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Streszczenie  

Celem artykułu jest określenie stanu wiedzy młodzieży akademickiej na temat agrotury-
styki oraz porównanie tej wiedzy z koncepcjami teoretycznymi naukowców. Artykuł 
wpisuje się w ogólnoświatową dyskusję na temat definiowania i przedefiniowania agrotu-
rystyki. Poglądy naukowców na temat definicji agroturystyki przedstawiono na podstawie 
krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podstawę analizy dotyczącej definiowania agro-
turystyki przez studentów stanowił materiał pierwotny uzyskany z ankiet. Z analiz wyni-
ka, że istnieje znaczna rozbieżność między pojmowaniem agroturystyki przez przedstawi-
cieli świata nauki i potencjalnych agroturystów.  
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Wstęp  

Wypoczynek na obszarach wiejskich popularny był wśród mieszkańców euro-
pejskich miast już w XIX w. Jednak dopiero w drugiej połowie XX w. agroturysty-
ka zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej zaczęła stanowić istotne, 
dodatkowe źródło dochodów ludności wiejskiej. Pojawiły się liczne próby pełnego 
zdefiniowania agroturystyki zarówno dla celów badań naukowych, jak i działań 
marketingowych. Dotychczas sformułowano wiele różnorodnych definicji, które 
traktują agroturystykę w węższym lub szerszym ujęciu. Niejednorodność pojmo-
wania agroturystyki jest przeszkodą zarówno w porównywaniu rozwoju obszarów 
wiejskich w różnych regionach świata, jak i w prowadzeniu działań marketingo-
wych.  

Rynek agroturystyczny nie jest homogeniczny [Kastenholz i in. 1999] i wymaga 
rzetelnych badań, między innymi na temat stanu wiedzy różnych grup społecznych 
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(potencjalnych klientów) na temat agroturystyki. Pozwolą one na lepsze wykorzy-
stanie możliwości ekonomicznych gospodarstw agroturystycznych [Keng, Cheng 
1999] oraz planowanie ich rozwoju, a także dostosowanie produktu turystycznego 
do wymagań wybranej grupy społecznej [Vanhove 1994]. Jedną z nich może być 
młodzież studiująca. Jest to grupa charakteryzująca się wysoką aktywnością tury-
styczną [Unkle 1981]. Studenci rzadko posiadają stałą pracę i dochód, co w pew-
nym stopniu ogranicza ich destynacje turystyczne i cenowo przybliża do agrotury-
styki. Studenci preferują odpoczynek na łonie natury, dużo czasu poświęcają wy-
cieczkom pieszym i rowerowym [Lubowiecki-Vikuk, Podgórski 2013] oraz nie mają 
wysokich wymagań w stosunku do standardu pokoi gościnnych i wyżywienia [Ka-
mińska, Mularczyk 2015]. Obecne niskie zainteresowanie studentów analizowaną 
formą wypoczynku może wynikać z nieznajomości zakresu usług świadczonych 
przez gospodarstwa agroturystyczne.  

W świetle powyższych uwag celem artykułu jest określenie stanu wiedzy mło-
dzieży akademickiej na temat agroturystyki oraz porównanie tej wiedzy z koncep-
cjami teoretycznymi naukowców.  

Artykuł wpisuje się w dyskusję na temat definiowania i przedefiniowania agro-
turystyki. Jest to ważna kwestia, zwłaszcza w postsocjalistycznych krajach UE, 
w których rolnictwo odznacza się niskim poziomem rentowności. Znaczne środki 
finansowe są przeznaczane na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, zwłasz-
cza na agroturystykę. Naukowcy, których badania wpływają na sposoby promowa-
nia i rozwijania tej formy wypoczynku, nie zawsze rozumieją agroturystykę tak jak 
studenci – potencjalni użytkownicy tych usług. Różnice te mogą spowodować 
niewłaściwe profilowanie usług agroturystycznych, a w konsekwencji ograniczyć 
popyt na nie. Wyniki prezentowanych badań mogą stanowić podstawę do segmen-
tacji rynku turystycznego, poszerzania zainteresowania agroturystyką oraz wnosić 
wiedzę niezbędną przy opracowywaniu strategii marketingowych w agroturystyce. 
Nadto mogą stanowić wstępny materiał do dalszych studiów nad rozwojem agro-
turystyki w Polsce. 

 
Metody  

Podstawę analizy dotyczącej definiowania agroturystyki przez studentów stano-
wił materiał pierwotny uzyskany z ankiet. Próbę do badań wybrano celowo. Bada-
nia przeprowadzono wśród 1000 studentów z pięciu różnej wielkości ośrodków 
akademickich w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-
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Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwer-
sytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Państwowa Wyższa Szkoła Tech-
niczno-Ekonomiczna w Jarosławiu). Otrzymano 712 wypełnionych kwestionariu-
szy, z których do dalszej procedury badawczej zakwalifikowano 639. Strukturę 
respondentów przedstawiono w tab. 1. 

W strukturze respondentów wg płci przeważały kobiety, stanowiąc ponad 68% 
ogółu badanej próby (tab. 1).  

Tab. 1. Struktura respondentów  
Tab. 1. Structure of respondents 

cecha liczba  
respondentów udział % 

płeć   

kobiety 435 68,1 
mężczyźni 204 31,9 
miejsce zamieszkania   

wieś 338 52,9 
małe miasto 94 14,7 
średnie miasto 72 11,3 
duże miasto 135 21,1 
miejsce studiów   

Kielce 344 53,8 
Lublin 113 17,7 
Warszawa 98 15,3 
Radom 60 9,4 
Jarosław 24 3,8 
kierunek studiów   

turystyka i rekreacja 206 32,2 
geografia 169 26,4 
bezpieczeństwo narodowe 133 20,8 
administracja 98 15,3 
gospodarka przestrzenna 33 5,2 
dochód na członka rodziny   

niski 216 33,8 
średni 251 39,3 
wysoki 125 19,6 
bardzo wysoki 47 7,4 

Źródło: opracowanie własne 
Source: own study 
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Najwięcej osób pochodziło ze wsi (53%). Kolejną grupę – 21% – stanowili 
mieszkańcy dużych miast, liczących ponad 100 tys. mieszkańców. W małych 
i średnich ośrodkach zameldowanych było odpowiednio – 15 i 11% respondentów 
(tab. 1).  

Studenci reprezentowali różne kierunki studiów. Turystykę i rekreację studiowa-
ło ok.32% ankietowanych, geografię ponad 26%, bezpieczeństwo narodowe 21%, 
administrację 15% gospodarkę przestrzenną 5% (tab. 1)  

Ankietowani zróżnicowani byli także pod względem dochodu netto na członka 
rodziny. Niski dochód (do 1 tys. zł) wykazało 34% badanych studentów, średni (od 
1 do 2 tys. zł) – 39%, wysoki (od 2 do 4 tys. zł) – 20%, bardzo wysoki (powyżej 
4 tys. zł) – 7% (tab. 1). 

Powyższa próba badawcza nie była w pełni reprezentatywna dla całej grupy 
młodzieży akademickiej w Polsce. Obejmowała bowiem studentów tylko wybra-
nych kierunków studiów i typów szkół wyższych. Niemniej jednak otrzymane wy-
niki mogą stanowić podstawę do dalszych tego typu prac uwzględniających większe 
zróżnicowanie ankietowanych. 

Badania stanowiły część większego projektu badawczego dotyczącego aktywno-
ści turystycznej młodzieży akademickiej w Polsce. Pełna ankieta składała się z 7 
pytań otwartych i 20 zamkniętych oraz metryczki. Na potrzeby niniejszego artykułu 
wykorzystano odpowiedzi na dwa pytania otwarte: w pierwszym studentów popro-
szono o podanie definicji agroturystyki, w drugim o określenie głównych jej cech 
oraz na jedno zamknięte, w którym ankietowani mogli wskazać podstawowe ak-
tywności turystów w ramach tego rodzaju wypoczynku, a także wskazać własne 
propozycje.  

Poglądy naukowców na temat definicji agroturystyki przedstawiono na podsta-
wie krytycznej analizy literatury przedmiotu. 

 
Różnorodność definicji  a g rotu ry s t y k i  – podejście naukowców  

Pojęcie agroturystyka pojawiło się w literaturze na początku XX w. [Busby, Ren-
dle 2000, McKenzie, Wysocki 2002, Wicks, Merrett 2003] i, jak dotąd, nie doczeka-
ło się jednolitej definicji. Termin ten odnosi się bowiem nie tylko do działań zwią-
zanych z turystami, ale także z organizatorami tego rodzaju wypoczynku [Zoto i in. 
2013]. W wielu krajach definicje agroturystyki wynikają z uwarunkowań środowisko-
wych (warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa), społeczno-ekonomicznych (np. 
polityka wspierania działalności agroturystycznej) oraz formalno-organizacyjnych 



210 Wio l e t ta  Kamińska ,  Mir o sł aw Mular czyk  
 
(np. definicje: gospodarstwa rolnego, rancha, farmy itp.). Często, dla opisania wy-
poczynku w gospodarstwie rolnym, stosuje się inne pojęcia, takie jak: agritourism 
[Barbieri, Mshenga 2008, Margues 2006], agrotourism [Iakovidou 1997, Kizos, Iosifi-
des 2007], farm tourism [Ollenburg 2006, Roberts, Hall 2001], farm-based tourism 
[Evans, Ilbery 1989], vacation farms [Weaver, Fennel 1997] 

Jak wynika z literatury [por. Walke 2013, Ecker i in. 2010, Kumbhar 2012] defi-
nicje agroturystyki zawierają najczęściej trzy podstawowe elementy [Arroyo i in. 2013, 
Schilling i in. 2006, Phillip i in. 2010]: 

1. Miejsce (typ otoczenia)(type of setting), w którym można uruchomić działalność 
agroturystyczną (gospodarstwo rolne, farmy, rancha itp.) 

2. Poziom autentyczności obiektu rolniczego/doznawanych przez turystę prze-
żyć (authenticity of tourists agricultural experience), 

3. Rodzaj aktywności związanych z agroturystyką (np. edukacyjna, zakwaterowa-
nie itd.)(types of activities involved to agrotourism). 

Wszystkie te elementy były przedmiotem wielu naukowych dyskusji, które do-
tychczas nie zakończyły się jednoznacznymi rezultatami. 

Debaty dotyczące typu otoczenia agroturystyki koncentrowały się na poszuki-
waniu odpowiedzi na pytanie: czy działalność agroturystyczna musi być związana 
z gospodarstwem rolnym? lub czy może być związana z innymi, niż gospodarstwo, 
obiektami rolniczymi jak np. plantacje upraw, rancza itd. ? 

Wielu autorów uważa, że immanentną cechą agroturystyki jest gospodarstwo 
rolne [Murphy 1985, Carpio i in. 2008, Ilbery i in. 1998, McKenzie, Wysocki 2002]. 
Niektórzy natomiast rozszerzyli definicję o każdy typ rolniczego otoczenia (gospo-
darstwa rolne, rancza, plantacje roślinne, szkółki leśne) [Che i in. 2005, Tew, Bar-
bieri 2012], a nawet wliczyli do agroturystyki obiekty znajdujące się poza gospodar-
stwami rolnymi (np. stoiska sprzedaży detalicznej produktów rolnych pochodzą-
cych z własnego lub cudzego gospodarstwa) [Wicks, Merret 2003]. 

Dyskursy dotyczące poziomu autentyczności obiektu rolniczego/doznawanych 
przez turystę przeżyć najczęściej koncentrowały się wokół stopnia kontaktu turysty 
z działalnością rolniczą. Innymi słowy, kluczowe było tu pytanie czy gospodarstwo 
rolne musi być czynne (funkcjonujące) czy też nie. I w tej materii zdania są podzie-
lone. Z jednej strony konieczność funkcjonowania gospodarstwa rolnego w swoich 
definicjach podkreślili m. in: Hoyland 1982, Frater 1983, Denman, Denman 1990, 
Sonnino 2004, Ollenburg 2006. Z drugiej zaś strony w literaturze sporo jest przy-
kładów na to, że turyści mogą partycypować w pracach rolnych w inny sposób 
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aniżeli w funkcjonujących gospodarstwach [Phillip i in. 2010]. Np. badania Fle-
ischera i in. [2005] sugerują, że z punktu widzenia turysty nie jest istotne, czy go-
spodarstwo funkcjonuje czy też nie. Podtrzymywanie tradycji rolniczych może 
bowiem być kultywowane także przez nową grupę właścicieli gospodarstw agrotu-
rystycznych, np. rolników, którzy ogłosili upadłość, a także spadkobierców posia-
dłości wiejskich [Jaworski, Lawson 2005]. Wówczas, jak wskazują Phillip i in. 
[2010] agroturystyka może odbywać się w zaadoptowanych na ten cel domach 
wiejskich, a pokazy niektórych prac związanych z produkcją rolno-spożywczą (np. 
wytwarzanie serów, masła) mogą stanowić część produktu turystycznego. 

Dla oceny stopnia autentyczności doznań turystów, Phillip z zespołem [2010] 
wykorzystała koncepcję kontinuum McCannela [1973]. Wg tej koncepcji, kontinu-
um stanowią różne drogi (możliwości), w których autentyczność doznań może 
znajdować się na osi począwszy od powielania miejsc, w których pojawia się auten-
tyczność (gospodarstwa modelowe), kończąc na organizowaniu wizyt, które po-
zwolą turystom dojrzeć kulisy (back stage) pracy w rolnictwie. Ale prawdziwe do-
świadczenie (an authentic experience) rolnictwa przez turystów może mieć miejsce 
tylko wówczas, gdy prace rolne pokazywane są w sposób, w jaki zwykle są prze-
prowadzane [Phillip i in. 2010]. Przyjmując taką konwencję, cytowani autorzy zało-
żyli, że kontakt turystów z działalnością rolniczą może być: bezpośredni (direct con-
tact), pośredni (indirect contact) oraz bierny (passive contact). 

Kontakt bezpośredni oznacza, że działalność rolnicza jest cechą doświadczeń 
turysty (np. dojenie krów, uczestnictwo w żniwach). Kontakt pośredni wskazuje na 
wtórne związki turysty z rolnictwem (np. labirynt upraw, kupno wyrobów produ-
kowanych w gospodarstwie rolnym, degustacja wina itd.). W przypadku kontaktu 
biernego, turystyka i rolnictwo funkcjonują niezależnie od siebie i tylko lokalizacja 
farmy jest elementem wspólnym. 

Przyjmując jako kryterium rodzaj kontaktu turysty z działalnością rolniczą oraz 
status gospodarstwa rolnego, Phillip i in. [2010] wyróżnili 5 typów gospodarstw 
agroturystycznych: 
− oparte o niefunkcjonujące gospodarstwo rolne (np. noclegi w dawnych do-

mach rolników), 
− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i bierny kontakt turystów z dzia-

łalnością rolniczą (np. noclegi w domach rolników), 
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− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i pośredni kontakt turystów 

z działalnością rolniczą (np. gospodarstwa serwujące posiłki z własnych pro-
duktów), 

− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i bezpośredni kontakt turystów 
z działalnością rolniczą (np. produkt turystyczny obejmuje m.in. pokazy, wy-
stawy rolnicze), 

− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i bezpośredni kontakt turystów 
z działalnością rolniczą, autentyczny agroturyzm (np. udział w pracach polo-
wych i związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego). 

Arroyo i in. [2013] odnosząc się do propozycji Phillip i in. [2010], zauważyli, że 
prezentowane podejście ma czysto akademicki charakter, i że agroturystyka jest 
odmiennie pojmowana przez rolników, potencjalnych agroturystów i przedstawi-
cieli świata nauki. Z ich badań wynika, że wg respondentów zaliczanych do ww. 
trzech grup, w definicji agroturystyki powinny znaleźć się następujące terminy: 
środowisko rolnicze (agricultural setting), funkcjonujące gospodarstwo rolne (working 
farm), rozrywka (entertainment), działalność edukacyjna (educational activity) oraz goście 
(visitors). Około połowa badanych zamieściłaby także słowo: rekreacja (receation). 
Natomiast żadna z grup nie uważała, że słowo rolnictwo (agriculture) oddawałoby 
istotę agroturystyki. Na tej podstawie autorzy zaproponowali następującą definicję: 
agroturystyka to aktywności związane z działalnością rolniczą (farming) prowadzone 
w funkcjonującym gospodarstwie rolnym lub innych obiektach rolniczych w celach 
rozrywkowych lub edukacyjnych. 

Rodzaj aktywności związanych z agroturystyką jest, jak wspomniano, trzecią ce-
chą, na której opierają się jej definicje. Wg wielu autorów [Wolfe, Bullen 2009, 
Walke 2013, Eshun, Tettey 2014] gospodarstwo agroturystyczne powinno mieć dla 
turystów: 
− coś do zobaczenia (something to see) – zwierzęta, ptaki, gospodarstwo rolne, 

walory kulturowe wsi, festyny itp.; 
− coś do robienia (something to do) – udział w pracach rolnych, jazda konna, 

gotowanie itp.; 
− coś do kupienia (something to buy) – wiejskie rękodzieło, warzywa i owoce, 

produkty żywnościowe itp. 
− Schilling i in. [2006] wyróżnili pięć klas działalności agroturystycznej: 
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− bezpośrednia lub pośrednia sprzedaż produktów rolnych (obejmuje np. orga-

nizację stoisk sprzedaży detalicznej, własnoręcznie zbierane owoce i warzywa, 
sprzedaż wyrobów spożywczych wyprodukowanych w gospodarstwie), 

− działalność edukacyjna (np. wycieczki szkolne, wycieczki po gospodarstwie 
rolnym, praca na roli, wycieczki do winnic), 

− rozrywka w gospodarstwie rolnym (jazda na sianie, labirynty kukurydzy, festi-
wale, lokalne imprezy kulturalne, mini zoo), 

− zakwaterowanie (np. łóżko ze śniadaniem, przyjęcia ślubne, rodzinne, kem-
pingi, wakacje na farmie), 

− rekreacja na świeżym powietrzu (np. polowanie, wędkarstwo, oglądanie pta-
ków, wędrówki piesze). 

Podobnego zestawienia dokonali Senanayke i Wimalarantana [2012], opisując 
możliwości rozwoju agroturystyki w Sri Lance. Wśród aktywności związanych 
z wypoczynkiem w gospodarstwach rolnych autorzy wymienili: zakwaterowanie 
(accommodation), wycieczki związane z produkcją rolną (tours associated with production or 
processing facilities), sprzedaż detaliczną (retailing services) i wypoczynek z rekreacją 
(leisure/recreation activities).  

Powyższe zestawy aktywności związanych z agroturystyką nie są jednak akcep-
towane przez wszystkich badaczy. Np. Sonnino [2004], Barbieri, Mshenga [2008] 
w zestaw usług związanych z agroturystyką włączyli zakwaterowanie, podczas gdy 
Ollenburg, Buckley [2007] całkowicie je wykluczyli. Oczywiście, sytuacja ta doty-
czyła wyłącznie wynajmowania pokoi bez świadczenie innych usług związanych 
z agroturystyką. Jak wskazują Arroyo i in. [2013] podobna sytuacja jest z działalno-
ścią edukacyjną. Wielu autorów traktuje różnorakie działania edukacyjne jako for-
mę rekreacji opartą na gospodarstwie rolnym [McKenzie, Wysocki 2002]. Bardzo 
często z funkcji edukacyjnej wyłącza się: wynajmowanie sal lekcyjnych, organizację 
seminariów, warsztatów [Tew, Barbieri 2012]. Autorzy sugerują, że wymienione 
usługi zawierają się w innej, niż agroturystyka, rolniczej przedsiębiorczości. Z kolei 
badania Arroyo i in. [2013] wskazują, że taki rodzaj działalności edukacyjnej po-
strzegany jest jako agroturystyka i to zarówno przez rolników jaki i potencjalnych 
agroturystów oraz przedstawicieli świata nauki. 

W Polsce agroturystyka często definiowana jest jako forma wypoczynku odby-
wającego się na terenach gospodarstw wiejskich o charakterze rolniczym, oparta 
o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub 
równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym) 
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[Drzewiecki 2002]. Ścisły związek agroturystyki z gospodarstwem rolnym podkre-
ślają także Wiatrak [1996] i Sikora [1999]. 

Natomiast M. Sznajder i L. Przezbórska [2006 s. 6] podkreślili, że termin agrotu-
rystyka jest odmiennie rozumiany przez turystów i osoby świadczące usługi agrotu-
rystyczne. „Dla turysty agroturystyka oznacza aktywność turystyczną człowieka, który zamie-
rza poznać produkcję rolniczą i/lub wypoczywać w środowisku wiejskim i rolniczym, natomiast 
podmioty świadczące usługi agroturystyczne w zakres pojęcia agroturystyka włączają różne formy 
hotelarstwa – agrohotelarstwo, gastronomii – agrogastronomię, rekreacji – agrorekreację, wypo-
czynku – agrowypoczynku, sportu – agrosportu, a nawet lecznictwa i rehabilitacji – agroterapię”. 
Autorzy zaproponowali podział produktów i usług na gałęzie działalności agrotu-
rystycznej (tab. 2). 

G. Spychalski [1998] wyróżnił trzy podstawowe rodzaje agroturystyki:  
− turystykę na terenach wiejskich, rozumianą jako wszelkie formy rekreacji 

w rejonie niezurbanizowanym,  
− turystykę związaną z rolnictwem, gdzie poza produktem turystycznym oferuje 

się możliwości poznawania specyfiki zawodu rolnika łącznie z wykonywaniem 
pewnych funkcji produkcyjnych,  

− turystykę wiejską z uwzględnieniem elementów kultury lokalnej i formami in-
tegracji ze społecznością obszarów wiejskich. 

Z kolei Kożuchowska [2000] uważa, że specyficzne cechy agroturystyki związa-
ne są z:  
− gospodarstwem rolnym (rytmem życia gospodarskiego, pracami gospodarski-

mi, obecnością zwierząt domowych, świeżą żywnością, zapachami, odgłosami 
itp.); 

− bezpośrednim kontaktem z rodziną gospodarza (możliwością poznania zwy-
czajów rodziny, gościnnością, nowymi znajomościami i przyjaźniami, co-
dziennymi zajęciami mieszkańców wsi, życiem wiejskim: kulturą, zwyczajami, 
folklorem, tradycją oraz historią wsi i regionu, przestrzenią); oraz 

− kontaktem z przyrodą (swobodą poruszania się, znikomym natężeniem ruchu, 
ciszą, spokojem, możliwością rekreacji i sportu). 

Z powyższych definicji jasno wynika, że agroturystyka oferuje usługi związane 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem, funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego i do-
mowego rolnika oraz wypoczynkiem i rekreacją na świeżym powietrzu. 
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 Tab. 2. Podział produktów i usług na gałęzie działalności agroturystycznej 
 Tab. 2. Division of products and service into branches of agritourism activities 

A
 G

 R
 O

 T
 U

 R
 Y

 S
 T

 Y
 K

 A
 

Agrohotelarstwo Pobyt w gospodarstwie 
Pobyt w domu wiejskim 
Agrohotel (agromotel) 
Nocleg samoobsługowy 
Agrocamping 
Agrohotelarstwo specjalne 

Agrogastronomia Posiłki domowe 
Stołówka 
Restauracja 
Pola piknikowe 

Agroturystyka właściwa Obserwacja procesu produkcyjnego 
Uczestnictwo w procesie produkcyjnym 
Ścieżki dydaktyczne piesze i objazdowe 
Gospodarskie ZOO, safari, bezpośredni kontakt ze 
zwierzętami domowymi i przyrodą 

Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż produktów z gospodarstwa 
Sprzedaż typu „zbierz sam" 
Sklepy gospodarskie lub przyzakładowe 

Agrowypoczynek Wypoczynek wakacyjny 
Wypoczynek weekendowy 
Pobyt świąteczny 

Agrosport Spacery, marsze, jazda na rowerze 
Jazda konna 
Sporty wymagające dużej przestrzeni 
Gry terenowe nowej generacji 
Łowiectwo 
Wędkowanie 

Agrorozrywka Zwiedzanie parków i ogrodów 
Wyjazdy i wycieczki na tereny wiejskie 
Labirynty z kukurydzy i soi 
Słomiane konstrukcje 

Agroterapia Hipoterapia 
Terapia wykorzystująca specyfiki roślinne i zwierzęce 
Specyficzne diety 
Minisanatoria 

Etnografia Gospodarstwu historyczne – stare farmy 
Wsie historyczne 
Muzea sztyki ludowej i rolnictwa 
Uroczystości i festiwale rodzinne i wiejskie 

 Źródło: Sznajder, Przezbórska 2006, s.146. 
 Source: Sznajder, Przezbórska 2006, s.146. 
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Definicja agroturystyki wg studentów  

Na podstawie przeglądu literatury można zauważyć, że autorzy w bardzo różno-
rodny sposób definiują pojęcie agroturystyka. Również niejednorodne poglądy na ten 
temat mają ankietowani studenci. Analiza podawanych przez nich definicji pozwo-
liła podzielić je na trzy grupy. Pierwszą, w której agroturystykę utożsamiano z tury-
styką wiejską, drugą, w której uznawano ją jedynie za miejsce noclegowe na wsi 
oraz trzecią, najpełniejszą, w której wskazywano, że nieodłącznymi cechami tej 
formy turystyki są: funkcjonujące gospodarstwo rolne, bezpośredni kontakt z go-
spodarzami, możliwość udziału w ich codziennych pracach, przygotowywanie 
posiłków z produktów pochodzących z gospodarstwa, itp. Niestety, prawie 30% 
spośród ankietowanych w żaden sposób nie potrafiło wyjaśnić czym jest agroturysty-
ka.  

Najliczniejsza grupa studentów (48%) utożsamiała agroturystykę z turystyką 
wiejską (Ryc. 1). Ankietowani pisali między innymi, że: „jest to aktywne spędzanie wol-
nego czasu na wsi, z dala od miejskiego zgiełku”, „jest to działalność turystyczna na wsi”, „jest 
to wypoczynek w miejscach oddalonych od miast, atrakcyjnych krajobrazowo, niekoniecznie popu-
larnych”. Ta grupa badanych uważała, że działalność agroturystyczna nie musi być 
związana z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, może natomiast odbywać się 
w zaadaptowanych wyłącznie dla celów turystycznych budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych na obszarach wiejskich. Takie postrzeganie agroturystyki nawiązywa-
ło do poglądów Phillip i in. [2010] i pierwszego wyróżnionego przez autorów typu 
gospodarstwa – opartego o niefunkcjonujące gospodarstwo rolne. Wypowiedzi tej 
grupy ankietowanych świadczą o tym, że agroturystyka charakteryzuje się tylko po-
średnim kontaktem turystów z działalnością rolniczą, generuje jedynie wtórne 
związki z rolnictwem, polegające m.in. na zakupie wyrobów produkowanych na 
wsi, wypoczynku w zaadoptowanych do tego celu miejscach, zakupie posiłków 
przygotowywanych z miejscowych produktów spożywczych. Analizując definicje 
tej grupy ankietowanych, można zauważyć, że spośród terminów wymienianych 
przez Arroyo i in. [2013] jako konieczne przy określeniu agroturystyki, zabrakło 
w nich tylko terminu: funkcjonujące gospodarstwo rolne. Ponadto respondenci często 
wskazywali, że ważną cechą agroturystyki jest wypoczynek aktywny, rekreacja na 
świeżym powietrzu. Są to działalności agroturystyczne, na które zwracali uwagę 
Schilling i in. [2006]. W polskiej literaturze określenie agroturystyki w większości 
przypadków wiązane jest z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Analizowane 
definicje nie spełniają tego warunku. Można uznać, że studenci wskazywali tylko 
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wybrane działalności związane z agroturystyką. Zgodnie z podziałem zapropono-
wanym przez Sznajdera i Przezbórską [2006] były to: agrogastronomia, sprzedaż 
bezpośrednia, agrowypoczynek, agrosport, agrorozrywka, agroterapia oraz etnogra-
fia. W definicjach zabrakło natomiast określeń charakterystycznych dla agrotury-
styki właściwej, czyli: obserwacja procesu produkcyjnego, uczestnictwo w pracach 
rolnych i domowych, bezpośredni kontakt ze zwierzętami domowymi itp. Poglądy 
tej grupy młodzieży akademickiej na temat agroturystyki były zgodne z koncepcją 
Spychalskiego [1998], który do działalności agroturystycznej zaliczył także „turystykę 
na terenach wiejskich, rozumianą jako wszelkie formy rekreacji w rejonie niezurbanizowanym”. 

Druga grupa studentów, stanowiąca 13% ankietowanych (ryc. 1), łączyła agro-
turystykę jedynie z miejscem noclegowym oferowanym na wsi. Ankietowani 
stwierdzali między innymi, że: „jest to usługa polegająca na udostępnieniu miejsca noclegowe-
go na terenach wiejskich”, „to jest nocleg na wsi za pieniądze”. Definicje z tej grupy świad-
czą o tym, że ankietowani za agroturystykę uznają każdy nocleg turystów na obsza-
rach wiejskich, również ten odbywający się poza funkcjonującym lub niefunkcjonu-
jącym gospodarstwem rolnym. W tym wypadku respondenci zakładali, że turyści 
mogą posiadać jedynie bierny kontakt z działalnością rolniczą. Tego rodzaju kon-
takt, wg Phillip i in. [2010], oznacza, że turystyka i rolnictwo funkcjonują niezależ-
nie od siebie, a tylko lokalizacja na wsi jest elementem wspólnym.  

 
Ryc. 1. Znajomość definicji agroturystyki przez ankietowanych studentów. 

Źródło: opracowanie własne. 
Fig. 1. Knowledge about agritourism definitions between respndning students. 

Source: Own research  
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W definicjach tej grupy ankietowanych, spośród niezbędnych wg Arroyo i in. 
[2013] określeń w definiowaniu agroturystyki, znajdują się jedynie terminy związane 
ze środowiskiem rolniczym. Badani studenci, dla których agroturystyka kojarzy się 
wyłącznie z zakwaterowaniem na wsi, w swoich definicjach pominęli cztery pozo-
stałe klasy działalności agroturystycznej wyróżnione przez Schilling i in. [2006], tj.: 
sprzedaż produktów rolnych, działalność edukacyjną, rozrywkę w gospodarstwie 
rolnym, rekreację na świeżym powietrzu. W tym wypadku respondenci za działal-
ność agroturystyczną uznali jedynie wynajmowanie pokoi bez świadczenia innych 
usług agroturystycznych. Znajduje się to w sprzeczności z poglądami np. Ollenbur-
ga i Buckleya [2007]. Nie jest to również zgodne ze stanowiskiem polskich badaczy. 
Należy uznać, że spośród wymienianych przez Sznajdera i Przezbórską [2006] dzia-
łalności agroturystycznych ankietowani z tej grupy wymienili tylko jedną: agrohote-
larstwo. 

Trzecia grupa studentów, która najpełniej zdefiniowała agroturystykę, stanowiła 
11% respondentów. Stwierdzili oni, między innymi, że: „jest to gospodarstwo na wsi 
gdzie przyjezdni ludzie mogą obcować z naturą, ze zwierzętami gospodarskimi, mogą pracować 
z gospodarzami, jeździć konno itp.”, „jest to gospodarstwo rolne przekształcone w taki sposób, że 
obok działalności rolnej zorganizowana jest możliwość przyjmowania turystów chcących odpo-
cząć”. Przytoczone określenia świadczą o tym, że ankietowani z tej grupy nieroze-
rwalnie łączą działalność agroturystyczną z funkcjonującym gospodarstwem rol-
nym, w którym dochodzi do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu turystów z 
działalnością rolniczą. Respondenci wykluczyli w ten sposób, uznawane przez Phil-
lip i in. [2006], typy gospodarstw agroturystycznych opartych na niefunkcjonują-
cych gospodarstwach rolnych. W definicjach tej grupy ankietowanych pojawiają się 
prawie wszystkie, niezbędne wg Arroyo i in. [2013] dla pełnego określenia agrotu-
rystyki terminy, tj.: środowisko rolnicze, funkcjonujące gospodarstwo rolne, roz-
rywka, wypoczynek. Definicje agroturystyki tej grupy respondentów są najbliższe 
poglądom polskich badaczy. Studenci w swoich określeniach najczęściej zwracali 
uwagę na rodzaje działalności związane z agroturystyką właściwą [Sznajder, Prze-
zbórska 2006], w tym przede wszystkim na: uczestnictwo w pracach rolnych, bez-
pośredni kontakt ze zwierzętami domowymi i przyrodą. Ankietowani wskazywali, 
w tym wypadku, na specyficzne cechy agroturystyki, związane z gospodarstwem 
rolnym, kontaktem z rodziną gospodarza, kontaktem z przyrodą [Kożuchowska 
2000].  
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Z powyższych analiz wynika, że agroturystyka dla ankietowanych studentów to 
przede wszystkim usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz wypo-
czynkiem i rekreacją na obszarach wiejskich, niekoniecznie związane z działalnością 
gospodarstw rolnych.  

 
Wnioski  i  rekomendacje  

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji agroturystyki. Nieustająco 
trwa dyskusja, czy pojęcie to powinno być nierozerwalnie związane z funkcjonują-
cym gospodarstwem rolnym, czy też nie? W polskiej literaturze przeważa pogląd, 
że jest to forma wypoczynku w gospodarstwie wiejskim o charakterze rolniczym. 
Podkreśla się więc ścisły związek agroturystyki z działającym gospodarstwem rol-
nym. Przeprowadzone badania ankietowe dowodzą, że ta forma wypoczynku jest 
odmiennie traktowana przez studentów polskich uczelni. Prawie połowa respon-
dentów utożsamiała agroturystykę z turystyką wiejską i stwierdzała, że nie musi być 
ona związana z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Podobne poglądy prezen-
towała ponad 10% grupa studentów, która łączyła agroturystykę jedynie z miej-
scem noclegowym oferowanym na wsi. Zaledwie 11% ankietowanych uważało, że 
rozpatrywana forma wypoczynku powinna być związana z gospodarstwem rolnym. 
Niestety, prawie jedna trzecia badanych w żaden sposób nie potrafiła wyjaśnić 
czym jest agroturystyka. Opisane zróżnicowanie poglądów wynika z niepełnej wie-
dzy na temat tej formy wypoczynku oraz prawdopodobnie ze słabej promocji go-
spodarstw agroturystycznych wśród studentów. 

Poszerzanie wiedzy studentów za pomocą różnorodnych metod powinno stać 
się jednym z ważniejszych celów przy opracowywaniu strategii marketingowych 
w agroturystyce. Działania te powinny być skierowane głównie do osób, które 
w żaden sposób nie potrafią zdefiniować agroturystyki oraz do tych, które utożsa-
miają ją jedynie z miejscem noclegowym na wsi.  

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że w działaniach promocyjnych nie-
konieczne jest podkreślenie związku agroturystyki z funkcjonującym gospodar-
stwem rolnym. Należy raczej zwracać uwagę na walory wynikające z szeroko poję-
tego środowiska wiejskiego. Atrakcje związane z czynnym gospodarstwem rolnym 
należy traktować jako uzupełniające. Niełączenie agroturystyki z funkcjonującym 
gospodarstwem rolnym jest także zgodne z oczekiwaniami większości osób świad-
czących usługi turystyczne na obszarach wiejskich. Jak wynika z badań [Turystyka 
wiejska…2012] tylko nieliczni właściciele gospodarstw agroturystycznych zachęcają 



220 Wio l e t ta  Kamińska ,  Mir o sł aw Mular czyk  
 
turystów do prac rolnych. Związane jest to głównie z dbałością o bezpieczeństwo 
wypoczywających na wsi.  

Badania potwierdziły poglądy Arroyo i in. [2013], że istnieje duża rozbieżność 
między pojmowaniem agroturystyki przez przedstawicieli świata nauki i potencjal-
nych agroturystów. Poznanie tych różnic może stanowić podstawę do zmian 
w strategiach marketingowych.  
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DEFINING AGRITOURISM – THEORISTS VERSUS POLISH 
ACADEMIC YOUTH  

The aim of this article is to define the state of knowledge of the academic youth on 
agritourism and to compare this knowledge with theoretical concepts of scientists. The 
article fits in the global discussion on defining and redefining agritourism. Scientists’ 
views on definition of agritourism were presented on the basis of critical analysis of 
subject literature. Primary material obtained from the surveys constituted the basis for 
analysis of the students’ definition of agritourism. The analysis show that there is 
a significant discrepancy between understanding agritourism by the representatives of 
scientific world and potential agritourists.  

Key words: agritourism, academic youth, theorists 




