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PROJEKTOWANIE KRTYTERIUM OCEN W AGROTURYSTYCE 

Streszczenie
Agroturystyka jest stosunkowo nowym kierunkiem działań szeroko rozumianej turystyki. Stąd też powstał problem oszacowa-
nia jakości usług agroturyzmu, do których brakuje kryteriów ocen. W teorii zarządzania do rozwiązywania takich problemów 
wskazuje się funkcje organizacyjne. Celem opracowania było przedstawienie uzasadnionej propozycji kryteriów oceny pobytu 
klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Do realizacji celu wykorzystano metody: Kluczowych Czynników Sukcesu, analizę 
literatury, uproszczoną metodę analizy wartości organizacji, metodę analizy i syntezy. W prezentowanym opracowaniu posłu-
żono się funkcjami turystycznymi. Wyodrębnienie funkcji gospodarstw agroturystycznych stanowi uzasadnioną podstawę teo-
retyczną ułatwiającą dalsze projektowanie uzasadnionych metodologicznie ocen działalności gospodarstw agroturystycznych 
przy wykorzystaniu odpowiednich kryteriów i skal oceniania.
Słowa kluczowe: kryterium ocen, agroturystyka, funkcje w agroturystyce

DEVELOPING THE CRITERIA FOR AGRITOURISM ASSESSMENT

Abstract
Agritourism is a relatively new branch of a widely understood concept of tourism. Therefore, there is a problem to assess the 
quality of services for which there are no criteria of evaluation. The theory of management points to the organizational functions 
as a way of assessment in such cases. The aim of this work is to introduce suggestions for the criteria in evaluating the stay of 
a customer on a agritourism farm. The following methods were used for this purpose: the key success factors, the analysis of 
literature, a simplified method for the analysis of organizational value, the method of analysis and synthesis. Moreover, tourist 
functions were used for the purpose of this paper. The identification of functions of agritourism farms constitutes a justified 
theoretical base to be used in their further assessment. It will make it easier to develop methodologically justified criteria for 
agritourism farm evaluation with the use of proper criteria and a scale of evaluation. 
Key words: criteria for the evaluation, agritourism, functions in agritourism

Korzeni agroturystyki można doszukiwać się w pierwszych formach turystyki organizowanej w starożyt-
nym Egipcie. Wyjazdy na dziką przyrodę były modne w Rosji XIX wieku (kurorty czarnomorskie, Kau-

kaz, Karpaty). W czasach carskiej Rosji Krym był tak modnym miejscem wypoczynku jak Lazurowe Wybrze-
że, Majorka i  Monako. Wielkie zasługi dla rozwoju wodolecznictwa położyli Skandynawowie otwierając 
pierwsze zakłady gimnastyki leczniczej. Rozwój kolejnictwa w Anglii znacząco przyczynił się do powstania 
zwyczaju sobotnio niedzielnych wyjazdów za miasto w  celach zdrowotnych jako przeciwdziałaniu anty 
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higienicznym warunkom slumsów robotniczych. W tym też okresie w teorii zarządzania wyodrębnił się kie-
runek humans relations. Dostrzegano w nim nowe możliwości zwiększania produkcji przemysłowej poprzez 
zwracanie uwagi na rolę czynnika ludzkiego, poprawę stosunków międzyludzkich oraz poprawę warunków 
życia i pracy. Jego wartości dostrzegano też w Polsce. Wielu przedstawicieli polskich przemysłowców zalicza 
się do mało znanych współtwórców tego kierunku. Zaliczyć można do ich kręgu czeskiego przemysłowca 
Battę, Emila Wedlla, a nawet Aleksandra Głowackiego. Przykładowo Batta był organizatorem cotygodnio-
wych obiadów spożywanych wraz z załogą na terenie fabryki obuwia. Emil Wedel na terenie zakładów cukier-
niczych na warszawskiej Pradze wybudował otwartą pływalnię, z której w trakcie długiej przerwy mogli ko-
rzystać pracownice i  robotnicy. W  pobliskim Świdrze k/Otwocka wybudował ośrodek dla wypoczynku 
sobotnio-niedzielnego nad rzeką Świder przeznaczony dla robotników. Pracownikom wypłacał latem trzyna-
stą pensję przeznaczaną na wyjazdy urlopowe, uważając że wyjazd rodzinny wiąże się dodatkowymi koszta-
mi, podczas gdy opłaty za czynsz obowiązują i stanowią stałą pozycję w budżecie rodziny pracownika.

Hrabia Karol Brzostowski, podobnie jak generał Józef Prądzyński są mało znanymi postaciami zasługu-
jącymi do wpisania ich do kręgu przedstawicieli przednaukowego i technologicznego kierunku prekursorów 
teorii zarządzania w Polsce. 

Zainteresowania wypoczynkiem i regeneracją sił klasy robotniczej zostało najwcześniej dostrzeżone w ko-
lebce rozwoju przemysłu maszynowego i  włókienniczego w  Anglii, w  której też powstało pierwsze biuro 
podróży organizujące wyjazdy sobotnio-niedzielne i  wyjazdy podmiejskie. Wprowadzanie nowoczesnych 
technologii wymagało nowych kompetencji robotników. Inwestowanie w przyuczanie do zawodu prowadzi-
ło do poszukiwań uwarunkowań zdrowia i wypoczynku. Dostrzeganie kardynalnych zagrożeń zdrowotnych 
w slumsach robotniczych przywiodło do „wyprowadzania” mieszkańców na stadiony, turystykę podmiejską, 
wędkarstwo, łowiectwo itd. Powstały też pierwsze biura podróży.

Turystyka podmiejska była jedną z pierwszych dostrzeżonych z uwagi na potrzeby społeczne i walory wy-
poczynkowo-rekreacyjne. Tego tupu wyjazdom sprzyjało powstawanie kolejowych tras podmiejskich oraz linii 
tramwajowych. Podobnie w Warszawie linia na „Bielany” spowodowała rozwój infrastruktury rekreacyjno-tu-
rystycznej w Parku Bielańskim. Trzy kilometry dalej powstała warszawska uczelnia wychowania fizycznego.

Do najmodniejszych kierunków należały góry i kurorty nadmorskie. Powstała też moda na morską tu-
rystykę wędkarską także na terenach odległych i egzotycznych, np. w Afryce, w Ameryce, na Kamczatce itd. 
Modnymi stały się wyjazdy „do wód”, czyli miejscowości o uznanych walorach mikroklimatycznych i wo-
doleczniczych. Przy dużym niedostatku miejsc w  powstających kurortach rozwiązaniem stały się kwatery 
prywatne u miejscowej ludności, która służyła także pomocą przewodnicką.

Na początku XX wieku zaczęła się intensywnie rozwijać agroturystyka. Prozaiczną przyczyną było duże 
zapotrzebowanie społeczne na każdą najtańszą formę wypoczynku rodzinnego. W  okresie PRL-u w  za-
kładach pracy organizacją wypoczynku zajmowały się komórki socjalne komisji zakładowych. Przy braku 
ośrodków rekreacyjnych rozpoczęła się era taniego budownictwa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w całym 
kraju. Najbardziej atrakcyjne tereny zostały zagarnięte przez duże i bogate zakłady pracy np. kopalnie, huty, 
fabryki samochodów, samolotów, okręgi wojskowe i struktury milicyjne. Do lokalizacji prestiżowych zalicza-
no min. zasobne jeziora suwalsko-augustowskie. Do negatywnych czynników obniżających jakość i rozwój 
tych ośrodków można było zaliczyć niskie kompetencje kadry kierowniczej oraz niski standard socjalny [6, 
7]. Na stanowiska kierowników często delegowano zasłużonych politycznie działaczy partyjnych, nie zawsze 
posiadających odpowiednią wiedzę turystyczno-rekreacyjną oraz kompetencje menedżerskie. O funkcjach 
agroturystyki jeszcze wówczas nie wspominano, nie było także potrzeb kształcenia na kierunkach studiów 
hotelarskich.

Wyczerpanie zasobów miejscowości atrakcyjnych turystycznie oraz duża koncentracja ośrodków wypo-
czynkowych w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych przy niskim standardzie socjalnym bazy (np. 
domki z dykty, brak cieplej wody), oraz wiele innych niedogodności spowodowały poszukiwania nowych roz-
wiązań. Jednym z nich stała się agroturystyka pomyślana jako najtańsza forma turystyki oparta na przeświad-
czeniu o  tradycyjnej polskiej gościnności oraz niskich kosztach. Okres względnego wiejskiego dobrobytu 
minął wraz z wejściem w erę gospodarki rynkowej. Kryzys społeczno, gospodarczo, polityczny lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku spowodował redukowanie funkcji socjalnych zakładów pracy [2, 6]. Wyprzedawano 
bazę socjalną i rekreacyjną. Wyzbywano się finansowania zakładowych klubów sportowych, w tym i piłkar-
skich. Funkcjonowały kolejki oczekujących na możność otrzymania skierowania na wczasy. Zakazy przyjaz-
dów z kotkami i pieskami także oceniano jako bariery. Na tle tych ograniczeń i niedogodności oraz społecznej 
krytyki zaczęła powstawać agroturystyka jako nowa i tańsza forma organizacji wypoczynku rodzinnego. 

Rozwijała się ona początkowo bez większej ingerencji regulacji rządowych. Wątpliwości zaczął budzić 
standard zakwaterowania, wyżywienia oraz otoczenia zewnętrznego kwater. Pojawiały się wątpliwości typu: 
czy gospodarstwo bez inwentarza żywego jest gospodarstwem, hotelikiem czy też hangarem sypialnianym 
przerobionym ze stodoły lub obory. Wątpliwości tego typu potwierdzają problemy praktyczne uzasadniają-
ce tematykę i znaczenie naukowe prezentowanego opracowania dotyczącego poszukiwania kryteriów ocen 
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w agroturystyce. Projektowanie kryteriów ocen dla tej nowej dziedziny turystyki jest głównym celem prezen-
towanego opracowania i stanowi też jego nowość naukową. 

Na podstawie analizy literatury można zauważyć, iż do głównych źródeł powstawania usług agrotury-
stycznych należy zaliczyć w Polsce:

1. Reaktywowanie gospodarki rynkowej.
2. Wprowadzenie formy socjalnej w zakładach pracy „wczasy pod gruszą”.
3. Zainteresowania możliwościami uzupełnienia domowej spiżarki.
4. Możność zabrania ze sobą zwierząt domowych (koty, psy, króliki itp.).
5. Możność poznawania rdzennego folkloru i obrzędów.
6. Względna konkurencyjność cenowa.
7. Możność uczestnictwa w wybranych pracach polowych i gospodarskich.
8.  Możność połowów ryb i ich przetwarzania, zbieractwo runa leśnego, możność suszenia oraz maryno-

wania, zbieractwo flory i fauny.
9. Możność poznawania historii regionu oraz tradycyjnej gościnności.
Jak wskazują powyższe tezy omawiana forma wbrew pozorom jest dziedziną złożoną i  trudną do efek-

tywnego funkcjonowania. Ponad 80% gospodarstw posiada roczne obłożenie miejsc poniżej 20% możności 
kwaterunkowych w skali roku.

Agroturystyka wędkarska jest zupełnie nową formą turystyki w  naszym kraju. Mamy problemy, jakimi 
kryteriami oceniać pobyt w  takim obiekcie. Przyznawanie „gwiazdek” hotelowych nie wchodzi w  rachubę. 
Złocone klamki, marmury i granitowe kolumny rażą tandetą i raczej odstraszają doświadczonych turystów. 
Byłyby też zaprzeczeniem zdrowo rozsądkowych kryteriów oceny tego typu bazy. Autorzy artykułu przebywali 
w sposób zorganizowany w różnej kategorii gospodarstwach agroturystycznych. Zapoznanie się z warunkami 
wypoczynku nasunęło wiele refleksji, pytań i dróg poszukiwań. Jednym z nich jest zagadnienie oceny jakości 
pobytu.

Materiał i metody
Podstawowym zagadnieniem jest znalezienie metodologicznie poprawnego kryterium ocen. Przy ich bra-

ku racjonalnym metodologicznie jest adaptacja rozwiązań stosowanych w innych dziedzinach i poziomach 
oraz strukturach. Wstępnie założono, iż poprawnym rozwiązaniem może być wyprowadzenie kryteriów ocen 
funkcji agroturystycznych wywodzących się z ogólnych funkcji turystyki [3]. Funkcjami agroturystyki po-
winny być tym samym funkcje, które są właściwe dla tej dziedziny. W związku z tym poprawnym może być 
założenie, że funkcje agroturystyki można wyprowadzić z ogólnych funkcji turystyki. 

Celem opracowania jest przedstawienie uzasadnionej propozycji kryteriów oceny pobytu klienta w go-
spodarstwie agroturystycznym.

Hipotetycznie założono, iż kryteria ocen realizacji funkcji gospodarstwa w agroturystyce zasadnie jest 
wyprowadzić z funkcji turystycznych zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu i od teorii wyższego rzędu, do 
niższych poziomów abstrakcji.

Zadania do realizacji celu: 
1. Zdefiniowanie funkcji w agroturystyce.
2. Opisanie poszczególnych funkcji agroturystyki.
3. Ocena i klasyfikacja funkcji.

Metody techniki i badawcze zastosowane w opracowaniu:
1. Metoda KCS (kluczowych czynników sukcesu) [1].
2. Analiza literatury.
3. Uproszczona metoda analizy wartości organizacji [1, 7, 8]
4. Metoda analizy i syntezy.

Mając na uwadze fakt, że rozwiązania sprawdzone w dziedzinach o wyższym stopniu abstrakcji i rozwoju 
sprawdzają się w dziedzinach o niższym stopniu abstrakcji założono, iż funkcje agroturystyki można wypro-
wadzić z ogólnych funkcji turystyki. W związku z tym w ramach funkcji agroturystyki możemy wymienić:

1. Funkcję poznawczą.
2. Funkcję kształcącą.
3. Funkcję zdrowotną.
4. Funkcję bezpieczeństwa (bezpieczne gospodarstwa).
5. Funkcję dochodową.
6. Funkcję zatrudnieniową.
7. Funkcja ekonomiczną.
8. Funkcję aktywizacji terenów wiejskich.
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Jedną z pierwszych i podstawowych w działalności człowieka jest funkcja poznawcza [4], motywująca 
miedzy innymi do poznawania i odkrywania nowego i nieznanego. Agroturyści są nie tylko głodni strawy 
w potocznym znaczeniu. Są oni głodni wiedzy o gospodarstwie, roślinach i uprawach, zwierzętach, ich ob-
słudze, stosowanych technologiach w uprawie i hodowli, rasach i odmianach, wymaganiach oraz normach. 
Turysta jak dziecko chciałby wszystko zobaczyć, dotknąć i popróbować, np. nakarmić kury, króliki, osiodłać 
konia, poprowadzić traktor itp. 

Bardzo ważnym jest poznawanie historii, tradycji i kultury. W realizację tej funkcji z powodzeniem wpisać 
się mogą nestorzy, dziadkowie i pradziadkowie. Każda ich opowieść będzie wartościową dla przyjezdnych. 

Ciekawym jest poznawanie zabytków budownictwa wiejskiego, domów, spichlerzy, piwnic, stodół i bu-
dynków inwentarskich. Na ścianie wschodniej, np. w miejscowości Narewka i  innych spotykamy się z bu-
dynkami mieszkalnymi zdobionymi interesującymi przykładami zdobnictwa stolarskiego, okiennicami itd. 
Wielu gospodarzy konserwuje i eksponuje na swoich posesjach nieużywane maszyny i narzędzia rolnicze. 
Koła gospodyń wiejskich reaktywują działalność kapel i zespołów tańców ludowych. Ich udział w uroczy-
stościach gminnych i kościelnych oraz przeglądach kulturalnych zwiększa atrakcyjność obszaru oraz gospo-
darstw agroturystycznych.

Z  wyżej wymienioną wiąże się ściśle funkcja kształcąca. Pobyt w  gospodarstwie można porównać do 
swoistego uniwersytetu w zagrodzie. Potrzeba uzupełniania wiedzy jest bardzo silna i dokuczliwa. Dotyczy 
ona nie tylko zagadnień technologicznych, uprawowych czy hodowlanych. Odpoczywający w gospodarstwie 
chciałby otrzymać informację o geografii regionu, bogactwach naturalnych, florze i faunie, zabytkach w naj-
bliższej i dalszej okolicy, faktach historycznych oraz baśniach i legendach. Zasadnym jest udostępnienie fol-
derów gromadzonych i upowszechnianych przez lokalną informację turystyczną. Bardzo cenionymi są wy-
dawnictwa albumowe. W  jednym z  gospodarstw (gospodarstwo Silaile,) rolnik zgromadził pokaźny zbiór 
folderów i  cennych albumów wydanych w  ubiegłym wieku. Bardzo ciekawymi są prezentacje rodzinnych 
albumów fotograficznych (Ogród Bajek Sowa) zawierających fotografie z okresów przedwojennych [3].

Funkcja zdrowotna jest bardzo doceniana przez klientów. Nie zawsze jest należycie szacowana przez go-
spodarzy. Najczęściej dostrzegane są takie walory jak czyste i  świeże powietrze, czysta, smaczna naturalna 
woda, nasłonecznienie, brak smogu, aromaty pól, łąk i lasów. Do bardzo istotnych należą potrzeby związane 
z warunkami snu, utrzymywania higieny osobistej [5]. Bardzo ważną jest funkcja żywieniowa oparta o tra-
dycyjne receptury i technologie potraw regionalnych przyrządzanych ze świeżych produktów pozyskiwanych 
z własnego pola i ogródka. Świeże warzywa, owoce, ziemniaki, mleko i sery mają niepowtarzalny smak i za-
pach. Należy pamiętać, iż komórki warzyw i owoców przechowywanych w lodówce nie mogą być zaliczane 
do świeżych, ponieważ w ich komórkach z godziny na godzinę zachodzą biochemiczne procesy obumierania 
komórek, starzenia i gnicia. Dlatego też, walory kuchni opartej na świeżych produktach pochodzących z go-
spodarstwa są bardzo łatwo dostrzegane i doceniane przez odbiorców. Powinny w związku z tym zajmować 
wiodącą pozycję w zestawie walorów gospodarstwa agroturystycznego. 

Dbałość o zdrowie jest bardzo ważna szczególnie dla tych, którzy doznali bezpośrednio lub pośrednio 
skutków jego utraty. Dlatego doceniamy walory czystego powietrza, wody, naturalnego mikroklimatu nieska-
żonego detergentami i dezodorantami. W ramach funkcji zdrowotnej należy wspomnieć o funkcji bezpie-
czeństwa. Właściciel obiektu agroturystycznego powinien ubezpieczyć swoją działalność w zakresie NNW 
i  OC. Przed przyjęciem gości powinna być dokonana samoocena stanu bezpieczeństwa w  gospodarstwie 
z uwzględnieniem pomostów wędkarskich, mostków i kładek, poręczy na strychy użytkowe, bezpieczeństwa 
sprzętu pływającego i ich wyposażenia w sprawdzony sprzęt ratowniczy tj. kamizelki, liny ratownicze, koło 
ratunkowe, a nawet bosaki. Zasadnym jest stosowanie prakseologicznej zasady antycypacji, bowiem zawsze 
taniej jest zapobiegać, niż ponosić skutki przykrych zdarzeń, wypadków lub utraty zdrowia.

Funkcja dochodowa. O dochodach i zyskach gospodarze składających się na funkcję dochodową właści-
ciele na ogół unikają rozmów. Jeżeli są one istotne dla pensjonatów i moteli, to nie powinny przynosić strat 
rolnikom. Nie zawsze możliwa jest prosta i precyzyjna ocena składników kosztów. Dochody gospodarza wy-
twórcy usług agroturystycznych wynikają z bezpośrednich potrzeb osób wypoczywających. Związane są one 
z realizacją takich potrzeb jak zakwaterowanie, wyżywienie oraz organizacja zwiedzania atrakcji turystycz-
nych. Na każdej potrzebie wypoczywających można zarobić. Przykładowo umożliwienie zakupu własnych 
wyrobów kulinarnych pod nazwą „koszyk gospodyni” wraz recepturami kultowych regionalnych potraw, wy-
robów mleczarskich oraz nalewek „nastojek” ziołowo-miodowych. Oferta cenowa takiego koszyka powinna 
być przedstawiona na początku pobytu.

W ramach pobytu agroturystycznego wysoko ocenianą jest pomoc w zagospodarowaniu trofeów węd-
karskich, zielarskich i  runa leśnego. Dobrze jest posiadać wyznaczone miejsce do obróbki ryb, skrobania, 
patroszenia oraz konserwacji, tj. wędzenia, suszenia, solenia, pasteryzowania, preparacji okazów flory i fauny.

Mówiąc o funkcji dochodowej należy zwrócić uwagę na zagadnienie niskiego obłożenia i niskiego stopnia 
wykorzystania bazy w agroturystyce. 

Jak wynika z  opisu przedstawionych funkcji, w  realizacji każdej z  nich mogą kryć się istotne rezerwy. 
Mogą one być definiowane w każdym indywidualnym przypadku poprzez zastosowanie adekwatnych metod 
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analityczno-strategicznych oraz właściwych rozwiązań marketingowych. Należy zwrócić m.in. uwagę na pro-
mocję i reklamę prowadzoną indywidualnie oraz promocję i reklamę prowadzoną w ramach stowarzyszeń, 
federacji, związków rolniczych oraz turystycznych. Bardzo ważną jest posiadanie własnych stron interne-
towych, których opracowanie i  zamieszczenie można powierzyć specjalistom. Od ich opracowania zależą 
wyniki szybkiego i konkurencyjnego dotarcia do klienta. Jednym z najbardziej skutecznych form promocji 
jest wytworzenie zadowolenia naszych klientów. Klient zadowolony przekazując dodatnie oceny świadczy 
bezpłatne usługi promocyjno-reklamowe które odznaczają się dużą wiarygodnością i skutecznością. Przeka-
zywanie przez nich ulotek i folderów odznacza się bardzo wysokim wskaźnikiem wiarygodności informacji.

Funkcja zatrudnieniowa. Realizacja zaprezentowanych funkcji wymaga wykonawców. Mogą nimi być 
członkowie rodziny lub osoby najmowane, zamieszkałe w najbliższej okolicy. Ponieważ wieś się znacząco wy-
ludnia, to rozwiązaniem może być poszukiwanie pracowników z grona dalszej rodziny, lub za pośrednictwem 
biura zatrudnienia, z którego można też otrzymać dotację na rozwój agrobiznesu. Kompetencje zatrudnia-
nych osób są na ogół niskie. Dlatego też zatrudniający powinien sam przeszkolić i poinstruować zatrudniany 
personel lub zatrudniać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. Jedną z najważniejszych kompetencji 
oprócz pracowitości jest jego lojalność i uczciwość. Sprawdzanie referencji nowych pracowników jest bardzo 
trudne w krótkim okresie czasu. Możność i warunki przyjmowania gości przez pracownika powinny być ujęte 
w umowie o pracę. Wskazanym jest wzbogacenie umowy o szczegółowe instrukcje w zakresie standardów, 
gościnności, uprzejmości, punktualności. Szczegółowych określeń wymagają m.in. standardy czystości, po-
dawania do stołu, sprzątania sypiali i łazienek, witania i żegnania gości. Ilość zatrudnionych jest pochodną 
klasy obiektu i poziomu prezentowanej oferty. Decydując się na wypoczynek w gospodarstwie agroturystycz-
nym na ogół klient nie nastawia się na najwyższe hotelowe standardy sypialni i łazienek. Zwiedzając obiekty 
agroturystyczne autorzy trafili na gospodarstwo, w którym oferowano także spanie w sąsieku na sianie we 
własnych śpiworach. Z uwagi na najniższe koszty i dobrą kuchnię obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem 
organizatorów wycieczek szkolnych i wyjazdów studenckich. W innym z gospodarstw agroturystycznych spo-
tkano marmurowy holl oraz imitacje pozłacanych klamek. Można mieć jednak wątpliwości, czy taki obiekt 
zasługuje na kategorię agroturystyczną [4]. 

Wymienione sześć funkcji tj. poznawcza, kształcąca, zdrowotna, dochodowa i zatrudnieniowa składają 
się na ostatnią określoną jako funkcja aktywizacji terenów wiejskich. Dla ich realizacji niezbędnym jest wy-
korzystanie wielu koniecznych i pożądanych kompetencji decydujących o sukcesie końcowym, który można 
określić zadowoleniem turystów i wytwórcy usług agroturystycznych. 

Funkcja ekonomiczna. Działalność agroturystyczna powinna być prowadzona z ołówkiem w ręku. Nie 
powinna się opierać na przekładaniu kosztów i dochodów z jednego koszyka do drugiego. Powinna być we-
wnętrznie rozliczana i oceniana. Powinna opierać się na zasadzie opłacalności. Ponieważ spotykamy się z róż-
ną zasobnością i potrzebami gości, to racjonalnym jest wprowadzanie zasady jakości pobytu za określoną 
cenę w ramach przyjętych pakietów jakościowych np. żywienie oparte na 2 lub 3 posiłkach, obniżone stawki 
dla dzieci, wymiana pościeli codziennie lub co 6 dni itd. Ponieważ każda funkcja kosztuje, to za poszczególne 
działania mogą być dodatkowe opłaty, np. zimowy kulig z pieczeniem barana i grzanym winem może być 
propozycją fakultatywną podobnie jak wyprawa na wielką rybę na odległe łowiska. Zapewnienie sprawne-
go pływającego sprzętu wędkarskiego oraz posiadanie pomostów wędkarskich może stanowić o czynnikach 
atrakcyjności gospodarstwa. Każda taka propozycja programowa wymaga środków, czasu oraz zaangażowa-
nia gospodarza. Gościnność jest pożądaną cechą gospodarzy, ale nie mogą oni dokładać rodzinnego interesu. 
Ekonomia powinna być ekonomiczna jak mawiają Rosjanie. Polska prakseologia operuje trzema kategoriami 
działań ekonomicznych wymieniając działania ekonomiczne, obojętne oraz nieekonomiczne. Na podstawie 
analizy działań można określić w jaki sposób podnieść ich oceny.

Z  opisanych siedmiu funkcji zgodnie z  analizą teorii wartości organizacji, trzy funkcje należy zaliczyć 
do tak zwanych głównych – wewnętrznych, podstawowych. Należą do nich funkcja zdrowotna, poznawcza 
i kształcąca. Pozostałe zalicza się do funkcji wewnętrznych systemu. Możliwe jest wyszczególnienie innych 
funkcji. Opisane funkcje stanowią wyjściową podstawę do określania szerokiej tematyki badawczej o kierun-
ku jakościowym.

Podsumowanie i wnioski
Jak zauważono w części wstępnej opracowania istotnym problemem dla agroturystyki jest brak kryteriów 

dla ocen takiej działalności. W teorii zarządzania do rozwiązywania takich problemów wskazuje się funkcje 
organizacyjne. W prezentowanym opracowaniu posłużono się funkcjami turystycznymi, które z racji więk-
szego stopnia ogólności turystyki jako dziedziny powinny być adekwatnymi dla agroturystyki jako dziedziny 
o niższym stopniu abstrakcji niż turystyka. Tym sposobem oparto się na fundamentalnej formule metodolo-
gicznej od ogółu do szczegółu. Wyszczególniono w ten sposób oceny działalności agroturystycznej na pod-
stawie stopnia realizacji poszczególnych funkcji. Potwierdzono założoną hipotezę, iż kryteria działalności 
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w agroturystyce mogą być oparte na stopniu realizacji poszczególnych funkcji. Niewątpliwie możliwe są inne 
podziały i opisy funkcji w zależności od zastosowanych wyjściowych modeli i teorii. 

Wnioskując, wyodrębnienie funkcji gospodarstw agroturystycznych stanowi uzasadnioną podstawę teo-
retyczną ułatwiającą dalsze projektowanie uzasadnionych metodologicznie ocen działalności gospodarstw 
agroturystycznych przy wykorzystaniu odpowiednich kryteriów i skal oceniania.
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