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Synopsis. W gminie Gorlice funkcjonuje 10 gospodarstw agroturystycznych. We wszystkich gospodarstwach turyści mają 
dostęp do produkowanych w nim artykułów żywnościowych. Turyści mogą zakupić świeże owoce, warzywa, przetwory 
owocowo-warzywne, mleko, mięso oraz jajka. Kwaterodawcy oferują swoim gościom możliwość zabawy przy ognisku, 
grzybobrania, łowienia ryb, zwiedzanie okolicy z gospodarzem, obserwowanie zwierząt gospodarskich i roślin uprawnych 
oraz możliwość samodzielnego wykonania przetworów spożywczych pochodzenia roślinnego. Turyści mogą przywozić ze 
sobą własne zwierzęta, a także uczestniczyć i pomagać w pracach gospodarskich i polowych. Właściciele posiadają kwalifi -
kacje zawodowe przydatne w prowadzeniu działalności agroturystycznej oraz legitymują się znajomością języków obcych.

Wstęp
Agroturystyka ma do spełnienia trzy podstawowe cele – ma przyczynić się do aktywizacji gospodarczej 

i zapewnienia dodatkowych dochodów rolnikom i innym mieszkańcom wsi, ochrony przyrody i kultury 
ludowej, jako walorów turystycznych oraz stworzenia możliwości atrakcyjnego urlopu dla turystów, 
mieszkańców miast [Łazarek, Łazarek 2002]. 

Wszystkie te założenia wypełnia Gmina Gorlice, jedna z bardziej atrakcyjnych gmin województwa 
małopolskiego. W krajobrazie ziemi gorlickiej dominują rozległe kompleksy leśne, będące pozostałością 
Puszczy Karpackiej. Rosną tu buki, jawory, graby, świerki, jodły, dęby i lipy, a nad rzekami można spotkać 
łęgi wierzbowo-topolowe. Nienaruszone połacie lasów są naturalną ostoją dla wielu gatunków zwierząt. 
Wszystkie lasy zostały objęte ochroną i podlegają specjalnym sposobom zagospodarowania, które zapewniają 
trwałe pełnienie swych funkcji, głównie wodochronnych, glebochronnych i uzdrowiskowo-klimatycznych 
[Jagoda 2005]. O atrakcyjności gminy Gorlice świadczy też położenie na jej terenie uzdrowisk w Wysowej 
i Wapiennem, stoku narciarskiego na Magurze Małostwoskiej, stadniny koni huculskich w Gładyszowie 
oraz zalewu w Klimkówce. Walory gminy podnosi także bliskość przejść granicznych w Koniecznej i w 
Barwinku, umożliwiających przekroczenie granicy ze Słowacją. Ziemia gorlicka jest regionem wielu kul-
tur, tradycji Pogórza i Łemków. Mieszkańcy gminy kultywują tradycje pogórzańskie związane z różnego 
rodzaju obrzędami, co znajduje wyraz w przeglądach np. zespołów kolędniczych, palm i pisanek wielka-
nocnych, wieńców dożynkowych, potraw regionalnych. W gminie Gorlice istnieje możliwość uprawiania 
turystyki:kwalifi kowanej (narciarskiej, rowerowej, pieszej), przyrodniczej (poznanie ciekawych terenów pod 
względem przyrodniczym), pielgrzymkowej (np. w Kobylance Sanktuarium ze słynącymi łaskami Jezusa 
Ukrzyżowanego) i kulturowej (Skansen w Szymbarku, Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Cmentarzy 
Wojskowych z I wojny światowej, Szlak Nafty, Szlak Dworków) [Michałowicz-Kubal, Kubal 2002].

Materiał i metodyka badań
Badania ankietowe przeprowadzono w 2010 roku w gospodarstwach agroturystycznych w gminie Gorlice 

(woj. małopolski) w sołectwach: Szymbark, Kobylanka, Stróżówka, Ropica Polska przy użyciu kwestionariusza 
wywiadu. Arkusz zawierał 49 pytań, na które odpowiedziało 10 kwaterodawców, co stanowiło 100% ogółu 
osób prowadzących tego typu działalność na tym terenie. Spośród ankietowanych 2/3 stanowiły kobiety w 
wieku 42-73 lat z wykształceniem średnim i zawodowym. Większość ankietowanych gospodarstw agrotu-
rystycznych rozpoczęła swoją działalność w ostatniej dekadzie, a tylko jedno działa ponad 30 lat. Wszyscy 
właściciele gospodarstw agroturystycznych przed rozpoczęciem działalności brali udział w specjalistycznych 
szkoleniach, ale kwatery nie posiadały kategoryzacji. Gospodarstwa świadczyły usługi przez cały rok. 

Na podstawie przeprowadzono badań dla ankietowanych gospodarstw agroturystycznych wykonano 
analizę SWOT. 
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uczestnictw o w  pracach polow ych/participatie of farm w orkers

obserw acja i pielegnow anie roślin/observing and cultivate plants 

obserw acja zw ierząt gospodarskich/observation of farm animals

przyw ożenie przez gości w łasnych zw ierząt/importation by the guests of their ow n animals

samodzielne w ykonanie przetw orów  pochodzenia roślinnego/individual execution of processed vegetable 

zw iedzanie okolicy z gospodarzem/tour location w ith a farmer

kuligi/sleigh

grzybobranie/mushrooming

biesiadow anie przy muzyce ludow ej/feasting on folk music

ognisko/grill/f ireplace/grill

jazda konna/riding

łow ienie ryb/f ishing

Wyniki badań i dyskusja
W prowadzeniu działalności agroturystycznej bardzo ważna jest lokalizacja gospodarstwa. Oprócz 

atrakcji oferowanych w gospodarstwie, przyjeżdżających gości powinny zachęcić także walory tury-
styczne terenów przyległych do gospodarstwa, tak by mogli w ciekawy sposób spędzać czas. Wszystkie 
agrokwatery położone są w spokojnej okolicy z bliskością lasów (odległość gospodarstwa od lasu 
waha się w granicach od kilkudziesięciu metrów do 1 kilometra) i rzeki Ropy, która jest główną rzeką 
przepływającą przez tereny gminy. Rzeka umożliwia spływy kajakowe, a w jej wodach można łowić 
ryby [www.gmina.gorlice.pl]. W najbliższej okolicy znajdują się stawy rybne, zalew w Klimkówce i 
Magurski Park Narodowy. Odległość gospodarstw agroturystycznych do większych miast pełniących 
funkcję ośrodków gospodarczych, usługowych i kulturalnych, jakimi są Gorlice i Biecz wynosi od 3 do 
15 kilometrów. Atrakcje turystyczne, które wzbogacają ofertę turystyczną tych terenów, to według ankie-
towanych: Skansen Budownictwa Wiejskiego w Szymbarku, zabytki architektury świeckiej i sakralnej, 
nekropolie z I wojny światowej, stadnina koni huculskich w Gładyszowie, uzdrowisko w Wysowej oraz 
przyrodnicze tereny Pogórza i Beskidu.

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że wszystkie gospodarstwa swoją ofertę kierują do 
rodzin z dziećmi. Siedem na dziesięć ankietowanych chętnie przyjmuje osoby starsze. Połowa respon-
dentów przyjmuje gości jednodniowych, a jedna trzecia młodzież szkolną, osoby niepełnosprawne i 
wędkarzy. Żadne gospodarstwo nie prowadzi oferty dla zwolenników turystyki kwalifi kowanej np. 
dla ekologów i sportowców. Z badań Strzembieckiego [2005] wynika, że najczęściej w gospodarstwie 
wiejskim wypoczywają całe rodziny (38,7%) oraz małżeństwa/partnerzy (27,9%). Na wypoczynek z 
dziećmi i wnukami decyduje się 14% turystów, a z przyjaciółmi 8,7%. Samotnie w gospodarstwie agro-
turystycznym wypoczywa około 7% badanych. 

Bazę noclegową analizowanych gospodarstw stanowiły pokoje gościnne, w tym 90% ankietowa-
nych pokoje dla gości miało w wydzielonej części budynku mieszkalnego zamieszkanego przez rodzinę 
gospodarza. Tylko u 10% badanych gospodarstw agroturystycznych pokoje dla gości znajdowały się 
na tej samej kondygnacji, co pokoje rodziny rolnika. Wejście dla gości znajdowało się osobno, co jest 
komfortowym rozwiązaniem zarówno dla gospodarzy, jak i dla urlopowiczów. Żadne z gospodarstw nie 
posiada osobnego budynku mieszkalnego z pokojami wyłącznie dla turystów. Respondenci nie oferowali 
swoim gościom noclegu w domku kempingowym lub na polu namiotowym. W innych badanych regionach 
także podstawowe zakwaterowanie przeznaczone dla turystów stanowiły pokoje gościnne (na Warmii 
i Mazurach 75%, w Bieszczadach 72%). Pola namiotowe i kempingowe stanowiły w Bieszczadach 
odpowiednio: 54 i 37%. Najmniejszy procent stanowiły domki letniskowe (na Warmii i Mazurach 6%, 
w Bieszczadach 10%) [Mikuta, Woźniczko 2005].

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że 50% ankietowanych nie prowadzi wyżywienia, 
35% gospodarstw oferuje gościom pełne wyżywienie, 15% gospodarstw agroturystycznych ma w swojej 
ofercie jedynie obiady. Żadne z gospodarstw nie ma w swojej ofercie serwowania gościom wyżywienia 
okolicznościowego: tylko kolacji, obiadokolacji, napoi i domowych ciast, dziczyzny oraz posiłków 

Rysunek 1. Atrakcje oferowane gościom 
w badanych gospodarstwach
Figure 1. Attractions offered to guests in the 
farms surveyed
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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okolicznościowych. Z innych badań wynika, że połowa gospodarstw oferuje turystom wyżywienie ca-
łodzienne, zaś jedna trzecia nie zapewnia możliwości żywienia gości [Krupińska 2005].

Większość badanych gospodarstw oferuje turystom dostęp do produkowanych w nich artykułów 
żywnościowych. Klienci mogą zakupić świeże owoce, warzywa, przetwory owocowo-warzywne, mleko, 
mięso oraz jajka. Istnieje także możliwość zamówienia jakiegoś produktu u sąsiadów. W żadnym z gospo-
darstw nie można natomiast zakupić ryb, miodu, ziół i nalewek. W ofercie tylko jednego gospodarstwa 
dostępne były certyfi kowane produkty ekologiczne.

Znaczna część gospodarstw oferuje turystom dostęp do pokoju dziennego i sali telewizyjnej, oddzielnej 
kuchni i parkingu na terenie posesji. W ofercie połowy gospodarstw znajdują się: wspólne łazienki i wc z 
gospodarzami, dostęp do ogrodu kwiatowego i sadu, oraz dostęp do pralki automatycznej. Jedna trzecia 
respondentów ma w swojej ofercie wspólną kuchnie z gospodarzami, miejsce zabaw dla dzieci, boisko do 
gier zespołowych, siłownie i dostęp do internetu. Żadne z gospodarstw nie ma w swojej ofercie: łazienek 
w każdym pokoju, sauny, pokoju gier, basenu oraz suszarni ziół i grzybów. Z badań Strzembickiego 
[2005], Wiatraka [2003], Pieńkosia i Tymińskiej [2008] wynika, że większość kwater agroturystycznych 
dysponuje wspólnymi węzłami sanitarnymi, natomiast własną łazienkę i wc ma, co piąty pokój.

Dla urozmaicenia wolnego czasu turyści w gospodarstwach agroturystycznych mają do dyspozycji 
sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy. Goście mają do dyspozycji: rowery (w każdym gospodarstwie jest od 
2 do 4 sztuk), grill, piłki, wędki i rakiety do badmintona. Ani jedno gospodarstwo nie ma kajaka, pontonu, 
żaglówki, rakiet i stołu do tenisa ziemnego oraz łódki. Ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu jest 
magnesem, który przyciąga gości do danego gospodarstwa agroturystycznego. Właściciele gospodarstw 
agroturystycznych wzbogacają swoje oferty w oryginalne sposoby zachęcające do wypoczynku. Z badań 
własnych wynika, że większość ankietowanych oferuje swoim gościom możliwość zabawy przy ognisku, 
grzybobrania, łowienia ryb, zwiedzanie okolicy z gospodarzem, obserwowanie zwierząt gospodarskich 
i roślin uprawnych oraz możliwość samodzielnego wykonania przetworów spożywczych pochodzenia 
roślinnego. Turyści mogą przywozić ze sobą własne zwierzęta, a także uczestniczyć i pomagać w pracach 
gospodarskich i polowych. Żaden respondent nie oferuje gościom jazdy konnej z instruktorem, leczenia 
niekonwencjonalnego, pokazów rękodzielnictwa i możliwości samodzielnego wykonania przetworów 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego (rys. 1).

W celu uatrakcyjnienia oferty gospodarstwa agroturystycznego i wyróżnienia spośród innych podob-
nych propozycji, istotne jest by kwaterodawca zadbał o produkt wzbogacony, który przyciągnie turystów. 
Niestety aż 50% respondentów nie miało nic w swojej ofercie, co w szczególny sposób przyciągnęłoby 
turystów. Natomiast 35% ankietowanych sugerowało, że wyróżnikiem ich produktu agroturystycznego 
było serwowanie gościom regionalnych potraw. Dla 15% kwaterodawców powodem do dumy był tytuł 
laureata konkursów agroturystycznych.

Jako, że do gospodarstw agroturystycznych coraz częściej przyjeżdżają zagraniczni goście, bardzo 
ważna staje się znajomość języków obcych, przynajmniej w stopniu umożliwiającym porozumiewanie 
się. Prawie wszyscy ankietowani władają w stopniu dobrym bądź słabym jednym z wymienionych w 
tabeli 1 językiem obcym, głównie językiem rosyjskim. Połowa respondentów porozumie się w języku 
angielskim i niemieckim (tab. 1). 

Posiadanie kwalifi kacji zawodowych takich, jak: instruktor narciarstwa, instruktor jazdy konnej, 
przewodnik górski lub pracownik małej gastronomi jest bardzo pomocne przy prowadzeniu działalności 
nakierowanej na wynajem miejsc noclegowych turystom. Połowa ankietowanych miała kwalifi kacje 
zawodowe przydatne w prowadzeniu działalności agroturystycznej (pracownik małej gastronomii). 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy SWOT dla badanych gospodarstw agroturystycznych 
gminy Gorlice.

Tabela 1. Stopień umiejętność porozumiewania się w językach obcych
Table 1. The degree of ability to communicate in foreign languages
Język/Language Gospodarstwo/Farm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Angielski/English B A C A C A B A A C
Niemiecki/German A B C A A B A B A B
Rosyjski/Russian B B C A A B B C A C
Inny/Another A A A A włoski/italian A A A A A

A – brak znajomości/lack of knowledge ,  B – słaba znajomość/poor knowledge,  C – dobra znajomość/good knowledge,    
D – bardzo dobra znajomość/very good knowledge
Źródło: opracowanie własne
Źródło: own study
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Podsumowanie
Walory zachęcające do odwiedzenia ziemi gorlickiej to nie tylko bogata i urozmaicona rzeźba terenu, 

wspaniała szata roślinna, ciekawa sieć wodna z doliną rzeki Ropy, brak uciążliwych dla środowiska dużych 
zakładów przemysłowych, ale także liczne interesujące obiekty turystyczne, w tym zabytki architektury 
świeckiej i sakralnej. Na gości czekają gospodarstwa agroturystyczne oferując sielską atmosferę z tra-
dycyjną kuchnią opartą na zdrowej żywności. Turyści mogą zakupić świeże owoce, warzywa, przetwory 
owocowo-warzywne, mleko, mięso oraz jajka. Goście mogą pomóc w pracach gospodarskich, a dzieci 
mają szansę obcowania ze zwierzętami domowymi. Kwaterodawcy oferują swoim gościom możliwość 
zabawy przy ognisku, grzybobrania, łowienia ryb, zwiedzanie okolicy z gospodarzem, obserwowanie 
zwierząt gospodarskich oraz możliwość samodzielnego wykonywania przetworów spożywczych. Po-
nadto, turyści mogą przywozić ze sobą własne zwierzęta. Gospodarstwa agroturystyczne stanowią bazę 
wypadową do wypraw pieszych, rowerowych i konnych, bowiem w gminie nie brakuje wspaniałych 
punktów widokowych na panoramę Beskidu Niskiego oraz licznych szlaków turystycznych. Z roku na 
rok poprawia się jakość i zakres świadczonych usług, podnosi się standard i wyposażenie kwater. Dużo 
uwagi przywiązuje się do estetycznego zagospodarowania zagród. Goście przyjmowani są przez cały 
rok, a oferty skierowane są zarówno dla pojedynczych osób, jak i dla całych rodzin oraz większych 
grup turystów Gospodarzy cechuje komunikatywność i pozytywne nastawienie do ludzi oraz znajomość 
języków obcych.
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Tabela 2. Analiza SWOT gospodarstw agroturystycznych gminy
Table 2. SWOT analysis of agro-tourism farms in the municipality
Mocne strony: korzystna lokalizacja gospodarstw, atrakcyjne tereny z bliskością lasów, gór i rzeki, zadbany 
budynek mieszkalny i jego otoczenie, położenie daleko od głównej, ruchliwej drogi, całoroczna oferta skierowana 
zarówno dla pojedynczych osób, jak i dla całych rodzin oraz większych grup turystów, serwowanie regionalnych 
potraw, znajomość języków obcych przez gospodarzy, komunikatywność i pozytywne nastawienie gospodarza 
do ludzi, członkostwo w Stowarzyszeniu Turystyki i Agroturystyki/ Strengths: good localization, attractive area 
located near forests, mountains and rivers, well developed house and its surroundings, location far from the main 
and busy road, full year offer directed to the single person as well as to the families and to the groups of tourists, 
delivery of local food, the owners of farms fl uent in foreign languages, friendly owners and good communication 
with tourists, membership in Tourist and Agro-tourist Association
Słabe strony: słaba promocja gospodarstw (brak stron internetowych, folderów reklamowych), brak kategoryzacji, 
ograniczone możliwości fi nansowe, brak czasu dla gości w okresie wzmożonych prac w gospodarstwie, brak pól 
namiotowych i kempingowych, baza noclegowa obejmuje jedynie pokoje gościnne w budynku zamieszkiwanym 
przez rolnika i jego rodzinę (nie ma SJM, które są bardziej komfortowe dla turystów, gdyż zapewniają większą 
prywatność i swobodę), brak ofert imprez okolicznościowych np. Sylwestra, urodzin, jubileuszów/Weaknesses: low 
promotion (lack of websites, promotion leafl ets), lack of categorisation, lack of fi nances, lack of time for visitors 
during the harvest time, lack of camps and camping, rooms are available in the building shared with farmer’s family 
(lack of separate places which will give more privacy to visitors), lack of offer of local events, e.g. birthday party, 
New Year’s Eve, anniversary etc.
Szanse: bliskie położenie miasta, dobry dojazd do gospodarstwa, bliskość parku narodowego, stadniny koni, 
uzdrowisk, ,,moda” na agroturystykę, stosunkowo niska konkurencja (w całej gminie prosperuje tylko 10 gospodarstw 
agroturystycznych), możliwość dofi nansowania przez państwo, przyjazd turystów z zagranicy, brak gospodarstw 
agroturystycznych w miejscowościach: Bielanka, Bystra, Dominikowie, Klęczany, Kwiatonowice i Zagórzany, 
co stwarza dogodne warunki do podjęcia w nich działalności agroturystycznej (brak konkurencji), wspieranie 
działalności agroturystycznej z programów i funduszy publicznych, dotacje z Unii Europejskiej/ Opportunities: 
close to the towns, good access to the farm, available horses, close to the health resorts, agro-tourism as a trend, 
low competition (in total in the municipality there are only 10 agro-tourism farms), the possibility to use the 
available money from the national budget, tourists coming from abroad, lack of agro-tourism farms in places like: 
Bielanka, Bystra, Dominikowie, Klęczany, Kwiatonowice i Zagórzany, what gives the opportunity to develop there 
the agro-tourism activity (lack of competition), fi nancial support from the national programmes and grants from 
the European Union
Zagrożenia: słaba infrastruktura drogowa w gminie, rosnące wymagania turystów, kryzys w gospodarce, wzrost 
cen energii, paliwa, artykułów spożywczych/Threats: low road infrastructure within the municipality, increase of 
tourists demand, crisis in economy, increase of prises of energy, gasoline, food 
Źródło: opracowanie własne
Źródło: own study
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Mikuta B., Woźniczko M. 2005: Przystosowanie gospodarstw agroturystycznych do wypoczynku turystów w wy-
branych regionach Polski. [W:] Turystyka Wiejska a rozwój i współpraca regionów. Prace Naukowo-Dydaktyczne 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 15, Krosno. 

Jagoda L. 2005: Lasy i gospodarka leśna powiaty gorlickiego. Kwartalnik Gorlicki, 34,  53.
Michałowicz-Kubal M., Kubal G. 2002: Panorama Powiatów – Województwo Małopolskie. Powiat Gorlicki.
Krupińska W. 2005: Możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych w kontekście kształtowania regionalnego pro-

duktu turystycznego. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 15, 76-80. 
Wiatrak A. P. 2003: Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 402, 8-18. 
Pieńkos K., Tymińska U. 2008: Baza zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych jako czynnik rozwoju 

turystyki na obszarach wiejskich. [W:]), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej (red. I. 
Sikorska-Wolak). SGGW, Warszawa, 125-134. 

[www.gmina.gorlice.pl], 2011.

Summary
There are ten agrotourism farms in Gorlice commune. All of them offer to their guests locally produced foodstuff. 

Tourists can purchase fresh fruit, vegetables, meat-vegetable produces, milk and eggs. The accommodation providers 
offer relax at bonfi re, mushroom picking, fi shing, sightseeing, observation of the domestic stock and crops as well 
as self making vegetarian foodstuff. Tourists can bring their own pets and participate in regular farm activities. The 
agrotourist farmers have various useful skills including the knowledge of foreign languages.

Adres do korespondencji:
dr inż. Marta Pisarek, dr inż. Jadwiga Lechowska

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Agroekologii i Architektury Krajobrazu

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-612 Rzeszów 
tel. (17) 872 16 37,  872 53 52

e-mail: arion33@wp.pl; libra04@interia.pl
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