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Abstrakt. Przedstawiono wyniki badań dotyczących preferencji i zachowań osób starszych wypoczywających 
w gospodarstwach agroturystycznych. Nakreślono sylwetkę przeciętnego seniora odwiedzającego obszary wiej-
skie, a także ukazano zachowania osób starszych tam wypoczywających. Omówiono m.in. motywy wyboru tej 
formy turystyki, a także wyboru określonej oferty, wykorzystywane przez turystów źródła informacji o obiekcie, 
preferowane sposoby spędzania czasu wolnego oraz oczekiwania dotyczące urozmaicenia i udoskonalenia oferty. 
Wyniki badań wskazują, że agroturystyka cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród dobrze wykształconych 
mieszkańców dużych miast. Najczęściej powodem wyboru tej formy turystyki była możliwość wypoczynku w 
ciszy i spokoju oraz kontakt z przyrodą. Kryterium wyboru określonej oferty był standard obiektu oraz walory 
miejscowości. Seniorzy podczas pobytu na wsi podejmowali aktywność ruchową wybierając najczęściej wycieczki 
piesze i rowerowe. Należy zauważyć także duże zainteresowanie turystów sferą kulturową obszarów wiejskich.

Wstęp
Następstwem zmiany ustroju politycznego i transformacji systemu gospodarczego, polegającej 

na odejściu od gospodarki planowanej w Polsce, było ujawnienie cech świadczących o nieprzy-
stosowaniu rolnictwa i obszarów wiejskich do nowego modelu państwa i wdrażanej gospodarki 
rynkowej. Do końca lat 80. XX wieku główne cechy rolnictwa i obszarów wiejskich były wy-
nikiem realizowanego przez lata modelu rozwoju, którego zasadniczym celem była produkcja 
rolna. Nowa rzeczywistość ujawniła niską efektywność ekonomiczną wielu gospodarstw rolnych 
i konieczność przeorientowania koncepcji rozwoju regionów o monofunkcyjnym charakterze 
rolniczym w kierunku zróżnicowania ich gospodarki. 

Kluczowym problemem związanym z zapewnieniem poprawy standardu życia ludności wiejskiej 
jest rozwijanie pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich. Często nieopłacalna produkcja rolna 
musi być uzupełniana, a czasem nawet zastępowana działalnościami o charakterze pozarolniczym. 
Jedną z takich działalności jest agroturystyka, której rozwój na polskiej wsi trwa nieprzerwanie 
od ponad 20 lat. Agroturystyka traktowana jest więc jako element wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich1. Fakt wyłączenia działalności rolników polegającej na wynajmowaniu pokoi, 
sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych 
z pobytem turystów spod przepisów dotyczących działalności gospodarczej [Ustawa  o swobodzie 
działalności... 2004], a także zwolnienie z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od 
działalności agroturystycznej [Ustawa o podatku dochodowym... 1991], świadczą o celowym 
wspieraniu przez władze centralne skuteczność agroturystyki jako instrumentu upowszechniania 
1 Ciekawe i stosunkowo nowe (wrzesień 2012 r.) opracowanie na ten temat stanowi raport końcowy z badań pro-

wadzonych przez Agrotec Polska oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nt. „Turystyka 
wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich” pod 
kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Bańskiego.  
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rozwoju wielofunkcyjnego. Zagadnienie to zostało przybliżone w wielu opracowaniach m.in. przez: 
Adamowicza [2005], Kamińskiego [1995], Klepacką [2006], Kłodzińskiego [1997], Przezbórską 
[2007], Stawicką [2007], Zawadkę [2010a,b, 2013a].

Skuteczność instrumentu, jakim jest agroturystyka w procesie dynamizowania rozwoju wielo-
funkcyjnego obszarów wiejskich, zależy w znacznej mierze od atrakcyjności i dopasowania oferty 
wypoczynkowej oferowanej przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych do oczekiwań ich 
odbiorców, którymi są najczęściej mieszkańcy miast. 

Materiał i metodyka badań 
Podjęto próbę ukazania preferencji i zachowań turystycznych osób starszych wypoczywają-

cych w gospodarstwach agroturystycznych zlokalizowanych w okolicach Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Badania terenowe z wykorzystaniem techniki ankietowej przeprowadzone zostały 
w okresie lipca i sierpnia 2013 r. na próbie 45 osób w wieku powyżej 552 lat, wypoczywających 
w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących w okolicach Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. W badaniu łącznie wzięły udział 133 osoby z wybranej grupy wiekowej.

Wyniki badań 
Turyści wypoczywający w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących w okolicach 

Kampinoskiego Parku Narodowego byli zróżnicowani pod względem wieku. Osoby pomiędzy 
56. a 65. rokiem życia stanowiły 71,1% badanej grupy. Pozostała część (28,9%) to turyści w 
wieku 66 lat i starsi. Wśród respondentów więcej było kobiet, które stanowiły 62,2% badanych. 

Podstawową grupą turystów wypoczywających na wsi byli mieszkańcy miast, najczęściej dużych 
– 75,6% z nich przyjechało z miast, których liczba mieszkańców przewyższała 50 tys. (w tym 44,1% 
stanowili mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców), 15,6% badanych osób pochodziło ze 
wsi. Wśród tych turystów dominowali mieszkańcy województwa mazowieckiego (62,2%), 13,3% 
stanowili mieszkańcy Małopolski, a po 4,3% kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.

Zdecydowana większość respondentów (62,2%) legitymowała się wykształceniem wyższym, a 
33,3% średnim. Pozostałe 4,5% stanowili turyści deklarujący wykształcenie zasadnicze zawodowe. 
44,4% badanej grupy stanowiły osoby pobierające świadczenia socjalne w postaci emerytury lub 
renty, 24,4% wykonywało prace umysłowe, a 4,4% fizyczne. 20,0% respondentów wykonywało 
wolne zawody lub było przedsiębiorcami, 15,5% stanowiła kadra kierownicza. Wśród badanych 
1 osoba deklarowała pracę na roli.

Kolejnym elementem charakterystyki respondentów była ocena własnej sytuacji materialnej. 
Wśród ogółu badanych dominowała ocena zadowalająca. Odpowiedź taką wskazało 53,3% bada-
nych, 28,9% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja materialna jest dobra, 13,3% określiło ją 
jako dostateczną, a 4,5% jako złą. Nikt z badanych nie określił własnej sytuacji materialnej jako 
bardzo dobrej. Badani poproszeni zostali również o deklarację dotyczącą maksymalnej kwoty 
pieniężnej, którą skłonni są przeznaczyć na jednodniowy wypoczynek dla jednej osoby na wsi. 
68,9% badanych stwierdziło, że na ten cel byli skłonni przeznaczyć nie więcej niż 99 zł (w tym 
9,9% do 50 zł). Przedział 100-149 zł wskazało natomiast 31,1% respondentów.

Środkiem transportu, który badani wykorzystali w celu dotarcia do miejsca wypoczynku w 
zdecydowanej większości był samochód osobowy (93,3%). Autobus wybrało 6,7% badanych.

Wypoczynek na cichych i spokojnych terenach wiejskich cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród osób starszych. 68% osób po 55. roku życia, biorących udział w badaniach prowadzonych 
przez Korporację Badawczą Pretenden deklarowało chęć spędzenia wyjazdu turystycznego na 
obszarach wiejskich [Preferencje osób… 2011]. Celem lepszego zdiagnozowania tego zjawiska 
2 W literaturze doszukać się można wielu prób definiowania osób starszych. Za osoby starsze autor przyjął osoby w 

wieku powyżej 55. roku życia. Podobnego założenia dokonali m.in. autorzy opracowania „Preferencje osób starszych 
dotyczące wyjazdów turystycznych”, wykonanego w 2011 roku przez Korporację Badawczą Pretendent na zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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respondenci zapytani zostali o przyczyny wyboru wsi jako miejsca na spędzenie czasu wolnego. 
Informacje na ten temat zaprezentowano na rysunku 1. Możliwość wypoczynku w naturalnym, 
wiejskim środowisku, kontakt z przyrodą oraz chęć korzystania ze zdrowej żywności były naj-
częściej wskazywanymi powodami wyboru tej formy turystyki. Do podobnych wniosków doszli 
w swoich badaniach m.in.: Sikorska-Wolak i Zawadka [2012], Balińska i Sikorska-Wolak [2009], 
Zawadka [2013b,c]. Koszty pobytu nie były w tym przypadku kategorią często wskazywaną. 
Należy jednak zauważyć, że osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, jako powód przy-
jazdu na wieś, częściej niż ogół badanych, wskazywały możliwość kontaktu z przyrodą (89,3% 
wskazań), możliwość korzystania ze zdrowej żywności (55,6%) oraz walory zdrowotne obszarów 
wiejskich (44,4%). Osoby gorzej wykształcone, jako jeden z powodów wyboru wsi jako miejsca 
wypoczynku, częściej wskazywały natomiast koszty pobytu (41,2% wskazań).

Badani zapytani zostali również o motywy wyboru na cele wypoczynkowe konkretnego go-
spodarstwa agroturystycznego. Wśród wskazań dominowały wskazania związane z standardem 
obiektu, walorami regionu lub miejscowości, dogodnością dojazdu oraz pozytywnymi doświad-
czeniami z poprzedniego pobytu.

Rysunek 2. Motywy wyboru 
konkretnego gospodarstwa 
agroturystycznego jako 
miejsca wypoczynku 
Figure 2. Themes to choose  
a specific agritourism farm as  
a place of rest 
Źródło: badania własne
Source: own  study

* Badani mogli wskazać 
więcej niż jedną odpowiedź/
Respondents could choose 
more than one answer

* Badani mogli wskazać 
więcej niż jedną odpowiedź/
Respondents could choose 
more than one answer

Rysunek 1. Motywy wyboru wsi jako miejsca wypoczynku 
Figure 1. Themes choice the village as a place of rest 
Źródło: badania własne
Source: own  study

%
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Osoby lepiej wykształcone, w stosunku do ogółu badanych, częściej wskazywały odpowiedzi 
związane z komfortem pobytu – standard obiektu (prawie 80% wskazań) oraz możliwość wy-
żywienia (ok. 57%). Osoby gorzej wykształcone natomiast wskazywały często korzystną cenę 
(64,7% wskazań), niewielką wagę przywiązując do standardu obiektu (23,5%).

Istotną kwestią w przypadku każdej działalności usługowej (w tym agroturystycznej) jest 
promocja. Ze względu na wysokie koszty przedsięwzięcia pojedynczy kwaterodawcy mogą 
mieć w tym zakresie dość utrudnione zadanie, gdyż wszelkie działania promocyjne wiążą się ze 
znacznymi kosztami. Wyniki badań wskazują jednak, że najpopularniejszym (51,1% wskazań) 
źródłem informacji wykorzystywanym przez badanych był internet – relatywnie tanie narzędzie 
promocji. Rekomendację znajomych wskazało 44,4% respondentów, targi i giełdy turystyczne 
zaledwie 8,9%, a TV i radio oraz materiały drukowane po 4,4% badanych.

Dużą rolę internetu oraz marketingu szeptanego w promocji usług gospodarstw agrotury-
stycznych potwierdzają również badania takich autorów, jak: Zawadka [2010a,b], Krzyżanowska 
[2012], Stepaniuk [2010], Kolczatek i Jankowski [2006], Niedziółka [2008] oraz Prochorowicz 
[2006]. Należy zauważyć, że dość drogie formy promocji – udział w różnego rodzaju targach 
turystycznych, materiały drukowane w formie folderów, broszurek i katalogów – były przez 
turystów wykorzystywane sporadycznie. 

Rysunek 4. Atrakcje, z jakich dodatkowo chcieliby skorzystać badani turyści 
Figure 4. Attractions which would like to use the respondents 
Źródło: badania własne
Source: own study

* Badani mogli wskazać więcej 
niż jedną odpowiedź/
Respondents could choose 
more than one answer

* Badani mogli wskazać więcej niż 
jedną odpowiedź/Respondents 
could choose more than one 
answer

Rysunek 3. Formy aktywnego wypoczynku preferowane przez respondentów podczas wypoczynku na wsi 
Figure 3. Outdoor activities preferred by respondents during the vacation in rural areas 
Źródło: badania własne
Source: own  study
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Pobyt na wsi to dobra okazja do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Respondenci 
zapytani zostali o preferowane jego formy (rys. 3).

Z racji wieku preferowane były dość spokojne formy aktywności ruchowej, których przykłada-
mi są wycieczki piesze i jazda rowerem. Kilkoro badanych wskazało nordic walking. Respondenci 
zapytani zostali ponadto o atrakcje, z których dodatkowo chcieliby skorzystać podczas wypo-
czynku na wsi (rys. 4). Wskazywane odpowiedzi świadczą o dużym zainteresowaniu turystów 
sferą kulturową obszarów wiejskich.

Podsumowanie i wnioski
Pobyt i wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych preferowany był przede wszystkim przez 

wykształconych mieszkańców dużych miast. Najczęściej były to osoby, które stosunkowo dobrze oce-
niały własną sytuację materialną. Jednak nie były one skłonne ponosić znacznych kosztów. Prawie 69% 
badanych nie zamierzało przeznaczyć więcej niż 99 zł na jednodniowy wypoczynek na wsi.  Turyści 
przyjeżdżali na wieś głównie własnymi samochodami osobowymi. Oznacza to ich mobilność i fakt, 
że mieli oni możliwość skorzystania z różnego rodzaju atrakcji nie tylko w bezpośrednim otoczeniu 
miejsca pobytu, ale także w jego bliższej lub dalszej okolicy. Respondenci korzystali z wielu źródeł 
informacji podczas wyboru obiektu, w którym wypoczywali. Poza internetem, który wskazało prawie 
ponad 50% badanych. Dużą rolę odgrywała wymiana informacji wśród krewnych i znajomych na temat 
obiektów turystyki wiejskiej. Pozostałe kanały informacji – szczególnie te związane z koniecznością 
poniesienia znacznych nakładów finansowych, tj. udział w targach turystycznych, foldery i ulotki 
reklamowe, reklama w prasie, radio i telewizji – były przez turystów wykorzystywane bardzo rzadko. 
Możliwość spokojnego wypoczynku w wiejskim środowisku oraz kontakt z przyrodą to najczęściej 
wskazywane motywy wyboru wsi jako miejsca wypoczynku. Ponadto osoby charakteryzujące się 
wyższym poziomem wykształcenia częściej doceniały możliwość korzystania ze zdrowej żywności 
oraz walory zdrowotne obszarów wiejskich.

Wśród powodów wyboru określonego gospodarstwa agroturystycznego dominowały wskazania 
związane ze standardem obiektu, walorami regionu lub miejscowości oraz łatwością dojazdu. Osoby 
lepiej wykształcone częściej wskazywały odpowiedzi związane z komfortem pobytu, np. standard 
obiektu i możliwość wyżywienia. Wśród form aktywności fizycznej podejmowanej przez badanych 
podczas wypoczynku na wsi preferowane były te, które nie powodują nadmiernego obciążenia – m.in. 
wycieczki piesze oraz rowerowe. Atrakcje, z których badani dodatkowo chcieliby skorzystać podczas 
wypoczynku związane były w dużej mierze ze sferą kulturową wsi. Duża liczba wskazań dotyczyła 
także aktywności krajoznawczej badanych.

Zaprezentowane badania to jedynie przyczynek do szerszych badań autora dotyczących preferencji 
i zachowań osób wypoczywających na wsi. Ich rozpoznanie i wskazanie umożliwi wiejskim usługo-
dawcom odpowiednie skomponowanie oferty wypoczynkowej, a także jej specjalizację, mającą na celu 
maksymalne zaspokojenie potrzeb związanych z pobytem i wypoczynkiem na wsi przez optymalne 
dopasowanie zakresu oferty oraz jakości świadczonych usług do konkretnego segmentu turystów. 
Zasadnym wydaje się wiec podjęcie szerszych i bardziej szczegółowych badań w tym zakresie.

Literatura
Adamowicz M. 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we współczesnej polityce rolnej, 

Zag. Ekon. Rol., nr 1, 17-32. 
Balińska A., Sikorska-Wolak I. 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych 

na przykładzie wybranych gmin, SGGW, Warszawa, 89.
Kamiński W. 1995: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne, Zeszyty Naukowe 

AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 295, zeszyt 43, 19-25.
Klepacka D. 2006: Wielofunkcyjność jako koncepcja legitymująca wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w 

Unii Europejskiej, Wieś Jutra, nr 12, 20. 
Kłodziński M. 1997: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, 

Warszawa.



249Preferencje osób starszych dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych...

Kolczatek R., Jankowski K. 2006: Internet – nowoczesne źródło informacji i reklamy w agroturystyce, [w:] M. 
Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce, Akademia Podlaska, Siedlce, 219-220.

Krzyżanowska K., Wojtkowski R. 2012: Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, Studia Ekono-
miczne i Regionalne, t. 5, nr 1, 48-57.

Niedziółka A. 2008: Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na przykładzie wo-
jewództwa małopolskiego, [w:] Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania 
procesami gospodarczymi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 73-82.

Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych. 2011: Korporacja Badawcza Pretendent, War-
szawa, 59.

Prochorowicz M. 2006: Zastosowanie reklamy elektronicznej w promocji gospodarstw agroturystycznych, 
[w:] M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce, Akademia Podlaska, Siedlce, 222-225.

Przezbórska L. 2007: Agroturystyka i turystyka wiejska w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich Wielko-
polski, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, 77-92.

Sikorska-Wolak I., Zawadka J. 2012: Oczekiwania konsumentów na rynku usług agroturystycznych, Studia 
Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1, 34-47.

Stawicka E. 2007: Agroturystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] I. Sikorska-
-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, 69-76.

Stepaniuk K. 2010: Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-
-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 
nr 9(4), 509-517.

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich. 2012: Agrotec Polska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350.
Zawadka J. 2010a: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przy-

kładzie wybranych gmin wiejskich), SGGW, Warszawa, 26-33, 143.
Zawadka J. 2010b: Miejsce agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Problemy 

inżynierii rolniczej i leśnej, SGGW, Warszawa, 344-353.
Zawadka J. 2013a: Agrotourism as an element of rural areas multifunctional development, [w:] Business 

Management: Practice and Theory in the 21st Century, Nitra, 826-833.
Zawadka J. 2013b: Tendencje zmian w zachowaniach turystycznych osób wypoczywających na wsi, [w:] K. 

Krzyżanowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, SGGW, Warszawa, 111-120.
Zawadka J. 2013c: Zachowania turystów wypoczywajacych na wsi i czynniki je warunkujące, [w:] K. Krzyża-

nowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, 171-183.

Summary
The paper presents the results of research on the preferences and behavior of older people vacationing in 

the countryside. In this study shown the ordinary senior tourist visiting rural areas, and also shown the behavior 
of people vacationing there. Topics discussed included the reasons for choosing this form of tourism, as well 
as the choice of a particular offer, used by tourists source of information about the object, the preferred leisure 
activities and expectations for the diversify and improve the offer. The results indicate that rural tourism is 
very popular among the well-educated residents of large cities. The reason for choosing this form of tourism is 
most often the opportunity to relax in peace and tranquility and contact with nature. The criterion for selection 
of specific offer is the standard object and the qualities of the village. Seniors break in the countryside taking 
physical activity most often choose hiking and biking. It should be noted also interest in the culture of rural areas.
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