje – materiały informacyjne 

ROLA SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

W GMINACH PRZYGRANICZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI

Dr hab. Agata Balińska

 

Celem badań było ukazanie znaczenia samorządu 
lokalnego oraz instytucji pozarządowych w 
rozwoju turystyki wiejskiej na terenie gmin 
leżących w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej 
granicy kraju na terenie województw podlaskiego i 
lubelskiego.

Perspektywa badań naukowych 
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Metodyka i obszar badań 

Metoda badań: sondaż 
diagnostyczny 

Technika: ankieta według 
kwestionariusza 

Respondenci: mieszkańcy wsi 
niezaangażowani w działalność 
turystyczną

Dlaczego?

Badaniami objęto łącznie 600 osób

 

Choć  rozwój lokalny uzależniony jest w dużym 
stopniu od uwarunkowań makroekonomicznych 
„to odbywa się głównie dzięki stymulacji 
prowadzonej przez władze lokalne, które 
podejmują wiele działań w celu wywołania 
pożądanego przebiegu procesu i zjawisk”.

Piasecki A.K., 2009, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa
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Instrumenty polityki lokalnej:

• strategia rozwoju lokalnego,

• miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, 

• studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.

 

Znaczenie samorządu lokalnego   

samorząd 
lokalny

współpraca 
z innymi JST

ustawa z dnia 8 marca 
1990 r .o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2016 r

współpraca z przedsiębiorcami 
i organizacjami pozarządowymi

Stowarzyszenia, 
LGD, LOT
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 

2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935).
Zadania gminy wpływające na rozwój turystyki wiejskiej obejmują zakres:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku …, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, 

6) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

7) zieleni gminnej i zadrzewień, 

8) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

9) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i 
rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

10) promocji gminy.

 

Rola doradztwa rolniczego

A
d
re

s
a
c
i 
u
s
łu

g
 d

o
ra

d
c
z
y
c
h
 

kwaterodawcy

potencjalni
kwaterodawcy

pozostali 
mieszkańcy wsi

uczestnicy ruchu 
turystycznego
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Lokalne grupy działania  

Funkcjonowanie LGD stanowi istotne uzupełnienie 
procesów zarządzania rozwojem lokalnym przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
Turek Monika., 2013, Rola lokalnych grup działania w zarzadzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich 
LGD w perspektywie finansowej 2007-2013, Zarządzanie Publiczne 4(24)

 

Założenia LGD:

• oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

• terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego 
obszaru),

• zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup 
interesu),

• partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą 
różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

• innowacyjność (w skali lokalnej),

• decentralizacja zarządzania i finansowania,

• sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk).
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Według raportu końcowego  „Ocena 
funkcjonowania lokalnych grup działania 
realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach 
PROW 2007-2013” wynika, że 89% LGD w 
ramach realizowanych celów szczegółowych 
wymieniało rozwój turystyki

 

Stowarzyszenia agroturystyczne 

• Kontynuacja działań ODR, szczególnie w 
zakresie promocji.

• Bariery psychologiczne i ekonomiczne 
funkcjonowania stowarzyszeń.

• Jaka perspektywa?
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Wyniki badań ankietowych 

 

Tabela 1. Charakterystyka respondentów

Wyszczególnienie 
Ogółem 
N=600

Kobiety 
N=363

Mężczyźni 
N=237

Przedziały wiekowe w latach

19-24 4,3 4,7 3,8

25-34 16,3 18,2 13,5

35-44 26,7 28,4 24,1

45-54 28,7 27 31,2

55-64 19,3 17,1 22,8

65 i więcej 4,7 4,7 4,6

Poziom wykształcenia

niepełne podstawowe 0,7 0,6 0,8

podstawowe 8,3 9,1 7,2

zasadnicze zawodowe 25,7 25,3 26,2

średnie 37,7 38,6 36,3

niepełne wyższe 8,7 8,3 9,3

wyższe 19 18,2 20,3

Wielkość gospodarstw rolnych (N=600)

brak gospodarstwa 5,2

1-2 ha 18

2-5 ha 17,3

5-10ha 22,5

10-15 ha 14,7

15 i więcej 22,3
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Tabela 1/2 Podmioty odpowiedzialne za rozwój turystyki wiejskiej

Odpowiedzi

mieszkańcy

stowarzyszenia i 

organizacje 

turystyczne i 

agroturystyczne

władze 

samorządo

we

ośrodki 

doradztwa 

rolniczego

lokalne 

grupy 

działania

P
łe

ć

Kobieta
N 188 148 216 59 39

% 51,79 40,77 59,50 16,25 10,74

Mężczyzna
N 124 115 123 31 29

% 52,32 48,52 51,90 13,08 12,24

Chi2
0,016 

p=0,899

3,500 

p=0,061

3,375 

p=0,066

1,132 

p=0,287

0,318 

p=0,573

W
ie

k

Do 39 lat
N 119 88 106 29 16

% 59,50 44,00 53,00 14,50 8,00

40–50 lat
N 104 95 137 32 22

% 48,37 44,19 63,72 14,88 10,23

51 lat i więcej
N 89 80 96 29 30

% 48,11 43,24 51,89 15,68 16,22

Chi2
6,764 

p=0,034

0,039 

p=0,981

7,157 

p=0,028

0,108 

p=0,948

6,860 

p=0,032

 

Tabela 2/2 Podmioty odpowiedzialne za rozwój turystyki wiejskiej
Odpowiedzi

mieszkańcy

stowarzyszenia i 

organizacje turystyczne 

i agroturystyczne

władze 

samorządowe

ośrodki 

doradztwa 

rolniczego

lokalne 

grupy 

działania

W
yk

s
z
ta

łc
e

n
ie

Niepełne 

podstawowe/ 

podstawowe

N 33 13 29 7 8

% 61,11 24,07 53,70% 12,96 14,81

Zasadnicze 

zawodowe

N 68 77 89 19 18

% 44,16 50,00 57,79 12,34 11,69

Średnie / 

niepełne wyższe

N 143 127 161 48 31

% 51,44 45,68 57,91 17,27 11,15

Wyższe
68 46 60 16 11

59,65 40,35 52,63 14,04 9,65

Chi2
8,300 

p=0,040

11,89 

p=0,008

1,197 

p=0,754

2,235 

p=0,525

1,002 

p=0,801

W
ie

lk
o
ś
ć
 g

o
s
p
o
d
a
rs

tw
a
 

(N
=

5
6
9
)

Do 3 ha
N 71 61 73 17 21

% 51,82 44,53 53,28 12,41 15,33

3,1–14,9 ha
N 138 127 165 53 32

% 47,75 43,94 57,09 18,34 11,07

15 ha i więcej
N 88 57 80 16 14

% 61,54 39,86 55,94 11,19 9,79

Chi2
7,298 

p=0,026

0,809 

p=0,667

0,547 

p=0,761

4,842 

p=0,089

2,345 

p=0,310

Ogółem
N 312 263 339 90 68

% 52 43,83 56,5 15 11,33
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Podsumowanie i wnioski

• Istotne jest znaczenie doradztwa rolniczego w rozwoju
turystyki wiejskiej. Związane jest ono również z ciągłymi
zmianami po stronie popytu turystycznego.

• Większość zadań samorządu lokalnego wpływa na rozwój 
funkcji turystycznej. 

• Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w wielu środowiskach
lokalnych traktowana jest jako główna alternatywa dla poprawy
życia mieszkańców wsi. Zaangażowanie samorządu
lokalnego sprowadza się często do poczynienia stosownych
zapisów w strategii rozwoju lokalnego i bardzo często są to
zapisy życzeniowe nie poparte racjonalnymi argumentami.

 

• Deklarowane i realne cele i zadania analizowanych podmiotów
pokrywają się, szczególnie w obszarze doradztwa, edukacji,
promocji i kreacji nowych produktów turystycznych.

• Stowarzyszenia agroturystyczne i LGD założone przez osoby
zaangażowane w działalność turystyczną powodują, że
doskonalenie usług odbywa się na zasadach zbliżonych do
banchmarkingu wewnętrznego. Z kolei ODR jako instytucje
niezależne i wyspecjalizowane mają możliwość działania na
poziomie banchmarkingu funkcjonalnego.

Poza wymienionymi podmiotami istotną rolę pełną mieszkańcy
postrzegani nie jako elektorat, członkowie organizacji
pozarządowych ale współtwórcy małych ojczyzn. Ich rola
została potwierdzona w przytoczonych wynikach badań.
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Podsumowanie 

W trakcie dyskusji zaproponowano, w odniesieniu do problematyki sesji,  następujące 

wnioski: 

 Potrzebna jest mocniejsza reprezentacja organizacji i osób zajmujących się turystyką 

wiejską w gremiach kształtujących politykę turystyczną w Polsce. 

 Potrzeba więcej szkoleń dla przedstawicieli samorządu lokalnego w zagadnieniach 

związanych z zarządzaniem turystyka wiejską. 

 Należy wprowadzić obligatoryjność kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. 

 Należy na nowo zdefiniować pojęcie agroturystyki i jej ramy prawne. 

 Należy dążyć do zachowania autentyczności wsi. Wieś powinna zachować jej pozytywne 

wyróżniki związane ze środowiskiem naturalnym,  ładem przestrzennym, architekturą i 

dziedzictwem. 

 Należy wzmocnić ODR w ich działaniach na rzecz turystyki wiejskiej. 

 Nadal zbyt słaba jest reprezentatywność organizacji zrzeszających podmioty turystyki 

wiejskiej w instytucjonalnych sieciach powiązań. Jako przykład podano tu  Konsorcjum 

Turystyki Wiejskiej. 

 Jako przykład dobrze funkcjonującej sieci współpracy podano  „Ogólnopolską Sieć 

Zagród Edukacyjnych”. Niektórzy dyskutanci zgłaszali potrzebę zwiększenia poziomu 

instytucjonalizacji tej sieci. 

 Warunkiem dobrego funkcjonowania sieci współpracy jest  autentyczność i 

odpowiadanie na potrzeby jej udziałowców. Wiąże się to z potrzebą połączenia 

podejścia oddolnego i odgórnego przy tworzeniu sieci współpracy. 

 Pozytywnie oceniono kampanię Hity Turystyki Wiejskiej” Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, mającą na celu promocję  polskiej 

agroturystyki oraz zestaw produktów tworzonych przez Sądecką Organizację 

Turystyczną. Zwrócono przy tym uwagę na to, że działań tego typu jest ciągle zbyt mało. 
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GRUPA II: 

„Rola ODR-ów w pracy na rzecz wspólnego i indywidualnego sukcesu 

w turystyce wiejskiej”  

 – moderator: Krystyna Krzyżanowska, SGGW Warszawa  

Streszczenia wystąpień 

Konkurs jako przykład tworzenia sieci współpracy w turystyce na terenach wiejskich – Anna 

Jęczmyk, Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu 

Referat przedstawiał konkursy organizowane przez różne podmioty, w których oceniane są 

poszczególne elementy oferty turystycznej (np. wyposażenie obiektów, oferta rekreacyjna 

czy kulinarna) jako przykład tworzenia nieformalnej sieci współpracy mogą być  w oparciu o 

analizę konkursu na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. 

Referat przybliżał problematykę sieci społecznych, która wymusza od jej uczestników 

współpracę. Sieci współpracy obejmują sektor publiczny i prywatny oraz kształtują ich 

wspólne działania, mogą mieć strukturę formalną lub nieformalną. Są to szczególnego 

rodzaju relacje łączące zbiór osób, przedmiotów lub zdarzeń. Ich rola jest ważna w turystyce, 

pozytywnie wpływa na kształtowanie i stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Sieci 

mogą przynieść korzyści dla wszystkich osób zaangażowanych w rozwój turystyki na danym 

terenie.  

 

Zaangażowanie doradztwa rolniczego w rozwój turystyki wiejskiej w województwie łódzkim – 

Edyta Kijak, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

 

Prezentacja poświęcona zostaładziałaniom doradczym i promocyjnych Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej na 

przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Nacisk położono na nowe formy specjalizacjo 

promowane przez ośrodek tj. zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze. Przywołano 

także dane o szkoleniach prowadzonych w terenie oraz konkursie na najlepsze gospodarstwo 

agroturystyczne „Złota Grusza”. 
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Prezentacje – materiały informacyjne 

 

Konkurs jako przykład tworzenia 
sieci współpracy 

w turystyce na terenach wiejskich
dr Anna Jęczmyk

Katedra Turystyki Wiejskiej 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne 
„ Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania”

12-14 września 2017 Smardzewice

 

Sieć współpracy

• społeczeństwa są sieciami ludzi powiązanych przez 
przyjaźń, rodzinne relacje i profesjonalne więzi 
(Barabási, Bonabeau 2003).

• sieć stanowi szczególny typ relacji łączących 
grupę ludzi, obiektów lub wydarzeń (Piotrowski, 
Czernek 2017). 

2
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Sieci składają się z trzech głównych 
elementów 

• punktów węzłowych

• powiązań

• przepływów (Baranowski 2012)

3

 

Podstawowe założenia sprawnego 
funkcjonowania sieci

• zgodność celów; 

• zaufanie; 

• zaangażowanie wszystkich uczestników sieci; 

• współzależność; 

• komunikacja i informacja (Odlanicka-Poczobutt, 
Knop 2016) . 

4
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Typy sieci współpracy

• dominacja więzi społecznych pomiędzy 
indywidualnym osobami; 

• sieci formalne; 

• sieci nieformalne; 

• stowarzyszenia i inne typy współpracy (Knop, 
Odlanicka-Poczobutt 2016).

5

 

Lider sieci współpracy

• jeden główny podmiot; 

• nadzoruje działania, zarządza i tworzy strategię 
sieci, inicjuje jej powstanie (Poniatowska-Jaksch
2015). 

• rola – selekcja uczestników sieci, określenie ich 
potencjału i przydatności dla całej sieci, 
określenie kultury organizacyjnej współpracy, 
(podczas wspólnej pracy kreuje się nowa kultura 
organizacyjna) (Szczepaniak 2015).

6
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Sieć współpracy a turystyka

• szczególnie ważna 

• pozytywnie wpływa na kształtowanie i stymulowanie 
rozwoju lokalnego i regionalnego 

• może przynieść korzyści dla wszystkich osób 
zaangażowanych w rozwój turystyki na danym 
terenie

7

 

Sieć współpracy a turystyka

• współpraca i współdziałanie pomiędzy różnymi 
organizacjami i podmiotami jest niezbędna w celu 
tworzenia produkt turystycznego (Pechlaner, 
Volgger 2012). 

• produkt turystyczny ma charakter złożony, 
składają się na niego dobra i usługi dostarczane 
przez wiele niezależnych podmiotów, z których 
żaden nie jest w stanie samodzielnie w pełni 
zaspokoić zgłaszanego popytu (Czernek, Żemła 
2016).

8
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Podejście sieciowe w turystyce

• dobrowolna współpraca między partnerami, zawiązana 
w celu realizacji wspólnych zadań i rozwiązywania 
bieżących problemów (Borodako, Zmyślony 2016). 

• istotne w sektorze turystycznym, ponieważ bardzo 
niewiele może się zdarzyć w tym obszarze bez 
różnych organizacji działających wspólnie, aby 
zaspokoić potrzeby turystów (Chen, Chen 2003).

• istotnym kryterium tworzenia sieci w turystyce jest 
kreowanie wartości dla klienta (Maciąg  2015).

9

 

Powody współpracy podmiotów w turystyce

• rosnące oczekiwania turystów oczekujących kompleksowej oferty 
dóbr i usług odpowiadających ich potrzebom, 

• rozwój technologii informacyjnych wywołujący zasadnicze zmiany 
w procesie informacji o ofercie i jej dystrybucji, 

• rosnąca konkurencja między miejscowościami i regionami 
turystycznymi, 

• dążenie do poprawy wizerunku miejscowości i regionu oraz 
komunikowania się z otoczeniem, 

• dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu turystyki na 
środowisko, 

• dążenie do wzmocnienia lokalnej gospodarki turystycznej i do 
zwiększenia korzyści związanych z rozwojem ruchu 
turystycznego, 

• oczekiwanie dodatkowych korzyści będących rezultatem 
współpracy podmiotów sektorów publicznego i prywatnego (Rapacz
2005). 

10
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Funkcje konkursów

• informacyjna

• edukacyjna

• porównawcza

• diagnostyczna 

• stymulująca

• promocyjna

• gospodarcza

• polityczna (Jęczmyk 2016; Kaczmarek 2012). 

11

 

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki 
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce 

• organizowany od 2007 roku na terenie województwa 
wielkopolskiego

• organizator – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Towarzystwem 
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej

• cel – popularyzacja i promocja wielkopolskiej wsi jako 
miejsca wypoczynku, zainteresowanie 
i zachęcenie do wypoczynku na wsi zarówno gości 
krajowych, jak i zagranicznych, podniesienie jakości 
usług turystycznych i motywacja jednostek 
agroturystycznych/turystycznych do podnoszenia 
standardu i jakości oraz zakresu oferty 

12
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W konkursie oceniane są trzy rodzaje 
obiektów na terenach wiejskich

• gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym 
gospodarstwie rolnym;

• obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim;

• obiekty na terenach wiejskich o charakterze 
np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym 
itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka
13

 

Kryteria oceny obiektów

1. związek z tradycją wiejską, regionem, folklorem,  

2. wjazd, wygląd zewnętrzny, otoczenie obiektu,

3. pomieszczenia mieszkalne i wspólne,

4. rekreacja, rozrywka, program, specjalizacja,

5. gospodarze, obsługa,

6. informacja turystyczna, materiały promocyjne,

7. oferta kulinarna,

8. ekologia, 

9. dodatkowe kryteria uznaniowe z uzasadnieniem. 

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka
14
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Liczba obiektów uczestniczących 
w konkursie 2007-2016
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Obiekty uczestniczące w konkursie według kategorii 
w poszczególnych latach w procentach
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I Kategoria – gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym; 
II Kategoria – obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim; 
III Kategoria – obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, 
edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi. 
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Przestrzenne zróżnicowanie liczby uczestników i nagrodzonych obiektów w konkursie

17

 

Grupy powiatów ze względu na liczbę zgłaszanych obiektów 
do konkursu 

Grupa Liczba 

zgłoszeń

Powiat

I do 15 ostrowski; jarociński; kępiński; obornicki; krotoszyński; turecki; 

grodzki; gostyński; kolski; chodzieski; wągrowiecki; kaliski; 

rawicki; leszczyński; średzki; pleszewski; złotowski; kościański; 

poznański;

II 16 - 28 szamotulski;  ostrzeszowski; pilski; wolsztyński; wrzesiński; 

gnieźnieński; śremski; słupecki; 

III 29 - 41 nowotomyski; międzychodzki; koniński;

IV 42

i powyżej
czarnkowsko-trzcianecki; 

18
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Grupy powiatów ze względu na liczbę uzyskanych nagród

Grupa Liczba

nagrodzonych

Powiat

I do 5 grodziski; wągrowiecki; jarociński; kępiński; obornicki; gostyński;

kolski; chodzieski; pleszewski; krotoszyński; turecki; kaliski;

rawicki; kościański; poznański; szamotulski; pilski; leszczyński;

średzki; ostrzeszowski; wolsztyński;

II 6 - 10 wrzesiński; złotowski; gnieźnieński; śremski; słupecki; koniński;

nowotomyski;

III powyżej 10 międzychodzki; czarnkowsko-trzcianecki

19

 

Liczba otrzymanych nagród, wyróżnień i nagród specjalnych 
wg zgłaszających podmiotów
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Podsumowanie

• współpraca i współdziałanie w turystyce jest istotne w celu 
tworzenia produkt turystycznego. 

• współdziałanie powinno obejmować różne podmioty: jednostki 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa turystyczne, 
organizacje i stowarzyszenia turystyczne, instytucje 
otoczenia biznesu, jednostki naukowe i inne podmioty 
zainteresowane rozwojem turystyki. 

• konkursy  - współzawodnictwo uczestniczących w nim 
podmiotów i perspektywa wybrania najlepszego z uczestników.

• nowa nieformalna sieć współpracy na poziomie regionalnym, 
która kreuje produkt turystyczny na terenach wiejskich.    

• wspólne działanie w turystyce pozytywnie wpływa 
na kształtowanie i stymulowanie rozwoju lokalnego 
i regionalnego, co może przynieść korzyści dla wszystkich 
podmiotów, którym zależy na kreowaniu turystyki na danym 
terenie.

21

 

 

Podsumowanie 

Sesje rozpoczęło krótkie wprowadzenie prof. dr hab.  Krystyny Krzyżanowskiej, po którym 

rozpoczęła się dyskusja dotycząca kilku ważnych zagadnień dotyczących rozwoju  

agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

1. Jednym z ważnych zagadnień stojących przed doradztwem rolniczym realizowanym 

przez ODR są gospodarstwa opiekuńcze. 

Podczas dyskusji ustalono, że: 

 pomysł tworzenia takich gospodarstw jest interesujący, ponieważ Polacy żyją coraz 

dłużej i chcieliby godnie, atrakcyjnie żyć będąc stypendystami ZUS. Równocześnie 

obserwuje się zanik bezpośrednich kontaktów między członkami społeczności 

lokalnych. 

 w opinii grupy największą szansę na upowszechnienie mają pobyty dzienne, 

ponieważ są najmniej skomplikowane w przygotowaniu oferty. Potrzebna jest 

współpraca kilku instytucji, np. ODR, MOPS, samorząd terytorialny. Niezbędne są 

uregulowania prawne dotyczące prowadzenia takiej działalności, których aktualnie 

nie ma. 

Po zakończeniu realizacji projektów UE dotyczący gospodarstw opiekuńczych, oferta 

skierowana do osób zainteresowanych powinna być częściowo odpłatna (ze względów 

psychologicznych). 
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Pan prof. Józef Kania postawił pytanie, czy doradztwem socjalnym powinni zajmować się 

doradcy ODR, czy nie jest to dodatkowe obciążenie, a może zadanie to powinny przejąć 

samorządy? Ustalono, że powinna być współpraca między tymi podmiotami. Takie zadania 

mogą również realizować np. samorządy wykorzystując do tego celu pomieszczenia świetlic 

i finansując te przedsięwzięcia. 

2. Drugim ważnym zagadnieniem podjętym podczas warsztatów była promocja zdrowego 

odżywiania i stylu życia z wykorzystaniem walorów wsi. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2010 roku co czwarte  dziecko w Polsce miało 

nadwagę lub otyłość, a w  2016r. już co trzecie borykało się z tym problemem. Dlatego  

bardzo ważna jest profilaktyka zdrowotna. ODR włączyły się już w jej realizację. Dobrym 

przykładem jest działalność  zagród edukacyjnych realizujących m. in. cele dotyczące 

kształtowania świadomości ekologicznej. Ustalono ponadto, że od 15 lat zagadnienia 

żywienia człowieka rzadko pojawiały się  w tematyce szkoleń prowadzonych przez ODR 

i warto do nich powrócić. 

Polska wieś pięknieje, powstało wiele cudnych ogrodów wypełnionych kwiatami, krzewami 

ozdobnymi i drzewami. Szkoda, że z pejzażu polskiej wsi znikają ogródki z warzywami. 

Łatwiej, taniej i szybciej można je kupić w supermarkecie. Podobnie jajka wygodniej kupić na 

zewnątrz, niż wyprodukować  w gospodarstwie, ponieważ kury zanieczyszczają 

wybrukowane kostką podwórka. Mieszkańcy wsi często nie mają świadomości, że 

wyprodukowana  żywność w gospodarstwie na własne potrzeby ma wysokie walory 

jakościowe i w konsekwencji ma wpływ na realizację profilaktyki zdrowotnej. 

3. Co dzisiaj jest ważniejsze wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych czy poprawa 

jakości świadczonych usług agroturystycznych? Zarówno liczba, jak i jakość 

świadczonych usług są równie ważne. 

Ustalono, że aktualnie doradcy obciążeni są zadaniami administracyjnymi i sprawozdawczymi.  

Doradca ODR powinien być specjalistą w danej dziedzinie, a nie „od wszystkiego”, 

w przeciwnym razie nie będzie mógł konkurować z doradcą świadczącym usługi prywatne. 

4. Duże zainteresowanie wzbudził referat Doktor Anny Jęczmyk pt. „Konkurs jako przykład 

tworzenia sieci współpracy w turystyce na terenach wiejskich”. Autorka omówiła zasady 

i sposób realizacji konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich 

w Wielkopolsce. Konkurs jest metodą doradczą często stosowaną w pracy doradczej.  

Pytano m. in. o sposób realizacji konkursu i nagradzanie najlepszych uczestników. 
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GRUPA III: 

„Stowarzyszenia agroturystyczne jako stabilna sieć współpracy jednostkowej 

i systemowej”  

– moderator: Piotr Nowak, UJ Kraków   

 

Streszczenia wystąpień 

Stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce jako składnik  nowego ruchu społecznego  

– Grzegorz Foryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

W referacie prelegent omówił funkcjonowanie stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce 

jako składnika ruchu społecznego związanego z agroturystyką. Analiza prowadzona jest przez 

pryzmat dwóch zaczerpniętych z teorii ruchów społecznych cech tych podmiotów, to jest 

interakcyjności i stosunku do zmiany społecznej. Na podstawie materiału empirycznego, 

zgromadzonego za pomocą techniki wywiadu pogłębionego skierowanego do liderów 

stowarzyszeń, przedstawiono wewnętrzny i zewnętrzny aspekt relacji, w których pozostają 

stowarzyszenia. Wyartykułowano ponadto ich rolę względem ruchu agroturystycznego 

i obszarów wiejskich. Prawomocne wydaje się stwierdzenie, że stowarzyszenia 

agroturystyczne są jednym z głównych podmiotów usytuowanych w centrum procesów 

zmian zachodzących współcześnie na obszarach wiejskich w Polsce.  

Główne problemy oraz perspektywy funkcjonowania stowarzyszeń turystyki wiejskiej 

w Polsce – Wiesław Czerniec, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 

W prezentacji prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej podzielił się wynikami badania 

przeprowadzonego w 2017 wśród stowarzyszeń agroturystycznych oraz refleksja nad 

kondycją organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój turystyki wiejskiej w Polsce. 

Prezentacje – materiały informacyjne 

Dr hab. Piotr Nowak

Instytut Socjologii 

Uniwersytet Jagielloński

Stowarzyszenia agroturystyczne jako stabilna sieć 
współpracy jednostkowej i systemowej.

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

12-14 września 2017 roku 

Smardzewice, powiat tomaszowski,

województwo łódzkie
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Informacje o badaniach wśród właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce

• Badania z zastosowaniem techniki wywiadu telefonicznego zrealizowano 
wśród 206 respondentów (właścicieli gospodarstw agroturystycznych) 
dobranych metodą warstwową proporcjonalną z terenu województwa 
małopolskiego. Dodatkowo przeprowadzono badania metodą 
zogniskowanych wywiadów grupowych, które obejmowały 4 grupy 
fokusowe.

• Realizacja badań ilościowych miała miejsce od 8.04. do 5.05.2014 roku. 

• Jeśli chodzi o formę prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego to w 
zdecydowanej większości przypadków jest ono prowadzone w ramach 
gospodarstwa rolnego (72.1%), rzadziej jako własna wyodrębniona 
działalność gospodarcza (24.9%).

 

Poziom wsparcia poszczególnych instytucji dla 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych (w%)

Instytucje:
Poziom wsparcia

Największe 

zadowolenie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 53.7 42.1

Urząd gminy 43.3 15.9

Lokalne Grupy Działania 29.9 12.8

Centrum Doradztwa Rolniczego 30.5 18.9

Stowarzyszenia agroturystyczne 31.1 11.6

Inne źródła 23.2 14.6

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17.1 1.8

Izby Rolnicze 15.2 4.9

Inni rolnicy, znajomi, rodzina 14.0 2.4

Koło Gospodyń Wiejskich 6.7 0.6

Uczelnie wyższe 5.5 -

Prywatne firmy doradztwa Rolniczego 6.1 -

Inne organizacje pozarządowe 6.1 1.2

Źródło: badania Centrum Doradztwa Rolniczego  

Generalnie należy stwierdzić, że właściciele gospodarstw 
agroturystycznych są dosyć bierni w pozyskiwaniu informacji o 
szkoleniach, a najczęstszą formą dotarcia do nich jest kontakt 
bezpośredni. Właściciele gospodarstw wolą być informowani przez kogoś 
z zewnątrz, rzadziej sami szukają informacji na temat szkoleń. 

W ramach znaczenia jakie przypisują kwaterodawcy poszczególnym 
źródłom w dostarczaniu informacji i wiedzy największe znaczenie mają: 
stowarzyszenia agroturystyczne (57.1%), znajomi, rodzina, sąsiedzi 
(50.8%), Lokalne Grupy Działania (50.2%) oraz publiczne doradztwo 
rolnicze – doradcy terenowi (46.8%).
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Wzajemna współpraca oraz przynależność do 
organizacji i stowarzyszeń gospodarstw 

agroturystycznych w Małopolsce

Na terenie województwa małopolskiego działa kilka stowarzyszeń agroturystycznych, wśród nich 
dominuje stowarzyszenie:

 Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne (GGG), które skupia 40.7% ankietowanych gospodarstw, 
które takie członkostwo deklarowały. 

Liczne jest członkostwo w innych, nie wymienionych z nazwy stowarzyszeniach, łącznie 33.0%, 
wśród których żadne nie zaznaczyło swojej dominacji i należały do nich pojedyncze gospodarstwa. 

Natomiast udział w innych wymienionych w kafeterii stowarzyszeniach rozkładał się w następujący 
sposób: 

Małopolskie Stowarzyszenie Promocji Agroturystyki w Suchej Beskidzkiej – 8.9%; 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu Limanowskiego – 6.9%; 

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne zs. W Czorsztynie – 5.0%; 

Stowarzyszenie Turystyczne i Agroturystyczne Ziem Górskich – 4.0% 

Jurajskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej – 3.0. 

Należy dodać, że GGG posiada liczne koła terenowe, których poziom aktywności jest podobny.

 

Współpraca pomiędzy właścicielami 
gospodarstw agroturystycznych

• Cytat: Oczywiście. Podsyłamy sobie gości, kiedy nie ma wolnych 
pokoi. Cytat: Jeździmy razem na szkolenia. Cytat: Powinna być 
bardziej ścisła, a nawet powinna zmierzać w kierunku pewnej grupy 
nieformalnej żeby można było coś wspólnie zrobić, szlaki, ale nie tylko 
podsyłać sobie gości.

• Zakres współpracy jest dosyć ograniczony, często ma tylko towarzyski 
charakter. W tym obszarze należy przeformułować potencjał 
współpracy w kierunku, który dawałby bardziej wymierne efekty w 
postaci wspólnych przedsięwzięć.

 

Wnioski

Rola stowarzyszeń wydaje się być niejednoznaczna. Z jednej 
strony połowa gospodarstw do nich należy, z drugiej strony nie 
należą one do liderów wspierających kwaterodawców, chociaż 
dobrze wypadają jako źródła informacji. Oznacza to, że ich 
możliwości nie są w pełni wykorzystane, a znaczenie sprowadza się 
do informowania i ewentualnie integrowania środowiska.

 Na wyższym poziomie znajduje się współpraca pomiędzy 
gospodarstwami agroturystycznymi. 71.6% procent ich właścicieli 
deklaruje wzajemna kooperację.
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Główne problemy oraz perspektywy 
funkcjonowania stowarzyszeń 

turystyki wiejskiej w Polsce

SMARDZEWICE, 12 WRZEŚNIA 2017 rokU

Wiesław Czerniec

czerniec@agroturystyka.pl

 

Badaniami objęto 106 stowarzyszeń agroturystycznych, z których

27 stowarzyszeń nie istnieje (z wykazu, który zaktualizowany było 2014 roku przez KSOW

43 stowarzyszeń, przy próbie kontaktu telefonicznego nie odebrało telefonu jak również 
nie odpowiedziało na e-maile – dlatego nie można zweryfikować czy stowarzyszenia 
jeszcze funkcjonują.; 

13 stowarzyszeń nie wykazało chęci wypełnienia ankiety, bądź rozłączali się; 

23 stowarzyszenia poprawnie wypełniło ankiety.

 

Data powstania: 
• W latach 1992 – 1999 powstało 58% stowarzyszeń

• W latach 2000 -2010 powstało około 42% stowarzyszeń

• Po 2010 roku nie powstało żadne stowarzyszenie,

Liczba członków:
• 23% stowarzyszeń posiada powyżej 40 członków

• 53% stowarzyszeń mieści się w przedziale 20 – 40 członków

• 24% stowarzyszeń posiada mniej niż 20 członków 

Zauważona jest tendencja spadkowa ilości członków stowarzyszeń,
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Źródła Finansowania :

• 80% stowarzyszeń swoje przychody opiera głownie na składkach 
członkowskich.

• Składki roczne w większości mieszczą się w granicach 1500 –
3000 zł

• Żadne z  ankietowanych stowarzyszeń nie jest wpisanych do 
rejestru przedsiębiorców ani nie posiadają statusu Organizatora 
Turystyki

• Działalność organizacji jest głównie oparta o pracę społeczną 
zarządu i członków stowarzyszeń,

 

Prowadzona działalność przez stowarzyszenie i jej formy:

• 70 % stowarzyszeń uczestniczy w Targach Turystycznych oraz wydaje foldery 
promujące obiekty jak również atrakcje turystyczne regionu 

• 53% stowarzyszeń promuje się na własnych stronach internetowych 

• 47%  twierdzi, że koszt utrzymania strony internetowej dla stowarzyszenia jest 
zbyt wysoki oraz nie ma osób, które zajmowałyby się administracją strony

• Wśród innych działań: doradztwo „młodym” kwaterodawcom, uczestnictwo w 
jarmarkach, festynach, organizacja konkursów, organizacja szkoleń, promocja i 
reklama wyrobów rękodzieła artystycznego.

 

Osiągnięcia

• Nagrody w konkursach, 

• Wydanie materiałów promujących obiekty, stworzenie własnych stron 
internetowych, pozyskanie środków z dotacji unijnych zorganizowanie wizyt 
studyjnych,

• Zdobycie nagród na targach turystycznych,

• Wzrost liczby członków stowarzyszenia,

• Wzrost zainteresowania przez media
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Perspektywy funkcjonowania

• 52% stowarzyszeń przekazało, że jeżeli nie będzie wsparcia ze strony innych 
organizacji bądź instytucji to stowarzyszenia nie poradzą sobie z coraz 
większymi kosztami i ulegną likwidacji,

• 41% stwierdziło brak chęci przystępowania młodych kwaterodawców do 
stowarzyszeń,

• 41% wskazała brak chęci przejęcia obiektów od rodziców (osób starszych) –
co z kolei przekładać się będzie na  zmniejszanie liczby członków

• 15% stowarzyszeń uznało, że bez stworzenia kompleksowej wizji rozwoju 
turystyki wiejskiej i jej wdrażania przy współpracy ze stowarzyszeniami nie 
ma szans na funkcjonowanie stowarzyszeń, 

• 15% stowarzyszeń rozważa zawieszenie działalności organizacji bądź 
całkowicie zakończenie.

 

Współpraca z innymi podmiotami

• 35% dobra  współpraca z ODR

• 23 % - dobra współpraca z gminami i LGD,

• Najgorzej układa współpraca się z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi 
oraz z Samorządami Wojewódzkimi

 

Największe problemy funkcjonowania

• Bariery prawne i podatkowe - niejednolite oraz niejasne

• Brak wsparcia ze strony samorządów np. udziału w targach turystycznych, 
wydania materiałów, folderów promocyjnych oraz organizacji szkoleń i 
seminariów lokalnych,

• Brak możliwości świadczenia usług dodatkowych (brak prostych rozwiązań 
podatkowych umożliwiających poszerzenie działalności) 

• Odejścia młodych i wykształconych osób ze środowisk wiejskich do dużych 
aglomeracji lub za granicę,
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Działania, które powinny być podjęte w celu wzmocnienia 
stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce:

• Możliwość dofinansowania Stowarzyszeń 

• Zapisy ustawowe wzmacniające rangę Stowarzyszeń,

• Obowiązkowe szkolenia dla powstających gospodarstw agroturystycznych, 

• Obowiązek zrzeszania się kwaterodawców

• Wsparcie szkoleniowe oraz finansowe na tworzenie nowych produktów 
turystycznych bądź rozwój obecnych opartych o bazę agroturystyczną

• Większa wspólna  promocja; 

 

Pozostałe wnioski

• Stworzenie logicznej i hierarchicznej struktury organizacji zajmującej się 
turystyka wiejską wzmocnienie instytucjonalne turystyki wiejskiej, 

• Wzmocnienie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”, które przełoży się 
na wzmocnienie kondycji stowarzyszeń, 

• Konieczność wsparcia merytorycznego działalności  stowarzyszeń ze strony 
Federacji

• Wykorzystanie kategoryzacji jako narzędzia podnoszenia jakości usług 
turystycznych na wsi

• Federacja jako organizacja reprezentująca interesy turystyki wiejskiej 

• Brak wsparcia dla Stowarzyszeń spowoduje ich rozpad

 

Podsumowanie 

Warsztaty rozpoczęło wystąpienie Piotra Nowaka, socjologa wsi z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, którego głównym problemem była niejednoznaczna rola stowarzyszeń 

agroturystycznych w opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych.  Z jednej strony są 

one dla nich jednym z najważniejszych źródeł informacji, z drugiej strony nie należą do 

liderów wspierających kwaterodawców. Możliwości stowarzyszeń nie są w pełni 

wykorzystane, a ich znaczenie sprowadza się do informowania i ewentualnie integrowania 

środowiska. Wnioski te pochodzą z badań przeprowadzonych przez prelegenta wspólnie 

z CDR o/Kraków wśród 200 małopolskich kwaterodawców.   

Wiesław Czerniec, prezes PFTW „GG” przedstawił wyniki badań przeprowadzonych 

wśród 23 stowarzyszeń agroturystycznych. Jego wystąpienie podejmowało temat barier 

w funkcjonowaniu stowarzyszeń oraz możliwości wzmocnienia stowarzyszeń 

agroturystycznych w Polsce.  Na podstawie deklaracji ponad połowy badanych  stowarzyszeń 

agroturystycznych referent sformułował wniosek, że bez wsparcia ze strony innych instytucji, 

głównie PFTW „GG”, stowarzyszenia te przestaną funkcjonować.  
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Grzegorz Foryś z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w swoim wystąpieniu 

skoncentrował się na analizie interakcji horyzontalnych i wertykalnych stowarzyszeń oraz 

strukturze ruchu agroturystycznego, jako nowego ruchu społecznego.  

Wystąpienie wiceprezesa stowarzyszenia ECEAT Sebastiana Wieczorka dotyczyło 

barier, jakie muszą pokonywać stowarzyszenia agroturystyczne prowadząc swoją działalność. 

Do podstawowych barier zaliczył: ułomne prawo, brak finansów, brak rozwiązań 

systemowych, małą aktywność społeczną członków stowarzyszeń, działalność agencji 

turystycznych online (np. booking.com). Zdaniem referenta, jednym z najważniejszych 

problemów utrudniających działalność stowarzyszeń jest brak rozwiązań systemowych.  

 Po wystąpieniu panelistów rozpoczęła się dyskusja, w której brali udział pozostali 

uczestnicy sesji. Jednym z pierwszych omawianych problemów była rola serwisu online 

booking.com w rozwoju agroturystyki. Zdania na ten temat były wśród uczestników 

podzielone. Zwolennicy rejestrowania swoich gospodarstw w serwisie argumentowali, że 

dzięki niemu mają dostęp do znacznie większej grupy potencjalnych turystów. Przeciwnicy 

wskazywali na niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli standardów jakościowych 

w gospodarstwach zarejestrowanych tylko w booking.com. Zdaniem przeciwników, 

zaspakajanie tylko potrzeb użytkowników tego portalu może być źródłem odchodzenia od 

podstawowych wartości, jakie powinny konstytuować gospodarstwa agroturystyczne. 

Dodatkowym argumentem przeciwko wchodzeniu poszczególnych gospodarstw do systemu 

bookin.com jest fakt, że to osłabia sieci współpracy kwaterodawców.  

 Kolejną kwestią szeroko omawianą przez uczestników sesji był problem braku stałego 

finansowania stowarzyszeń agroturystycznych i nie do końca jasnych relacji z Polską 

Organizacją Turystyczną (POT). Zdaniem osób zabierających głos w dyskusji brak rozwiązań 

systemowych odnośnie ruchu agroturystycznego skutkuje tym, że czują się przysłowiową 

kulą u nogi POT. Gdyby byli finansowani z budżetu państwa (podobnie jak POT), za pomocą 

zadań zleconych, mogliby mieć agencję online i mogliby sprawdzać jakość oferowanych usług 

przez gospodarstwa agroturystyczne. W tym kontekście pojawił się problem braku środków 

finansowych na wkład własny stowarzyszeń agroturystycznych i pojedynczych gospodarstw, 

który jest konieczny do potencjalnie możliwych projektów oferowanych przez instytucje 

państwowe, UE i inne zagraniczne. Kolejnym wskaźnikiem potwierdzającym brak wsparcia 

systemowego, zdaniem uczestników dyskusji, jest fakt, że od 2010 roku nie powstało żadne 

stowarzyszenie agroturystyczne. Inną kwestią poruszaną w dyskusji był problem wartości, 

jakie muszą być przestrzegane w agroturystyce. Zdaniem jednej z uczestniczek dyskusji: 

odeszliśmy od pewnych wartości, które były podstawą jakości produktów turystycznych 

w naszych gospodarstwach. Uczestnicy sesji zgodni byli również co do tego, że brakuje 

przedstawiciela, który w odpowiednich instytucjach, głównie państwowych, mógłby 

przeforsować propozycje zmian prawnych i instytucjonalnych w państwie, zgodnych 

z interesem gospodarstw agroturystycznych. Zdaniem uczestników dyskusji może to wynikać 

z braku odpowiednich umiejętności osób uczestniczących w ruchu agroturystycznym. 

Dlatego ruch ten cały czas potrzebuje szkoleń podnoszących jakość kapitału ludzkiego osób 

w nim uczestniczących. Jako ostania została podniesiona kwestia: czy komercjalizować 

działania stowarzyszeń agroturystycznych? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie 

uczestnicy sesji nie udzielili, mimo że wielokrotnie do niego wracano. 
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GRUPA IV: 

„Sieciowe produkty turystyki wiejskiej. Komunikacja, konkurencyjność 

i innowacja”  

– moderator: Janusz Majewski, UP w Poznaniu  

 

Streszczenia wystąpień 

Sieciowe produkty turystyki wiejskiej jako przykład innowacji na obszarach wiejskich  

– Małgorzata Bogusz,  Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie,  

Innowacyjność w turystyce odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu gospodarczego, 

szczególnie w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów turystycznych. Od 

około dwóch dekad na obszarach wiejskich w Polsce widoczny jest rozwój turystyki wiejskiej, 

w tym agroturystyki, także w zakresie wprowadzania nowych produktów oraz podnoszenia 

jakości świadczonych usług. Od kilku lat przy współpracy z Lokalnymi Grupami Działania 

tworzone są sieciowe produkty turystyki wiejskiej. Przedmiotem referatu jest 

scharakteryzowanie funkcjonowania sieciowych produktów turystyki wiejskiej metodą 

studium przypadku (case study) w kontekście rozwoju innowacyjności w turystyce na 

obszarach wiejskich.  

 

Sieciowy produkt turystyczny i perspektywy jego rozwoju na przykładzie szlaku kulinarnego 

Mazowiecka Micha Szlachecka – Jan Zawadka, SGGW Warszawa  

Przedmiotem referatu jest przedstawienie istoty oraz idei turystycznego produktu 

sieciowego wraz ze specyfiką jego tworzenia na przykładzie szlaku kulinarnego Mazowiecka 

Micha Szlachecka, funkcjonującego od 2013 r. na obszarze wschodniego Mazowsza. Na 

podstawie badań przeprowadzonych z przedstawicielami obiektów funkcjonujących na 

szlaku kulinarnym można stwierdzić, że współpraca w obrębie sieciowego produktu 

turystycznego przyczynia się do rozwoju podmiotów wchodzących w jego skład. Zastrzeżenia 

można mieć do form promocji poszczególnych obiektów wchodzących w skład szlaku oraz 

całego szlaku, jak również ich skuteczności. Wiele z tych form jest zaniedbane lub w ogóle 

niewykorzystywane. Istotne jest jednak to, że uczestnicy sieci dostrzegają korzyści płynących 

z tego typu współpracy i optymistycznie zapatrują się na dalszy rozwój wspólnej inicjatywy.  

 

Kraina Rumianku, innowacyjność produktowa i marketingowa w kontekście partnerskich 

relacji z otoczeniem – Romuald Domański, Fundacja Wspomagania Wsi 

 

Prelegent zaprezentował proces tworzenia markowego produktu turystycznego na bazie 

zasobów przyrodniczo-kulturowych wsi Hołowno w województwie lubelskim (znanej jako 

Kraina Rumianku) na podstawie własnych doświadczeń od roku 2001.    
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Prezentacje – materiały informacyjne 

 

SIECIOWE PRODUKTY 

TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

JAKO PRZYKŁAD 

INNOWACJI NA 

OBSZARACH WIEJSKICH
dr inż. Małgorzata Bogusz 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa

m.bogusz@ur.krakow.pl

 

 

Wprowadzenie 

„Produktem jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby 

zaspokoić pragnienia lub potrzeby konsumentów. Pojęcie to 

obejmuje więc rzeczy fizyczne, usługi, czynności, osoby, 

miejsca, organizacje, pomysły oraz idee”

Produkt turystyczny – jest zbiorem zarówno dóbr i usług 

nabywanych przez turystów, jak i walorów turystycznych, z 

których korzystają, a które są dla nich szczególnym 

przedmiotem zainteresowania.
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Sieciowy zintegrowany  produkt 
turystyki wiejskiej 

Sieciowy zintegrowany produkt turystyki wiejskiej jest 

gotową do sprzedaży ofertą na terenach wiejskich, 

przedstawioną w pakietach turystycznych dostosowanych do 

poszczególnych grup odbiorców, opierającą się na 

rozproszonej strukturze podmiotów, atrakcji, miejsc, 

punktów obsługi, obiektów, funkcjonującą jako jedna spójna 

koncepcja zaspokajająca potrzeby turysty i zapewniająca 

gwarancję jakości i unikalności, co w konsekwencji prowadzi 

do stworzenia markowego produktu turystyki wiejskiej.

 

Sieciowy zintegrowany  produkt 
turystyki wiejskiej 

Marka oznacza całość złożoną z produktu, jego plastycznej 

wizualizacji oraz tożsamości i wizerunku producenta wraz z 

wywoływanymi w otoczeniu emocjami związanymi z 

produktem lub producentem, określonymi cechami i 

wartościami.

Zgodnie z założeniami CDR sieciowe produkty turystyczne 

powstają przy wsparciu Lokalnych Grup Działania. 
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Nadodrzańska przygoda – case study 

 Sieciowy produkt turystyczny „Nadodrzańska przygoda” 

funkcjonuje w województwie lubuskim. 

 Powstał w 2010 roku z przystąpienia do współpracy trzech 

podmiotów turystycznych: Winnica Kinga, Ośrodek jazdy 

konnej - Pegaz, oraz gospodarstwo agroturystyczne 

Sadyba.

 

 

Nadodrzańska przygoda – case study 

 Nadodrzańska przygoda to całoroczny sieciowy produkt 

turystyczny o charakterze tematycznym dla turystów 

indywidualnych i grup zorganizowanych.

Oferta turystyczna przygotowana jest na 3 dni i jest 

skierowana do turystów o różnym stopniu sprawności 

fizycznej i w różnym wieku. 
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Nadodrzańska przygoda – case study 

 Łączy w sobie spływ Odrą, przejażdżkę konną, rejs po 

jeziorze, wizytę w winnicy, biesiadę przy regionalnych 

specjałach, degustację piwa w rodzinnym browarze, a 

także zwiedzanie zabytków i obcowanie z przyrodą.

 Uczestnicy przeżywają także napad w Wąwozie Zbójców, 

a ci, którym uda się przeżyć, mogą dla pokrzepienia 

degustować gronówkę. 

 

 

Nadodrzańska przygoda – case study 

Organizator zapewnia opiekę przewodników, bazę 

noclegową i gastronomiczną. 

W utworzenie sieciowego produktu turystycznego była 

zaangażowane LGD Stowarzyszenie „Kraina Lasów i 

Jezior”. 
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Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja 

 Sieciowy produkt turystyczny Ekomuzeum Lubelszczyzny 

prezentuje kulturowe dziedzictwo lubelskiej wsi. 

 Produkt skupia 31 obiektów położonych w środkowo-

zachodniej części woj. lubelskiego. 

 

 

Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja 

 Produkty tworzą sieć atrakcji turystycznych utworzonych 

z inicjatywy lokalnych społeczności i prezentowanych 

turystom przez samych mieszkańców. 

 Znajdują się w zasięgu nie większym niż 50 km od 

Nałęczowa. 

 Każda z atrakcji ma swój program. 
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Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja 

 Turysta poznaje temat kluczowy, o którym opowiadają 

autentyczni pasjonaci. 

 Podczas opowieści może dotykać i wypróbować 

prezentowane eksponaty i sprzęty. 

 Turyści zapraszani są do udziału w zajęciach 

artystycznych i wyrobu ozdób ludowych oraz w 

warsztatach. 

 

 

Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja 

Większość atrakcji Ekomuzeum usytuowanych jest na 

obszarze parków krajobrazowych, w strefach ochrony 

krajobrazów lub w malowniczych dolinach rzek. 

Oferta turystyczna Ekomuzeum Lubelszczyzny 

adresowana jest do wszystkich turystów. 
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Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja 

 Powstał w 2013 roku przy współpracy trzech Lokalnych 

Grup Działania: 

 Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”;

 Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”;

 Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”.

 

 

Przygoda z fasolą – case study

 Pakiet turystyczny zlokalizowany jest na terenie 

województwa małopolskiego, w południowej części 

powiatu tarnowskiego. 

 Pakiet ten jest jednym z trzech oferowanych w  

gospodarstwie. 
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Przygoda z fasolą – case study

 Pakiet turystyczny zlokalizowany jest na terenie 

województwa małopolskiego, w południowej części 

powiatu tarnowskiego. 

 Pakiet ten jest jednym z trzech oferowanych w  

gospodarstwie. 

 

 

Przygoda z fasolą – case study

 Jest to dwudniowy produkt turystyczny, który obejmuje 

zwiedzanie galicyjskiego miasteczka, pobyt na polu 

fasolowym, uczestnictwo w zajęciach odkrywających 

tajniki uprawy fasoli oraz degustację regionalnych 

specjałów przygotowanych wyłącznie na bazie fasoli. 
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Przygoda z fasolą – case study

W ramach współpracy z LGD Dunajec Biała powstało 13 

pakietów turystycznych w różnych gospodarstwach.

 Pakiety te, przygotowane są jako jedno lub kilkudniowe, o 

różnorodnej ofercie wypoczynkowej. 

 Pakiety turystyczne przygotowane są dla pojedynczych 

turystów oraz dla zorganizowanych grup. Rezerwacji 

można dokonać bezpośrednio u organizatora danego 

pakietu ale także  w biurze  turystycznym.  

 

 

SZLAK KULINARNY 
„MAZOWIECKA 
MICHA SZLACHECKA”

SIECIOWE PRODUKTY TURYSTYKI WIEJSKIEJ

KOMUNIKACJA, KONKURENCYJNOŚĆ I 

INNOWACJA

JAN ZAWADKA

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"
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CHARAKTERYSTYKA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Szlak Kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”  

jest elementem sieciowego produktu turystycznego 

o nazwie Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza 

realizowanego przez Mazowiecką Regionalną 

Organizację Turystyczną.

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"
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Inicjatywę utworzenia szlaku podjęli w 2013 r. 

właściciele trzech obiektów leżących na 

Wschodnim Mazowszu, niespełna 100 km od 

Warszawy. Są nimi:

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

 

Po kilku miesiącach partnerstwo 

zostało poszerzone o kolejne 

obiekty…

Pałac PETRYKOZY

GORZELNIA W KRZESKU

CHOCO FRUIT
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Wyniki badań

Spostrzeżenia

Wątpliwości…

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

 

• Kwestionariusz ankiety skierowany został do wszystkich obiektów 

funkcjonujących w ramach szlaku.

• Pomimo wielokrotnych próśb odpowiedzi udało się pozyskać 

jedynie z czterech źródeł: Retro Skibniew, Zaścianek Polski, Dwór 

Mościbrody i Pałac w Patrykozach.

• Gorzelnia w Krzesku: to zapewne pomyłka, ponieważ jesteśmy 

wytwórnią alkoholi i nie prowadzimy żadnej działalności związanej z 

turystyką. 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"
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KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO SZLAKU 

• wymiana doświadczeń, 

• wspólne promowanie się oraz łatwiejszy dostęp do promocji na 

targach i w prasie branżowej, 

• możliwość udziału w różnego rodzaju projektach dotyczących 

turystyki i tworzenia nowych produktów turystycznych, 

• udział w szkoleniach, 

• możliwość pozyskiwania nowych partnerów. 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"
 

WZROST LICZBY GOŚCI

Włodarze funkcjonujących na szlaku obiektów wskazali, że od czasu 

przystąpienia do projektu odnotowany został wzrost liczby gości -

szacowali go na około 10%. 

W ich opinii grupami najczęściej korzystającymi z usług tych obiektów 

były:  

1. Grupy szkoleniowe - często uczestnicy szkoleń dotyczących turystyki 

i sieciowych produktów turystycznych (zdecydowana większość),

2. Wycieczki szkolne,

3. Klienci indywidualni (marginalny udział). 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

???

 



79 
 

PROMOCJA

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

Inne

Lokalna prasa

Strona internetowa …

Strona internetowa szlaku

Blogi/Fora internetowe

Prasa branżowa

Ulotki

Funpage na Facebook-u

Bi lboardy

Bardzo często Często Czasami Nigdy

Pałac w 

Patrykozach

Zaścianek 

Polski

Retro 

Skibniew

Dwór 

Mościbroby

marketing 

szeptany, udział w 

imprezach

i targach

 

Respondenci wskazywali na zaangażowanie w 
promowanie szlaku przez MROT poprzez jej 

stronę internetową

• Na stronie MROT nie ma nawet wzmianki…

• Mazowiecki Portal Turystyczny promuje 3 szlaki: Chopinowski, 

Książąt Mazowieckich oraz Bitwy Warszawskiej 1920. Michy 

brak…

• Na stronie Moda na Mazowsze Michy brak… (przejrzystość)

• Oficjalny Portal Turystyczny Mazowsza w zakładce „Szlaki 

tematyczne” Michy brak… (przejrzystość)

• Informacje na jej temat pojawiły się natomiast w kilku 

numerach „Mody na Mazowsze”, magazynu wydawanego 

przez MROT. 
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"
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RESPONDENCI DOŚĆ MOCNO AKCENTOWALI 
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INTERNETOWYCH… 

 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

• Bardzo dobrze prezentuje się profil na facebooku i strona 

internetowa Zaścianka Polskiego oraz Dworu Mościbrody. 

Prowadzone są one na bieżąco, a w ich opisach 

zaakcentowano przynależność do omawianego szlaku. 

• Nieźle wyglądają też strony Pałacu w Patrykozach oraz 

Gorzelni Chopin w Krzesku, a także ich często aktualizowane 

profile na facebooku. 

• W obu przypadkach nigdzie nie ma jednak wzmianki, że 

obiekty te funkcjonują w ramach jakiegokolwiek szlaku. 
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PERSPEKTYWY ROZWOJU SZLAKU

• Przedstawiciele obiektów funkcjonujących na szlaku stwierdzili, 

że ma on duże szanse na dalszy rozwój, które wynikają z zasady 

„w jedności siła”. 

• Partnerzy, zamiast rywalizować, uzupełniają się w świadczeniu 

usług, co przekłada się na szeroką, różnorodną i atrakcyjną 

ofertę szlaku. 

• Poza tym produkt sieciowy jest bardziej zauważalny na rynku 

turystycznym niż pojedynczy obiekt. 

• Kooperacja zwiększa także szanse na pozyskanie środków 

finansowych na rozwój szlaku i doskonalenie oferty. 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

 

• Właściciel Pałacu w Patrykozach, pomimo dostrzeżenia wzrostu 

zainteresowania swoim obiektem po wstąpieniu do szlaku, nie widział 

możliwości dalszego jego rozwoju i nie zachęcałby innych do 

angażowania się w tego typu współpracę. 

• Być może takie nastawienie było efektem późniejszego dołączenia do 

szlaku, kiedy projekt już funkcjonował. Brak jakiegokolwiek wysiłku 

włożonego w rozwój koncepcji szlaku i oczekiwanie jedynie szybkiego 

zysku, który być może nie osiągnął rozmiaru założonego przez 

właściciela mógł przełożyć się na ocenę perspektyw rozwoju szlaku i 

celowość tego typu działań. 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"
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WNIOSEK

• Priorytetową kwestią jest intensyfikacja działalności 

promocyjnej i zwiększenie skuteczności narzędzi 

internetowych w tym zakresie. 

• Ich potencjał jest obecnie bardzo duży, czego nie 

dostrzegać zdają się włodarze analizowanych obiektów. 

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

 

Badanie na próbie 459.

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"
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Podsumowanie 

Sesję rozpoczęły trzy wystąpienia z prezentacjami studiów przypadków z Polski. Dr 

Małgorzata Bogusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) dokonała analizy „Krainy Łęgów 

Odrzańskich”, dr Jan Zawadka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), 

„Mazowieckiej Michy Szlacheckiej”, a dr Romuald Domański (Fundacja Wspomagania Wsi) 

„Krainy Rumianku”. Wybór metody „case study” okazał się trafiony, gdyż audytorium sesji 

stanowili w przewadze praktycy, zainteresowani uczeniem się na konkretnych przykładach. 

Przedmiotem analiz były przede wszystkim problemy współpracy przy budowaniu 

terytorialnych produktów turystycznych o wiejskim charakterze. Prelegenci skoncentrowali 

się na osiągnięciach i porażkach, jakie wystąpiły w omawianych przypadkach. Taka formuła 

(oraz możliwość zadawania pytań przez słuchaczy w trakcie wystąpień) wywołała 

wielowątkową i bardzo ożywioną dyskusję. Dodatkowo uczestnicy sesji mieli za zadanie 

wypisanie swoich przemyśleń z prezentacji i dyskusji, w celu ich wykorzystania w części 

warsztatowej. 

Ta druga część sesji dotyczyła identyfikacji barier w dwóch sferach, które dla budowania 

sieciowego produktu turystyki wiejskiej mają znaczenie fundamentalne. Pierwsza z nich to 

obszar edukacji, na poziomie szkół wyższych oraz szkoleń. Druga to budowanie grupy dla 

produktu terytorialnego, którego rozumienie zawężono do trzech rodzajów: miejsca, szlaku 

i imprezy. Jest ono bliskie temu co aktualnie realizują Lokalne Grupy Działania, bowiem takie 

sieciowe produkty najczęściej występują w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Praca 

odbywała się w 4-osobowych grupach, o zróżnicowanym składzie (naukowiec, przedstawiciel 

ODR, przedstawiciel stowarzyszenia lub samorządu, inni). Poniżej przedstawiono opinie 

uczestników, które formułowane były w formie haseł.  

Obszar edukacji dla sieciowych produktów turystyki wiejskiej:  

 „nieodpowiednia rekrutacja uczestników”, „niewłaściwa komunikacja”, 

„nieodpowiednia tematyka”, „za mało dobrych i negatywnych praktyk”, „brak 

wymiany doświadczeń wśród uczestników”, „brak kontaktu z odbiorcą”, „nieaktualne 

dane”, „oderwanie od realiów”, „brak całościowego podejścia do produktów”, „mało 

atrakcyjna forma szkolenia”, „brak wiedzy”, „brak równowagi miedzy teorią 

a praktyką”. 

Obszar budowy grupy produktowej  

 „brak wiary w sukces”, „brak lidera”, „brak zaufania w grupie”, „niechęć do 

współpracy”, „słaby przepływ informacji w grupie i poza nią”, „brak zrozumienia roli 

i podziału zadań”, „słomiany zapał”, „słaba komunikacja ze społecznością lokalną”, 

„nieumiejętność kompromisu”, „oczekiwanie na szybkie profity”, „postrzeganie 

innych jako konkurencji”, „słabe więzi społeczne”, „tendencja unifikacji produktu, 

naśladowanie”.   

Wprawdzie liczba uczestników nie upoważnia do formułowania wniosków o charakterze 

generalizacji, jednak skład grupy o wysokim stopniu profesjonalizmu pozwala na 
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potraktowanie wypowiedzi jako wartościowych poglądów do formułowania wstępnych 

wniosków, jako podstawy do pogłębionej dyskusji i badań.  

Obszar edukacji dla sieciowych produktów turystyki wiejskiej 

Wskazane problemy można podzielić na dwie kategorie: kształcenie umiejętności 

technicznych i umiejętności miękkich. Częściej wymieniano te drugie.  

Wśród umiejętności technicznych nadal często występuje kwestia „przekładania” teorii na 

potrzeby praktyki, umiejętność popularyzowania wiedzy naukowej, pokazywania 

użyteczności badań naukowych dla budujących produkty turystyczne. Pojawia się też pytanie 

o zakres przekazywanej wiedzy, jej aktualność, dostosowanie do różnych grup odbiorców.  

Uczestnicy warsztatu wskazywali na nadal niewystarczające kształcenie umiejętności 

przydatnych do współpracy czyli związanych z komunikacją, tworzeniem zespołu, podziałem 

ról, bezpieczeństwem i zaufaniem, rozbudzaniem aktywności i itp.  

Propozycje:  

a) pogłębione badania nad programami kształcenia (opinie twórców i odbiorców), 

b) przegląd dotychczasowych programów kształcenia (szkoły wyższe) i szkoleń, 

c) wypracowanie zmodyfikowanych programów dla uczelni i firm szkoleniowych 

w zespole twórców i praktyków (max 20 osób) uwzględniających rezultaty badań; 

ramowy program szkoleń jako wzorzec dla zamówień. 

Obszar budowy grupy produktowej 

W tej sferze oprócz wiedzy i umiejętności dużą rolę odgrywają postawy, które wprawdzie 

można kształtować, ale proces jest znacznie dłuższy niż kilku- czy kilkunastodniowe 

szkolenie. Dlatego umiejętność rekrutacji (do szkoleń i do grupy), odnajdowania liderów (ale 

też ich kształtowania) ma tu duże znaczenie. Z racji szerokiego zakresu czynników 

wpływających na sukces rynkowy produktu skład grupy produktowej musi również to 

uwzględniać.   

Propozycje: 

a) dobierać skład grupy z trzech sektorów (publicznego, prywatnego, społecznego), 

b) sposób pracy grupy dostosować do lokalnej sytuacji (poziom biznesu, kapitał 

społeczny), 

c) przez cały czas działania grupy uwzględniać elementy rynkowe, 

d) regularnie wspierać grupę psychologicznie (dynamika, zaufanie, koopetycja, 

załamania), 

e) rozszerzać współpracę na mieszkańców i organizacje zewnętrzne. 
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 Sesja Plenarna Dyskusyjna 14.09.2017 godz.  9.00 – 12.30 

„Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – nowe wyzwania” 

moderator: dr Leszek Strzembicki 

Prezentacje – materiały informacyjne 

Grzegorz Foryś

Samoświadomość i wspólnota celów w agroturystyce

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne 

12-14 września 2017

      
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

1. Właściciele gospodarstw agroturystycznych i stowarzyszenia jako dwa składniki ruchu 

agroturystycznego.

2. Samoświadomość, wspólnota celów i opinii jako kluczowe cechy ruchu agroturystycznego.

3. Zróżnicowanie terytorialne samoświadomości i poczucia wspólnotowości wśród  

kwaterodawców:

- samoświadomość jako cecha stopniowalna

- subregion krakowski i tatrzańsko pienińsko-orawski jako obszary o mniejszym poziomie wspólnotowości 

(Dlaczego? Orientacja na turystę szukającego wrażeń w wielkim mieście oraz konkurencja z turystyką 

komercyjną). 

- generalnie stosunkowo wysoki poziom samoświadomości i poczucia odrębności oraz przynależności do ruchu 

społecznego.

- osoby napływowe na obszary wiejskie zajmujące się agroturystyką jako grupa wyróżniająca się wysoką 

samoświadomością i poczuciem przynależności do ruchu społecznego (dostrzeganie odrębności i 

zapotrzebowania społecznego na wartości postmaterialistyczne).

- w odniesieniu do pozostałych uczestników ruchu agroturystycznego, jeśli potraktujemy ruch społeczny tylko 

jako stan umysłu, to możemy powiedzieć, że zdecydowana większość jego uczestników przejawia w tej mierze 

wspólnotę i towarzyszące jej poczucie identyfikacji społecznej, będące bazą dla wspólnego działania.
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4. Wspólnota opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych, która formuje się wokół 

trzech zasadniczych kwestii, które pozostają ze sobą w związku:

- przejawiają oni wspólną opinię na temat konieczności podtrzymywania uprawy roli i hodowli 

zwierząt na własne potrzeby w małych gospodarstwach rolnych. Chodzi tu nie tyle o spełnienie 

warunków związanych ze statusem gospodarstwa agroturystycznego, ale przede wszystkim o 

realizację elementów etosu chłopskiego związanych z ziemią i pracą na niej. 

- fundamentalną kwestią dla wszystkich uczestników wywiadów jest kwestia ochrony środowiska 

i krajobrazu. Można wręcz powiedzieć, że jest ona postrzegana przez respondentów w kategoriach 

misji. 

- istotnym składnikiem wspólnej opinii jest stosunek kwaterodawców do wiejskiej tradycji i 

kultury. Wszyscy niemal podkreślają, że jednym z zadań agroturystyki jest jej podtrzymywanie. 

Myślenie na ten temat jest jednak raczej zracjonalizowane. Rozmówcy podkreślali wagę tych 

elementów dla społeczeństwa, niemniej jednak rozumieli potrzebę i przede wszystkim 

nieuchronność procesów modernizacji na obszarach wiejskich.

 

 

5. Solidarność, samoświadomość i wspólnota opinii w ramach stowarzyszeń 

agroturystycznych:

- zjawisko solidarności wydaje się być w stowarzyszeniach silniejsze, ale też bardziej 

zróżnicowane niż wśród kwaterodawców

- owo zróżnicowanie wyraża się w czynnikach budujących solidarność, tych odwołujących się do 

wartości i wspólnego działania lub też wspólnego interesu

- w formie najbardziej rozwiniętej solidarność rozumiana jest jako wspólne działanie, pomaganie 

sobie i wspieranie się nawzajem. 

- wspólnym mianownikiem dla budowania wewnętrznej solidarności jest terytorium na którym 

działa stowarzyszenie

- solidarność ta jest ukierunkowana do wnętrza stowarzyszeń i w niewielkim stopniu istnieje 

pomiędzy nimi

- opiera się on na więziach ekskluzywnych, w obrębie członków jednej grupy, a w mniejszym 

stopniu odnosi się do powiązań pomiędzy członkami różnych społeczności w oparciu o więzi 

inkluzywne. Ten stan wydaje się zatem tworzyć przede wszystkim kapitał społeczny ekskluzywny 

(bonding social capital), a nie inkluzywny (bridging social capital)
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Cele

Pierwszoplanowe Drugoplanowe

Stowarzyszenia

-rozwijanie i propagowanie form 

wypoczynku

-promocja agroturystyki i 

regionów

-działania w interesie członków

-rozwój społeczności lokalnych i 

ich integracja

-zachowanie krajobrazu i ochrona 

środowiska

-podtrzymywanie wiejskiej kultury 

i tradycji

-współpraca z innymi 

organizacjami

Liderzy

-promocja gospodarstw

-ekologiczna produkcja rolna

-polecanie sobie gości

-podtrzymywanie kultury i 

tradycji wiejskiej

-szkolenia

-maksymalizacja zysku

-spotkania towarzyskie

-rozwój zrównoważony

Tabela V.2. Cele stowarzyszeń i ich liderów

Źródło: badania własne
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Podrzędne Nadrzędne

- poprawa standardu usług

-dokształcanie się, odbywanie 

szkoleń

-promocja 

gospodarstwa/wsi/regionu

-wpływanie na politykę gminy w 

zakresie projektów 

wspomagających agroturystykę

-zaspokajanie oczekiwań i 

potrzeb agroturystów

D
łu

g
o

o
k

re
so

w
e

-zmiana mentalność 

ludzi/stosunku do przyrody

-rozwój agroturystyki

-rozwój wzajemnej współpracy

-ochrona środowiska 

i krajobrazu

-podtrzymanie istnienia 

gospodarstwa    rolnego

-gratyfikacje interpersonalne

-działania edukacyjne

-pozyskiwanie klientów

-zyski z agroturystyki

Tabela IV.3. Wspólnota celów właścicieli gospodarstw agroturystycznych

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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6. Wspólnota opinii i celów jako podstawa do formowania się ideologii ruchu 

agroturystycznego

a. komponent ideologiczny wnoszony przez kwaterodawców:

- wyższy poziom ideologii widoczny jest w podzielaniu takich wartości jak: ochrona 

środowiska i krajobrazu oraz podtrzymywanie wiejskiej kultury i tradycji, 

- niższy jej poziom dotyczy: niektórych składników etosu chłopskiego oraz 

szczegółowych celów związanych z promocją regionu, turystyki, osiąganiem zysków z 

prowadzenia gospodarstwa, czy kierunków rozwoju poszczególnych gospodarstw.

- można stwierdzić, że ruch agroturystyczny posiada na tyle rozwiniętą wspólnotę 

opinii i poczucie odrębności, przynależności i solidarności, że zasadne jest mówienie o 

posiadaniu przez niego własnej ideologii. 

 

 

- można jednocześnie powiedzieć, że chociaż ideologia ta posiada dobrze 

rozwinięty składnik diagnostyczny (mówiący jak jest) oraz składnik 

prognostyczny (co należy zrobić) to w znacznym stopniu ograniczona jest w 

niej rola programowa (plan działania)

- jest tak dlatego, że w znacznym stopniu realizowane działanie są 

współzależne od podmiotów i czynników zewnętrznych oraz istnije

wewnętrzne zróżnicowanie celów, które wydają się być nieco mniej wspólne 

niż podzielana samoświadomość i opinie
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b. Komponent ideologiczny wnoszony przez stowarzyszenia:

- komponent ideologiczny wnoszony przez stowarzyszenia uzupełnia i 

pogłębia ideologię ruchu agroturystycznego

- ideologia ruchu agroturystycznego dzięki stowarzyszeniom podlega swoistej 

instytucjonalizacji i staje się trwałym elementem struktury społecznej.

Dostrzegane jest to w programach stowarzyszeń. 

- wyższy poziom ideologii jest reprezentowany przez wartości, co do których 

istnieje najszerszy konsensus (podtrzymywanie wiejskiej kultury i tradycji 

oraz ochrona środowiska i propagowanie zdrowego stylu życia). Przy czym, 

po pierwsze, rośnie znaczenie kwestii związanych z tradycją i kulturą wiejską, 

co może wynikać z tego, że stanowią one ważny składnik rozwoju nie tylko 

agroturystyki, ale również szerzej obszarów wiejskich, co nie jest bez 

znaczenia w kontekście starań czynionych przez stowarzyszenia o środki 

finansowe na projekty rozwojowe.

 

 

- należałoby uzupełnić ten wyższy poziom ideologii o kwestie bardziej ogólne 

i pragmatyczne, jak na przykład ideę zrównoważonego rozwoju oraz promocję 

regionów, z których wywodzą się stowarzyszenia (kwaterodawcy lokowali ten 

czynnik na niższym poziomie)

- niższy poziom ideologii, zawiera bardziej zróżnicowane kwestie niż było to 

wśród kwaterodawców. Można tu wskazać: osiąganie zysków z działalności, 

integrację lokalnych społeczności, stosunek do przepisów prawa związanych z 

agroturystyką, czy kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast w 

porównaniu do treści ideologii obecnej u właścicieli gospodarstw nieobecne są 

składniki etosu chłopskiego. 

- ideologia budowana przez stowarzyszenia propaguje przede wszystkim 

wartości postmaterialistyczne, ale jednocześnie wyraża w pewnym stopniu 

instrumentalny stosunek do tychże wartości, to znaczy, wyraźnie widać, że są 

one wykorzystywane jako swego rodzaju produkt marketingowy.
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Schemat V.2. Struktura ruchu agroturystycznego 

 

     
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wspólnoty 

agroturystyczne

Stowarzyszenia

agroturystyczne

Właściciele                 
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PFTW 

 

 

Schemat V.1. Pole interakcyjne stowarzyszeń agroturystycznych 
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Władze lokalne                                       STOWARZYSZENIA              Inne stowarzyszenia          

i inne stowarzyszenia                           AGROTURYSTYCZNE                agroturystyczne 

                                                                                                     Organizacje i instytucje       

związane z rolnictwem 

                         

 

                                                 Inne                Gospodarstwa  

gospodarstwa       agroturystyczne 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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WNIOSKI 

 Uczestnicy konferencji, dostrzegając zarówno sukcesy turystyki wiejskiej w Polsce, jak 

też problemy i bariery, które ten rozwój hamują, zgłaszali potrzebę mocniejszej 

reprezentacji organizacji i osób zajmujących się turystyką wiejską w gremiach 

kształtujących politykę turystyczną w Polsce. 

 W szerokiej i żywej dyskusji nad problemami rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce 

uczestnicy konferencji sugerowali: 

 stworzenie jednolitej wykładni przepisów prawa w zakresie funkcjonowania turystyki 

wiejskiej w Polsce, zwłaszcza w zakresie przepisów sanitarnych, 

 stworzenie modelu podatkowego w turystyce wiejskiej, w którym obciążenia 

podatkowe są proporcjonalne do skali prowadzonej działalności, 

 przywrócenie ryczałtu w wysokości 3% na usługi turystyczne prowadzone 

w gospodarstwie rolnym w oparciu o zasoby tego gospodarstwa, 

 uregulowanie kwestii związanej ze sprzedażą produktów żywnościowych 

w gospodarstwach agroturystycznych. 

 Poddając ocenie funkcjonowanie instytucjonalnych sieci powiązań wskazywano 

w dyskusji potrzebę odpowiedniej reprezentatywności organizacji zrzeszających 

podmioty turystyki wiejskiej. W wypowiedziach uczestników dyskusji podkreślano, że 

podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania sieci współpracy jest ich 

autentyczność, wyrażająca się w działaniach  uwzględniających przede wszystkim 

potrzeby ich udziałowców. Jako godny naśladowania przykład sieci powiązań 

wskazywano „Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych”. 

 Znaczną część dyskusji podczas sesji warsztatowo-seminaryjnej poświęcono problemom 

współpracy przy budowaniu terytorialnych produktów turystyki wiejskiej, wskazując 

zarówno osiągnięcia jak i porażki. Szczególnie dużo uwagi zwracano na dwa rodzaje 

barier, które dla budowania sieciowego produktu turystyki wiejskiej mają zasadnicze 

znaczenie. Pierwszy z nich to obszar edukacji oraz szkoleń. Drugi - to budowanie grupy 

dla produktu terytorialnego, którego rozumienie zawężono do trzech rodzajów: miejsca, 

szlaku i imprezy.  

Podawane przez uczestników konferencji różne przykłady barier związanych z edukacją 

dla sieciowych produktów turystyki wiejskiej  dotyczyły kwestii związanych 

z przygotowywaniem i przebiegiem procesu edukacji i szkoleń, relacji zagadnień 

teoretycznych i praktycznych a także kompetencji wykładowców. W znacznej części 

wypowiedzi zgłaszano także niedostateczny udział w edukacji i szkoleniach problematyki 

kształcenia pozwalającej na uzyskiwanie tzw. kompetencji miękkich, szczególnie 

przydatnych do współpracy i współdziałania.  W podsumowaniu tej części dyskusji 

uczestnicy Sympozjum wnioskowali o: 

 przeprowadzenie pogłębionych badań nad programami kształcenia, uwzględniających 

zarówno opinie twórców jak  i odbiorców, 

 dokonanie przeglądu dotychczasowych programów kształcenia w szkołach wyższych  

oraz programów szkoleń, 
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 opracowanie przez zespół naukowców i praktyków zmodyfikowanych programów 

nauczania dla uczelni i firm szkoleniowych  uwzględniających rezultaty badań a także 

stworzenie wzorcowego, ramowego programu szkoleń. 

W zakresie barier dotyczących budowy grupy produktowej uczestnicy dyskusji podawali 

również różne ich przykłady. Wskazywali jednocześnie na istotną rolę postaw 

uczestników grupy i zgłaszali  konieczność zwrócenia uwagi na kwestie doboru 

uczestników szkoleń a następnie członków grupy oraz identyfikacji liderów i ich 

kształtowania. Uczestnicy dyskusji uznali także, że dla sprawnego działania grupy 

produktowej wskazane jest:  

 dobieranie składu grupy z trzech sektorów (publicznego, prywatnego, społecznego), 

 działanie uwzględniające lokalne uwarunkowania oraz elementy rynkowe, 

 stałe wspieranie grupy w jej działaniach, 

 poszerzanie grupy poprzez umożliwienie uczestnictwa mieszkańców oraz organizacji 

zewnętrznych. 

 Liczne głosy w dyskusji plenarnej oraz w ramach sesji warsztatowo-seminaryjnych 

dotyczyły problemów oraz perspektyw funkcjonowania stowarzyszeń turystyki wiejskiej 

w Polsce. Doceniając istotną rolę jaką stowarzyszenia turystyki wiejskiej oraz Polska 

Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” odgrywają w rozwoju turystyki 

wiejskiej w Polsce uczestnicy Sympozjum zwracali w swoich wypowiedziach uwagę na 

niepokojące zjawiska, które uniemożliwiają rozwój i prawidłowe ich funkcjonowanie. Do 

największych problemów funkcjonowania stowarzyszeń zaliczono: 

 bariery prawne i podatkowe, 

 drastyczny brak środków finansowych uniemożliwiający prawidłowe funkcjonowanie, 

 brak wsparcia ze strony samorządów (zwłaszcza w zakresie udziału w targach 

turystycznych, wydawania materiałów promocyjnych, organizacji szkoleń i lokalnych 

seminariów), 

 brak możliwości świadczenia usług dodatkowych ( w wyniku braku rozwiązań 

podatkowych umożliwiających rozszerzenie działalności). 

Uczestnicy konferencji wskazywali równocześnie jakie działania powinny być podjęte w 

celu wzmocnienia  stowarzyszeń turystyki wiejskiej oraz Polskiej Federacji Turystyki 

Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Zaliczono do nich: 

 zaktualizowanie i przyjęcie do realizacji kompleksowego Programu Rozwoju 

Turystyki Wiejskiej w Polsce i jego wdrażanie przy aktywnym udziale Federacji 

i stowarzyszeń, 

 określenie zadań Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 

w procesie rozwijania oraz promocji turystyki wiejskiej w Polsce wraz 

z przeznaczeniem stosownych środków na ten cel, 

 wzmocnienie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 

w ramach nowej, logicznej struktury organizacji turystyki wiejskiej w Polsce, 

 podjęcie kompleksowych działań związanych z przygotowaniem i promocją oferty 

polskiej turystyki wiejskiej za granicą, 
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 wsparcie działań promocyjnych systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej 

wśród turystów, 

 wprowadzenie zapisów ustawowych wzmacniających rangę stowarzyszeń 

i umożliwiających dofinansowanie ich działalności, 

 uwzględnienie w procedurach realizacji projektów związanych z rozwojem turystyki 

wiejskiej możliwości aplikowania przez Federację w imieniu stowarzyszeń 

członkowskich, 

 wprowadzenie obligatoryjności zrzeszania się wiejskich kwaterodawców oraz 

uczestnictwa w szkoleniach  właścicieli obiektów turystyki wiejskiej rozpoczynających 

działalność usługową, 

 wykorzystanie kategoryzacji jako narzędzia podnoszenia jakości usług turystycznych 

na wsi. 

 Uznając potrzebę stałego doskonalenia działań promocyjnych w turystyce wiejskiej w 

Polsce oraz wprowadzania nowych metod i technik uwzględniających zachowania 

współczesnego konsumenta pozytywnie oceniono w dyskusji kampanię „Hity Turystyki 

Wiejskiej” - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Postulowano jednocześnie potrzebę podejmowania kolejnych działań promocyjnych 

wspierających turystykę wiejską, w tym także wspólnych działań promocyjnych 

stowarzyszeń. 

 Pozytywne efekty promocji turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, są zdaniem 

uczestników Sympozjum ściśle sprzężone z działaniami zmierzającymi do zachowania 

autentyczności polskiej wsi. Chodzi tu przede wszystkim o zachowanie jej  pozytywnych 

wyróżników związanych ze środowiskiem naturalnym,  ładem przestrzennym, architekturą 

i dziedzictwem. 

 Do istotnych uwarunkowań dalszego rozwoju turystyki wiejskiej zaliczyć należy, zdaniem 

uczestników konferencji, stałe doskonalenie jakości oferowanych usług. Sprzyjać temu 

będzie między innymi wprowadzenie wymogu obligatoryjności kategoryzacji wiejskiej 

bazy noclegowej. 

 Bardzo ważnym partnerem dla wiejskich usługodawców i ich stowarzyszeń są samorządy 

terytorialne. Ze względu na okresowe zmiany w ich składach osobowych wynikające 

z kadencyjności, niezbędne jest – zdaniem uczestników Sympozjum – zwiększenie liczby 

szkoleń przedstawicieli lokalnych samorządów w zakresie problematyki zarządzania 

turystyką wiejską oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

 Dużym zainteresowaniem uczestników dyskusji podczas sesji warsztatowo-seminaryjnych 

cieszył się projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na 

obszarach wiejskich” - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, do którego realizacji  przystąpiło Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie. Dostrzegając potrzebę szybkiego podjęcia tej problematyki w naszym 

kraju ze względu m.in. na postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa,  

uczestnicy dyskusji zgłaszali konieczność ścisłej współpracy pomiędzy mieszkańcami wsi 

zamierzającymi prowadzić gospodarstwa opiekuńcze, doradcami rolniczymi, administracją 

państwową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. 

Niezbędne są zwłaszcza uregulowania prawne dotyczące prowadzenia takiej działalności, 
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których aktualnie nie ma. W ramach tej problematyki omawiano także kwestię doradztwa 

socjalnego i sugerowano przejęcie jej przez lokalne samorządy. 

 W trakcie tematycznych sesji warsztatowo-seminaryjnych uczestnicy konferencji zgłaszali 

potrzebę podjęcia przez obiekty i organizacje turystyki wiejskiej działań promocyjnych 

zdrowego odżywiania i stylu życia  z wykorzystaniem walorów obszarów wiejskich. 

Podkreślano, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego włączyły się już, poprzez różne cykliczne 

formy aktywności, w profilaktykę zdrowotną i kultywowanie w wiejskich gospodarstwach 

domowych, w tym zwłaszcza w gospodarstwach agroturystycznych, tradycji rodzinnych w 

produkcji,  przetwórstwie i żywieniu. Sugerowano jednocześnie potrzebę częstszego 

ujmowania w prowadzonych szkoleniach problematyki żywienia, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na duże znaczenie wysokiej, powtarzalnej jakości produktów lokalnych, 

regionalnych i tradycyjnych oraz regionalnej i lokalnej kuchni dla tworzenia wizerunku 

poszczególnych regionów i wzrostu zainteresowania turystów pobytami na wsi. 

 Uznając istotną rolę publicznego doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej w 

Polsce, zgłaszano jednocześnie przykłady zbytniego obciążenia doradców zadaniami 

administracyjnymi i sprawozdawczymi.  Wskazywano również, że aby system publicznego 

doradztwa rolniczego mógł dalej wspierać turystykę wiejską nowymi jakościowo 

inicjatywami niezbędne jest zweryfikowanie dotychczasowych form i metod działania. 

Dążyć należy do ustawicznego doskonalenie zawodowego doradców, w tym również do 

ich specjalizacji  sprzyjającej profesjonalnemu działaniu. 

 


