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Synopis. Opracowanie zawiera wyniki badañ zrealizowanych w�ród cz³onków Poznañskiego Towarzystwa Agro-
turystycznego. W artykule przedstawiono dane dotycz¹ce powodów zadowolenia i niezadowolenia w³a�cicieli
gospodarstw z przynale¿no�ci do organizacji, wskazano przyczyny s³abo�ci w jej funkcjonowaniu oraz samoocenê
aktywno�ci respondentów w pracach stowarzyszenia.

Wstêp
Po 1989 roku stowarzyszenia w Polsce sta³y siê nowym elementem ¿ycia spo³eczno-gospodarczego

i przejawem samorz¹dno�ci. Spo³eczeñstwo musia³o uczyæ siê jednak rozumienia ich roli oraz zasad
funkcjonowania w nowych realiach i na nowych zasadach. Musieli siê tego uczyæ równie¿ w³a�ciciele
gospodarstw agroturystycznych, którzy stopniowo przekonywali siê, ¿e w prowadzeniu takiej dzia³al-
no�ci potrzebne jest nie tylko doradztwo, ale równie¿ wymiana do�wiadczeñ [Wojciechowska 2009].

Znaczenie lokalnych i regionalnych stowarzyszeñ w zarz¹dzaniu rozwojem agroturystyki i tu-
rystyki wiejskiej wynika przede wszystkim ze specyfiki oferty. Jest ona bowiem budowana przez
wiele ma³ych podmiotów gospodarczych, rozproszonych przestrzennie i oddalonych od rynków
zbytu [Strzembicki 2003]. Zadanie stowarzyszeñ polega wiêc g³ównie na ukierunkowywaniu ak-
tywno�ci, umiejêtno�ci i zasobów swoich cz³onków na realizacjê wspólnie wyznaczonych celów,
d¹¿¹cych do przygotowania mo¿liwie najbardziej atrakcyjnego produktu. Dzia³ania takie pozwalaj¹
optymalnie wykorzystaæ potencja³ turystyczny obszaru i gospodarstw, a w konsekwencji zapew-
niaj¹ im stabiln¹ pozycjê na coraz bardziej konkurencyjnym rynku us³ug agroturystycznych.

Z drugiej strony natomiast wspó³praca przyjmuj¹ca usankcjonowan¹ prawnie formê wydaje siê
niezbêdn¹ i czêsto jedyn¹ mo¿liwo�ci¹ zwrócenia uwagi decydentów na szczeblach rz¹dowych i
samorz¹dowych na dzia³alno�æ kwaterodawców. Stowarzyszenia staj¹ siê wówczas lobbyst¹ za-
biegaj¹cym o interesy tej grupy przedsiêbiorców [Strzembicki 202].

Praktyka pokazuje, ¿e do najczêstszych przyczyn powstawania stowarzyszeñ agroturystycz-
nych lub turystyki wiejskiej mo¿na zaliczyæ:
� planowe dzia³anie o�rodków doradztwa rolniczego,
� niezadowolenie z �nadopiekuñczo�ci� o�rodków doradztwa,
� wzrost zainteresowania ofert¹ turystyki wiejskiej,
� konieczno�æ stworzenia organizacji pozarz¹dowej w celu uzyskania dotacji,
� niezadowolenie z funkcjonowania istniej¹cego stowarzyszenia-matki,
� chêæ na�ladowania dobrze funkcjonuj¹cych stowarzyszeñ,
� �wiadomo�æ korzy�ci wspólnej promocji i rozwi¹zywanie problemów grupy, interesów [Platte 2003].

Niezale¿nie jednak od motywów powstania stowarzyszenia, jego podstawow¹ si³ê stanowi¹
ludzie. Warunkiem ich pozostania w organizacji i podejmowania kolejnych, maj¹cych dla niej zna-
czenie dzia³añ jest zachowanie równowagi pomiêdzy zaanga¿owaniem cz³onków stowarzyszenia w
jego prace a uzyskiwanymi korzy�ciami. St¹d te¿ wa¿ne jest poznanie powodów zadowolenia, b¹d�
niezadowolenia w³a�cicieli gospodarstw agroturystycznych z przynale¿no�ci do stowarzyszenia.
Wa¿ne jest tak¿e okre�lenia czynników, które uniemo¿liwiaj¹, b¹d� ograniczaj¹ rozwój organizacji i
przez jej cz³onków okre�lane s¹ jako s³abe strony.
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Metodyka badañ
Prezentowana tre�æ artyku³u jest wynikiem badañ przeprowadzonych za pomoc¹ kwestionariusza

ankiety w�ród w³a�cicieli gospodarstw zrzeszonych w Poznañskim Towarzystwie Agroturystycznym.
Poznañskie Towarzystwo Agroturystyczne jest jednym z 15 dzia³aj¹cych aktualnie na terenie

województwa Wielkopolskiego. Powsta³o w 1997 roku i jest organizacj¹ o najwiêkszym zasiêgu. Jej
cz³onkami s¹ w³a�ciciele gospodarstw po³o¿onych w 11 powiatach.

Badania realizowano w 2004, 2007 i 2010 roku. W 2004 roku stanowi³y one czê�æ projektu
badawczego zwi¹zanego zagadnieniem roli samorz¹dów terytorialnych i organizacji pozarz¹do-
wych w rozwoju agroturystyki (na przyk³adzie Wielkopolski) [Karczewska 2006]. Uzyskano wów-
czas 23 ankiety (46% p³ac¹cych regularnie sk³adki). W 2007 roku badanie przeprowadzono pod-
czas szkolenia zrealizowanego dla cz³onków Stowarzyszenia. Uzyskano wówczas 30 ankiet (50%
p³ac¹cych regularnie sk³adki). W 2010 roku ankiety skierowano do 50 w³a�cicieli gospodarstw.
Udzia³ w badaniu wziê³o 20 osób (40% p³ac¹cych regularnie sk³adki).

Zbli¿ona liczebno�æ grup w poszczególnych etapach badania pozwoli³a na dokonanie porównania
uzyskanych odpowiedzi oraz okre�lenie zmian czêstotliwo�ci wyboru poszczególnych zmiennych.

 Wyniki
Nadzieje, jakie wi¹¿¹ w³a�ciciele gospodarstw agroturystycznym z przyst¹pieniem do stowarzysze-

nia wynikaj¹ przede wszystkim z do�wiadczenia i wiedzy, jak¹ posiedli realizuj¹c swoje przedsiêwziêcie
oraz z osi¹gniêæ uzyskanych przed wst¹pieniem do stowarzyszenia. Czêsto, im lepiej radz¹ sobie z
samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa, tym mniejsze oczekiwania i mniejsza chêæ przyst¹pienia
do stowarzyszenia. Najczê�ciej cz³onkowie stowarzyszenia widz¹ w nim sposób na pokonanie ró¿nego
rodzaju przeszkód instytucjonalnych i finansowych. Oczekuj¹, ¿e organizacji formalnej ³atwiej bêdzie
wspó³pracowaæ z innymi, pozyskiwaæ informacje i rozwijaæ siê [Sikora, Karczewska 2005].

Nie jest oczywi�cie mo¿liwe, by wszystkie oczekiwania zosta³y zrealizowane w wymaganym
stopniu. Czêsto, bowiem ró¿norodne uwarunkowania zewnêtrzne, b¹d� wewnêtrzne wp³ywaj¹ce
na organizacjê, weryfikuj¹ teoretycznie realne do wykonania za³o¿enia.

Rolnicy prowadz¹cych dzia³alno�æ agroturystyczn¹ s¹ �wiadomi, ¿e ka¿da nowa wiedza teore-
tyczna wzbogacaj¹ca posiadane do�wiadczenie praktyczne wp³ywa na jako�æ �wiadczonych us³ug,
determinuje ich konkurencyjno�æ i mo¿liwo�æ rozwoju. Wp³ywa te¿ na dokonuj¹cy siê w dziedzinie
agroturystyki postêp (techniczny, ekonomiczny i organizacyjny) [Jêczmyk, Karczewska 2008]. Dla-
tego te¿ dostêpno�æ informacji i udzielanie pomocy doradczej by³y najczê�ciej wskazywanym
przez us³ugodawców powodami zadowolenia z przynale¿no�ci do stowarzyszenia, odpowiednio:
56,5 i 56,7% w 2004 r. oraz odpowiednio 43,5 i 43,3% w 2007 r. (tab.1). Elementy te by³y jednak
rzadziej wybierane przez ankietowanych bior¹cych udzia³ w badaniu w 2010 roku. Najczê�ciej
wskazywanym powodem zadowolenia by³a na tym etapie, dobrze zorganizowana promocja us³ug
(60,0%). Zak³adaj¹c, ¿e ³atwiej zauwa¿ane s¹ dzia³ania daj¹ce namacalne i odczuwalne efekty, zrozu-
mia³ym wydaje siê, ¿e ten aspekt dzia³alno�ci stowarzyszenia zosta³ bardziej doceniony wraz z
up³ywem czasu, a wiêc i zró¿nicowaniem zakresu aktywno�ci promocyjnej i prawdopodobnie wzro-
stem liczby przyjmowanych turystów.

Warto zwróciæ uwagê na dwie p³aszczyzny wspó³pracy realizowane przez stowarzyszenie. Z
jednej strony zewnêtrzn¹ � wzrost zadowolenia respondentów dotycz¹cy relacji z samorz¹dem lokal-
nym, z drugiej wewnêtrzn¹ � zupe³ny zanik wsparcia zwi¹zanego z kierowaniem klientów na kwatery.
W�ród ankietowanych znalaz³y siê równie¿ osoby, które nie potrafi³y wskazaæ powodów zadowo-
lenia z przynale¿no�ci do stowarzyszenia. Prawdopodobnie ³atwiej by³o im odnie�æ siê do kwestii
mankamentów i uchybieñ w dzia³alno�ci organizacji.

Stowarzyszenie agroturystyczne jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ ludzi o wspólnych zainteresowa-
niach, ale w ró¿nym wieku, o ró¿nym poziomie wykszta³cenia i ró¿nych cechach osobowo�ci.
Wielk¹ sztuk¹ jest wiêc podejmowanie dzia³añ, które zaspokoi³yby oczekiwania wszystkich. Nieza-
dowolenie mo¿e wynikaæ z bardziej lub mniej racjonalnych przyczyn. Wa¿ne jednak, aby cz³onko-
wie stowarzyszenia potrafili je okre�liæ, zdefiniowaæ i starali siê je minimalizowaæ.

Do prawid³owego funkcjonowania stowarzyszenia agroturystycznego niezbêdne jest istnienie
lidera, czyli osoby, która s³owem i przyk³adem potrafi pozyskaæ innych dla sprawy, wzbudza ich
zaufanie, a tak¿e nadziejê i chêæ realizacji wyznaczonych celów. To ona jest najczê�ciej inicjatorami
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dzia³añ, potrafi je koordynowaæ wskazuj¹c jednocze�nie ich celowo�æ i sens, ma poczucie wspó³-
pracy z grup¹, wspó³zale¿no�ci od innych, co w przeciwieñstwie do ho³dowania zasadzie wspó³za-
wodnictwa, daje wiêksze szanse na realizacjê wspólnych celów [Maxwell 1994].

Za pozytywnych liderów na pewno nie mo¿na uznaæ prezesa, b¹d� cz³onków zarz¹du, którym zarzuca-
ne jest realizowanie, pod szyldem stowarzyszenia w³asnych, partykularnych interesów, co jako powód
swojego niezadowolenia wskaza³ najwiêkszy odsetek badanych w 2004 roku (34,8%) � tabela 2. W kolej-
nych latach czêstotliwo�æ wyboru tej odpowiedzi zmala³a, na co mog³y wp³yn¹æ zmiany we w³adzach
organizacji, choæ nadal czê�æ ankietowanych uwa¿a³a, ¿e jest to problem stowarzyszenia (10,0 i 15,0%).

Niezale¿nie od momentu wykonywania badania, czêsto wskazywanym powodem niezadowole-
nia respondentów by³a ma³a aktywno�æ stowarzyszenia. Ten zarzut podkre�lali przede wszystkim
w³a�ciciele gospodarstw ankietowani w 2007 roku (33,3%). Wskazywali tak¿e na brak odpowied-
nich ofert anga¿uj¹cych cz³onków stowarzyszenia w jego dzia³ania (30,0%).

Ocenie poddano tak¿e efektywno�æ pracy stowarzyszenia. Brak skuteczno�ci zarzuci³o organi-
zacji 21,7% badanych w 2004 r., 16,7% � w 2007 r. i 30,0% � w 2010 roku. W grupie osób bior¹cych
udzia³ w badaniu w 2010 roku � 45% stanowili respondenci w pe³ni zadowoleni z dzia³alno�ci
stowarzyszenia i uznaj¹cy, ¿e w miarê mo¿liwo�ci wywi¹zuje siê ono z przypisanych zadañ. W�ród
tak odpowiadaj¹cych byli nie tylko cz³onkowie zarz¹du.

Analizuj¹c powody niezadowolenia kwaterodawców z dzia³alno�ci stowarzyszenia nale¿y wzi¹æ
pod uwagê przyczyny obserwowanych s³abo�ci (tab. 3). Mog¹ one mieæ charakter instytucjonal-
ny, finansowy, ale równie¿ spo³eczny.  W 2004 roku wynika³y one zdaniem 52,2% respondentów z
braku odpowiedniego zaplecza finansowego. W kolejnych latach stawa³o siê to jednak coraz mniej
zauwa¿alne (43,3 i 15,0%), co by³o byæ mo¿e konsekwencj¹ wsparcia finansowego udzielanego
przez samorz¹dy, sponsorów lub realizowania dzia³añ w ramach projektów unijnych. Mog³o wyni-
kaæ to równie¿ z faktu, ¿e wiêksze dzia³ania zwi¹zane z wydaniem materia³ów reklamowych (np.
katalog) zrealizowano wcze�niej i w momencie przeprowadzania badañ niedostatki finansowe nie
by³y ju¿ tak odczuwane.
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Przyczyn¹ s³abo�ci dzia³añ stowarzyszenia, któr¹ w tym samym okresie badañ (2004 r.) wskaza-
³o 39,1% ankietowanych, a której minimalizacja lub likwidacja le¿a³a w gestii samych kwatero daw-
ców, by³a ma³a aktywno�æ cz³onków. Niestety kolejne lata nie przynios³y, zdaniem respondentów,
pozytywnych zmian w tym zakresie. W 2007 roku a¿ 56,7% ankietowanych, dokonuj¹cych przecie¿
niejako samooceny stwierdzi³o, ¿e zaanga¿owanie zrzeszonych w³a�cicieli gospodarstw w dzia³al-
no�æ organizacji jest niewystarczaj¹ce.

Równie¿ niechêæ cz³onków stowarzyszenia do dzia³alno�ci spo³ecznej oceniono przez respon-
dentów jako s³aba strona w dzia³aniu organizacji. Czê�æ respondentów odpowiedzialno�æ za nie-
powodzenia w dzia³aniach stowarzyszenia przypisywa³a niekompetencji zarz¹du. Zdecydowana
ró¿nica w odsetku wskazañ pomiêdzy 2004 (21,1%) a 2007 rokiem (3,3%) zwi¹zana by³a prawdopo-
dobnie z kredytem zaufania, którym obdarzono nowego prezesa.

Przyczyn¹ niedostatecznie zadowalaj¹cych dzia³añ stowarzyszenia zdaniem 26,7% badanych
w 2007 r. i 20,0% respondentów w 2010 r. by³ stosunek w³adz lokalnych do aktywno�ci podejmowa-
nych przez organizacjê kwaterodawcow. Oczekiwanie wsparcia ze strony samorz¹du jest w pe³ni
uzasadnione, bowiem to on jako gospodarz terenu ma prawo decydowania i popierania kwestii
czêsto zasadniczych dla skuteczno�ci dzia³añ stowarzyszenia.

Zaprezentowane wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e bior¹cy udzia³ w badaniu cz³onkowie stowa-
rzyszenia agroturystycznego byli w pe³ni �wiadomi, i¿ indywidualna aktywno�æ ka¿dego kwatero-
dawcy mo¿e wp³ywaæ na rodzaj i zasiêg dzia³ania stowarzyszenia. Wynika to oczywi�cie z prostej
zasady, ¿e efektywno�æ funkcjonowania stowarzyszeñ z za³o¿enia oparta jest na wieloaspektowym
zaanga¿owaniu zrzeszonych osób, na ich kreatywno�ci i rozumieniu wspólnoty celów. Pojawia siê
jednak pytanie, dlaczego takiej aktywno�ci i zaanga¿owania oczekuje siê zazwyczaj od innych, a
nie od siebie?

Jak wynika z danych w tabeli 4 procent badanych, którzy nie brali aktywnego udzia³u w pracach
stowarzyszenia ze wzglêdu na brak czasu lub nie odczuwali takiej potrzeby w 2004 roku by³ wy¿szy
(³¹cznie 39,1%) od procentu kwaterodawców, którzy byli aktywni z w³asnej inicjatywy (17,7%).
Pozostali oczekiwali przede wszystkim na informacje i gotowe propozycje, których charakter wa-
runkowa³ zaanga¿owanie, b¹d� nie w prace stowarzyszenia (43,5%). Dane z lat 2007 i 2010 pokazuj¹,
¿e proporcje pomiêdzy poszczególnymi opcjami wyrówna³y siê, co �wiadczy o wiêkszym (przynaj-
mniej deklarowanym) zaanga¿owaniu ankietowanych w dzia³alno�æ organizacji.
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Podsumowanie
Stowarzyszenia agroturystyczne s¹ przejawem aktywno�ci i �wiadomo�ci podmiotowej roli

us³ugodawców. Tworzenie stowarzyszeñ �wiadczy o potrzebie zbiorowych dzia³añ kwaterodaw-
ców i podmiotów chc¹cych je wspieraæ oraz o potrzebie ³¹czno�ci i uczestnictwa. Rolnicy przyjmu-
j¹cy turystów zdaj¹ sobie sprawê, ¿e sukces ekonomiczny i spo³eczny w rozwijaniu turystyki na
wsi uzale¿niony jest od wspólnych dzia³añ ca³ej spo³eczno�ci.

Dzia³alno�æ stowarzyszeñ agroturystycznych jest niew¹tpliwie znacz¹cym czynnikiem dyna-
mizuj¹cym i umacniaj¹cym rozwój agroturystyki w Polsce. Organizacje te podejmuj¹ w coraz wiêk-
szym zakresie dzia³ania marketingowe, przede wszystkim w zakresie tworzenia produktów agrotu-
rystycznych na swoim obszarze, ich promocji i dystrybucji. Prowadz¹ tak¿e dzia³alno�æ szkoleniow¹.
Skala i zakres tych przedsiêwziêæ s¹ jednak zró¿nicowane w poszczególnych przypadkach.

Stowarzyszenia agroturystyczne s¹ przyk³adem samodzielnego, oddolnego i demokratycznego or-
ganizowania siê kwaterodawców w instytucjê blisk¹ zasadom samorz¹du gospodarczego. Stanowiæ
powinny (ale nie zawsze tak jest) silnie zintegrowan¹ i dobrze zorganizowan¹ grupê dbaj¹c¹ o w³asne
interesy i motywuj¹c¹ innych, niezrzeszonych w³a�cicieli gospodarstw agroturystycznych do wspól-
nego dzia³ania. Stowarzyszenia s¹ wa¿nym kapita³em spo³ecznym w zakresie rozwoju agroturystyki.

 Jednak¿e tylko w dobrze zorganizowanym i zintegrowanym zespole uwidacznia siê skuteczno�æ i
efektywno�æ jego dzia³ania i realizacja zamierzonych wspólnych celów. Nie zawsze jednak sposób dzia³a-
nia stowarzyszenia i jego efekty spotykaj¹ siê z zadowoleniem i zrozumieniem wszystkich kwaterodawców.

Aspekty dzia³alno�ci stowarzyszeñ agroturystycznych, bêd¹ce powodem zadowolenia zrze-
szonych w nich w³a�cicieli gospodarstw, zwi¹zane s¹ niew¹tpliwie z oczekiwaniami, jakie towa-
rzysz¹ us³ugodawcom w momencie przyst¹pienia do organizacji. S¹ rolnicy, którzy doceniaj¹ na-
wet najmniejsze efekty wspó³pracy wiedz¹c, ¿e w pojedynkê nie mogliby ich osi¹gn¹æ. Pojawiaj¹
siê tak¿e opinie negatywne wskazuj¹ce, ¿e nie wszystko w funkcjonowaniu stowarzyszeñ zas³ugu-
je na pochwa³ê, a czasami wrêcz przyczynia siê do ich rozpadu
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Summary
This paper contains the results of a study carried out among members of the Poznañ Agritourism Association.

This paper presents data concerningthe reasons of satisfaction and dissatisfaction of the farm owners belonging
to the organisation stated the reasons of weaknesses in its functioning and also the respondents self-assessment
activities in the association work.
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