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Synopsis. W artykule ukazano strategie rozwoju różnych form turystyki wiejskiej, głównie agroturystyki na obszarach 
wiejskich powiatu nowotarskiego. Scharakteryzowano na podstawie literatury istotę strategii rozwoju turystyki w 
gminie, zasady jej tworzenia oraz ukazano podstawowe formy tej strategii. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju 
usług agroturystycznych w regionie nowotarskim ukazując poza walorami turystycznymi istotną rolę otoczenia 
instytucjonalnego w tym procesie. Przedstawiono działalność stowarzyszeń agroturystycznych, władz gminnych, 
ośrodka doradztwa rolniczego i powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ukazano 
ponadto wyniki badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych w jedenastu gminach wiejskich wchodzących w skład 
powiatu nowotarskiego. Badania zostały przeprowadzone z pracownikami urzędów gmin i miały na celu określenie 
strategii rozwoju różnych form turystyki wiejskiej, głównie agroturystyki w tym regionie. Wywiady przeprowadzone 
z respondentami miały także na celu poznanie działań zawartych w strategiach rozwoju gmin, a odnoszących się 
bezpośrednio do wsparcia szeroko rozumianego sektora turystyki wiejskiej i rekreacji.

Wstęp
Powiat nowotarski zlokalizowany jest w południowej części województwa małopolskiego i składa 

się z 14 gmin. Wśród nich jest jedna gmina miejska Nowy Targ oraz dwie gminy miejsko-wiejskie: 
Rabka-Zdrój i Szczawnica. Najwięcej w tym powiecie jest gmin wiejskich (11), są to: Czarny Dunajec, 
Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica 
Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice oraz Szafl ary. 

Region powiatu nowotarskiego obfi tuje w atrakcyjne walory przyrodnicze. Malownicze pejzaże tworzy 
rozległa Kotlina Orawsko-Nowotarska i otaczające ją pasma górskie: Gorce, zachodnie stoki Beskidu 
Sądeckiego, Pieniny, część Magury Spiskiej i Pasmo Babiej Góry. Te cenne przyrodniczo obszary objęte 
są różnymi formami ochrony. Na terenie powiatu położony jest w całości Pieniński Park Narodowy oraz 
częściowo dwa inne parki narodowe: Gorczański i Babiogórski. Inne tereny są chronione w postaci rezer-
watów przyrody. Najsłynniejszym przełomem rzecznym stanowiącym atrakcję turystyczną europejskiej 
rangi jest Przełom Dunajca położony w całości w granicach Pienińskiego Parku Narodowego. 

W powiecie nowotarskim istnieją warunki do uprawiania różnych form turystyki wiejskiej. Najbardziej 
rozpowszechniona jest agroturystyka – związana z noclegiem w gospodarstwach agroturystycznych. Poza 
agroturystyką wspomnieć trzeba o ekoturystyce gdzie motywem przewodnim jej uprawiania jest kontakt i 
podziwianie piękna krajobrazów, walorów przyrodniczych, obszarów przyrodniczo cennych i chronionych, 
a także poznawanie dziedzictwa kulturowo-historycznego. W powiecie tym często uprawiane są różne 
formy turystki specjalistycznej (kwalifi kowanej). Można w regionie uprawiać turystykę górską pieszą, 
rowerową, a zimą narciarską. Każda z kolei forma turystyki poznawczej ma cechy turystyki krajoznawczej 
kiedy turyści zwiedzają, np. zabytki architektoniczne, Zamek Niedzicę i ruiny zamku Czorsztyn w gminie 
Łapsze Niżne, drewniane kościółki na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej (Dębno, Grywałd, 
Harklowa, Łopuszna) lub gdy podziwiają atrakcyjne obszary przyrodniczo cenne, w tym obszary chronione.

Rozwój różnych form turystyki wiejskiej determinują nie tylko atrakcyjne walory przyrodnicze i kulturo-
we, ale w głównej mierze działalność różnych podmiotów i instytucji. W tej sferze w gestii władz gminnych 
leży zdobywanie środków na rozwój infrastruktury turystycznej, działalność promocyjna, budowa obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, wyznaczanie szlaków turystycznych. Wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu 
nowotarskiego mają wyznaczone własne strategie rozwoju, w których zawarte są różne działania wspierające 
sektor turystyczno-rekreacyjny, a w nim głównie agroturystykę oraz różne formy turystyki kwalifi kowanej.
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Cel i metodyka badań
Celem artykułu było ukazanie strategii rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w gmi-

nach wiejskich należących do powiatu nowotarskiego. Ukazano stan i uwarunkowania rozwoju usług 
agroturystycznych w tym regionie. Scharakteryzowano także na podstawie literatury rodzaje strategii 
rozwoju turystyki. W części empirycznej opracowania przedstawiono wyniki badań kwestionariuszo-
wych przeprowadzonych latem 2010 roku w jedenastu gminach wiejskich należących administracyjnie 
do powiatu nowotarskiego. Badania zostały przeprowadzone z pracownikami urzędów gmin i miały na 
celu określenie skali zaangażowania władz lokalnych w rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki na 
podstawie opracowanych strategii rozwoju turystyki. 

Istota strategii rozwoju turystyki i jej formy
Opracowanie strategii rozwoju gminy jest bardzo ważnym instrumentem zarządzania gminą co naj-

mniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki strategii istnieje realna szansa przekształceń strukturalnych 
w gminie. Po drugie, posiadanie strategii umożliwia efektywne rozdysponowanie środków budżetowych 
oraz jest warunkiem ubiegania się przez gminę o środki fi nansowe z różnych źródeł (środki bankowe, 
fundusze strukturalne) [Wojciechowski 2003].

W wielu przypadkach istotną rolę w strategiach rozwoju gmin pełni turystyka. Szczególnie odnosi się 
to do regionów obfi tujących w atrakcyjne walory turystyczne zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe, oraz 
do terenów z odpowiednio rozbudowaną infrastrukturą turystyczną, głównie noclegową. Ważne miejsce 
zajmuje także tzw. baza towarzysząca turystyki, a więc: kryte pływalnie, kąpieliska, szlaki turystyczne 
(piesze, rowerowe, konne), boiska sportowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego, siłownie. 

Defi nicję strategii rozwoju turystyki w gminie podaje Wiatrak [2003], który określa ją jako: „program 
zamierzeń gminy i kierunków jej działań w zakresie rozwoju turystyki, stanowiący część strategii rozwoju 
gminy oraz z niej wynikające i uszczegóławiające cele turystyczne gminy”.

Niezwykle ważną kwestią w budowaniu strategii rozwoju turystyki w gminie jest wspomniana już 
atrakcyjność danego obszaru. Opracowując strategię jej autorzy muszą rzetelnie przeanalizować ofertę 
turystyczną z punktu widzenia oczekiwań potencjalnych turystów oraz motywów ich przyjazdów, do-
konując podziału walorów turystycznych na [Kruczek 2000]:
 – wypoczynkowe – tereny o walorach środowiska wypoczynkowego,
 – krajoznawcze – obejmujące walory środowiska przyrodniczego, dobra kultury i współczesne osią-

gnięcia człowieka,
 – specjalistyczne – walory wędkarskie, jeździeckie, żeglarskie, które sprzyjają uprawianiu określonych 

typów turystyki specjalistycznej.
Przygotowując strategię rozwoju turystyki w gminie, należy zastanowić się, które z tych walorów ma 

gmina, a jakie może mieć w przyszłości. Strategia powinna ponadto obejmować te formy turystyki, które 
mogą być uprawiane na terenie gminy. W jednych miejscowościach priorytetem będzie turystyka krajoznaw-
cza, której celem uprawiania będzie motyw poznawczy. W innych z kolei regionach walory specjalistyczne 
będą predestynować gminę do uprawiana na jej terenie różnych form turystyki kwalifi kowanej. 

Opracowywana przez władze lokalne strategia rozwoju turystyki powinna zawierać cele, których 
realizacja pozwoli na osiągnięcie określonych rezultatów. Pożądane efekty, to m.in. [Krupińska 2003]:
 – wzrost liczby miejsc pracy,
 – wydłużenie pobytu turystów w gminie,
 – zniesienie lub ograniczenie sezonowości ruchu turystycznego,
 – podniesienie ogólnego standardu usług,
 – pogłębienie związku turystów z lokalnym rolnictwem oraz dziedzictwem historyczno-kulturowym.

Cele te mogą przyczynić się do rozwoju usług turystycznych w gminie. Proces kreowania nowych 
miejsc pracy może być wspomagany zarówno ze środków własnych, jak i ze środków zewnętrznych, 
w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zwiększony napływ turystów w regionie spowoduje 
zmniejszenie bezrobocia poprzez zatrudnienie w sektorze turystycznym.

Obecnie w ramach turystyki wiejskiej dużo uwagi poświęca się agroturystyce. To pobyt dla turystów organi-
zowany w obrębie funkcjonującego gospodarstwa rolnego. Usługi agroturystyczne traktowane są jako dodatkowe 
lub alternatywne źródło dochodów dla rodzin rolniczych. W literaturze naukowej często pisze się o różnych 
aspektach związanych z tą formy turystyki na terenach wiejskich. Uważa się, że rozwój agroturystyki powinien 
odbywać się zgodnie z ideą, tzw. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich [Kotala, Niedziółka 2007]. Do 
najważniejszych cech ekologicznych tej formy turystyki wiejskiej można zaliczyć [Białobrzeska i in. 2000]:
 – ochronę środowiska przyrodniczego przez promocję takich form turystyki, które są społecznie od-

powiedzialne i przyjazne środowisku,
 – rozwój produkcji żywności o podwyższonych parametrach ekologicznych,
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 – rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki (transport, wytwarzanie energii, 
gospodarka odpadami, ściekami),

 – utrzymanie wartości kulturowych oraz atrakcyjności miejscowości i okolicy.
Strategia rozwoju turystyki, w tym agroturystyki w gminie jest istotnym narzędziem zarządzania 

lokalną gospodarką turystyczną. Jest ona perspektywicznym, ale i długookresowym planem działania 
[Michałowski, Ziółkowski 2002]. W związku z tym, proces formułowania strategii powinien skupić się 
na wyborze najważniejszych i najpilniejszych celów oraz zadań realizacyjnych. 

Wiatrak [2005] uważa, że efektywność strategii zależy od sposobu jej przygotowania, w którym 
istotną rolę odgrywa informacja. W związku z tym, przygotowanie strategii rozwoju turystyki na danym 
obszarze powinno odbywać się w postaci cyklu turystycznego obejmującego m.in.:
 – badanie rynku turystycznego,
 – planowanie rozwoju turystyki,
 – budowę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej,
 – przygotowanie kadr na potrzeby turystyczne,
 – promocję turystyczną,
 – badanie rezultatów prowadzonej polityki i formułowanie wniosków na przyszłość.

Stan rozwoju agroturystyki w powiecie nowotarskim
W 2007 roku w powiecie nowotarskim zanotowano największą liczbę gospodarstw agroturystycznych 

funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego. Instytut Turystyki podawał liczbę 387 tego 
rodzaju obiektów. Na drugim miejscu uplasował się powiat tatrzański z 365 gospodarstwami agrotury-
stycznymi [www.intur.com.pl]. W obrębie powiatu nowotarskiego zdecydowanie najwięcej gospodarstw 
agroturystycznych funkcjonowało w gminie Czorsztyn – 165, następnie w gminie Krościenko n/Dunajcem 
– 54 oraz w gminie Łapsze Niżne – 49 (tab. 1).

Rozwój agroturystyki w powiecie nowotarskim uwarunkowany jest głównie przez obszary przyrodniczo 
cenne i chronione oraz interesujące dziedzictwo kulturowo-historyczne, zabytki architektoniczne. Rozwój usług 
agroturystycznych w tym regionie wspierają również różne instytucje [Niedziółka 2010]. Stowarzyszenia agrotu-
rystyczne zarządzają usługami agroturystycznymi, głównie przez wsparcie działalności promocyjnej zrzeszonych 
w nich gospodarstw agroturystycznych oraz dystrybucji ich ofert. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w 
Nowym Targu wspiera rozwój agroturystyki w sferze organizacji oraz prowadzenia kursów i szkoleń agrotury-
stycznych. Z kolei środkami Unii Europejskiej przeznaczonymi  na rozwój agroturystyki zarządza w regionie 
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Czarnym Dunajcu. 

W powiecie nowotarskim kwaterodawcy zrzeszeni są w dwóch organizacjach: „Galicyjskich Gospo-
darstwach Gościnnych” i stowarzyszeniu „Turystyki i agroturystyki Ziem Górskich”. W siedmiu gminach  
powiatu nowotarskiego działają koła terenowe pierwszej wymienionej organizacji. Najliczniejsze jest koło 
terenowe w gminie Czorsztyn zrzeszające 25 obiektów. Łącznie wszystkich zrzeszonych gospodarstw 
w „Galicyjskich Gospodarstwach Gościnnych” jest 72 (tab. 2).
Tabela 1. Liczba gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych gminach powiatu nowotarskiego
Table 1. Number of agritourism farms in individual municipalities of Nowy Targ County
Gmina/
Commune

Liczba/Number of
obiektów/
number 

of objects

w tym 
całorocznych[%]/

in this all-year-
round [%]

miejsc 
noclegowych/

accommodation 
places

miejsc w obiektach 
całorocznych/places 

in all-year-round 
objects 

miejsc w 
obiektach 

sezonowych/
places in 

seasonal objects
Czarny Dunajec 37 100,0 402 402 -
Czorsztyn 165 72,7 1850 1300 550
Jabłonka 15 73,3 190 170 20
Krościenko n/Dunajcem 54 44,4 711 344 367
Lipnica Wielka 8 100,0 66 66 -
Łapsze Niżne 49 95,9 614 588 26
Nowy Targ 8 100,0 96 96 -
Ochotnica Dolna 8 100,0 120 120 -
Raba Wyżna 13 100,0 100 100 -
Rabka-Zdrój 13 30,7 177 62 115
Spytkowice 6 100,0 71 71 -
Szafl ary 11 100,0 485 485 -
Razem/Total 387 84,75 4882 3804 1078
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki [www.intur.com.pl]
Source: own study based on data of Institute of Tourism [www.intur.com.pl]
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Koła terenowe „Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych” w powiecie nowotarskim zajmują się 
głównie szeroko rozumianą działalnością promocyjną. Komunikacja z rynkiem jest niezwykle istotnym 
elementem marketingu. Podmioty te wspierają pojedyncze zrzeszone gospodarstwa agroturystyczne w 
organizowaniu wyjazdów na targi i giełdy turystyczne, w tworzeniu i modyfi kowaniu portali internetowych 
oraz w wydawaniu katalogów z ofertą agroturystyczną z powiatu nowotarskiego. Współpracują także z 
władzami stowarzyszenia. Koła Terenowe ważną rolę odegrały w zarządzaniu kategoryzacją obiektów 
agroturystycznych w omawianym regionie. Z końcem 2008 roku została zakończona realizacja projektu 
fi nansowanego przez Województwo Małopolskie pt. „Podnoszenie jakości usług agroturystycznych w 
Małopolsce”. W powiecie nowotarskim skategoryzowano 31 gospodarstw agroturystycznych, więcej, 
tylko o pięć obiektów uzyskało kategorię w powiecie nowosądeckim. 

Gospodarstwa skategoryzowane otrzymały tabliczkę Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej po-
twierdzającą nadanie kategorii na okres 2008-2012. Gospodarstwa te zostały oznakowane dodatkowo 
tabliczkami Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, identyfi kującymi projekt. Ponadto, gospodarstwa 
skategoryzowane zostały umieszczone w „Małopolskim atlasie gospodarstw agroturystycznych” na 2009 
rok, opracowanym i fi nansowanym przez Województwo Małopolskie. 

Drugą organizacją zrzeszającą gospodarstwa agroturystyczne w powiecie nowotarskim jest stowarzy-
szenie „Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich”. Do stowarzyszenia należy 29 rolników zajmujących się 
usługami agroturystycznymi. Najwięcej obiektów znajduje się w gminie Czorsztyn – 10, następnie w gminie 
Szafl ary – 8, w gminie Krościenko n/Dunajcem – 3, w gminach Ochotnica Dolna, Rabka i Szczawnica Zdrój 
po 2, a w gminach Nowy Targ i Raba Wyżna po 1. Wszystkie gospodarstwa agroturystyczne w wymienionych 
jednostkach terytorialnych mają reklamę internetową na portalu tej organizacji. Ponadto w miejscowościach: 
Czorsztyn, Szafl ary i Szczawnica Zdrój stowarzyszenie prowadzi Punkty Informacji Agroturystycznej. 

Dwa inne ważne podmioty wspierające rozwój agroturystyki w powiecie nowotarskim to Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa z siedzibą w Czarnym Dunajcu. Pierwsza instytucja organizuje kursy i szkolenia 
agroturystyczne, w drugiej można składać wnioski o wsparcie fi nansowe na rozwój agroturystyki ze środ-
ków Unii Europejskiej. W tej sferze istnieje możliwość uzyskania w formie refundacji wsparcia środkami 
fi nansowymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej”. Pomoc taką może otrzymać rolnik na uruchomienia gospodarstwa 
agroturystycznego lub na rozszerzenie już istniejącej oferty agroturystycznej.

Wyniki badań
We wszystkich jedenastu gminach wiejskich należących do powiatu nowotarskiego przeprowadzono 

badania kwestionariuszowe w ich urzędach gmin. Respondentami byli pracownicy tych urzędów odpo-
wiedzialni za rozwój gminy, jej promocję, a także za rozwój szeroko rozumianych usług turystyczno-
-rekreacyjnych. Wyniki badań ukazały, że we wszystkich przebadanych gminach są opracowane strategie 
rozwoju, które zamieszczone są na ofi cjalnych stronach internetowych gmin. We wszystkich tych doku-
mentach zawarta jest ocena szans i zagrożeń dla rozwoju różnych form turystyki. W misjach i wizjach 
strategicznych rozwój turystyki także został uwzględniony we wszystkich przypadkach. 

Wszyscy respondenci wskazali, że w strategiach rozwoju ich gmin zapisane są również działa-
nia wspierające rozwój działalności agroturystycznej. Pomoc ta ma dotyczyć wsparcia działalności 

Tabela 2. Liczba gospodarstw agroturystycznych w powiecie nowotarskim zrzeszonych w stowarzyszeniu 
„Galicyjskie Gospodarstw Gościnne” według gmin i miejscowości
Table 2. Number of agritourism farms in Nowy Targ County associated in association “Galician Hospitable 
Farms” according to municipalities and towns
Gmina i liczba gospodarstw/
Commune and number of 
agritourism farms

Miejscowość i liczba gospodarstw/
Place and number of agritourism farms

Czarny Dunajec – 18 Chochołów – 5, Czarny Dunajec – 4, Ratułów – 3, Dzianisz – 2, Czerwienne, 
Odrowąż, Podszkle i Stare Bystre po 1

Czorsztyn – 25 Czorsztyn – 12, Kluszkowce – 6, Mizerna – 3, Hubka – 2, Sromowce Wyżne – 2
Jabłonka – 3 Jabłonka, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna po 1
Krościenko n/Dunajcem – 8 Grywałd – 3, Krościenko n/Dunajcem i Krośnica po 2, Hałuszowa –  1
Lipnica Wielka – 5 Lipnica Wielka – 4, Kaczory – 1
Łapne Niżne – 4 Trybsz – 4
Spytkowice – 9 Spytkowice – 7, Rabka – Zdrój – 2
Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.galicyjskie.pl]
Source: own study based on [www.galicyjskie.pl]
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promocyjnej, m.in. poprzez organizację 
wyjazdów na targi i giełdy turystyczne lub 
poprzez wydawnictwo folderów i katalogów 
z ofertą agroturystyczną. 

W kwestiach dotyczących usług agrotury-
stycznych jako czynnika rozwoju lokalnego 
zadawano respondentom pytanie dotyczące 
wielkości wpływu agroturystyki na rozwój 
społeczno-ekonomiczny gminy. We wszystkich 
przypadkach stwierdzono, że jest on bardzo 
duży. Również wszystkie badane osoby w 
11 gminach odpowiedziały, że agroturystyka 
może stać się „kołem zamachowym” w roz-
woju ich jednostek terytorialnych.

Wypowiedzi rozmówców z urzędów 
gmin wskazują, że zapisane w strategiach 
rozwoju działania mające wspierać branżę 
agroturystyczną są w praktyce realizowane 
przez władze lokalne. Wszyscy respondenci 
wskazali na wsparcie udzielane wiejskim 
kwaterodawcom w zakresie działań promocyj-
nych. W tej materii przejawia się ono głównie 
w organizacji wyjazdów na targi turystyczne 
oraz w wydawaniu przez gminę folderów i 
katalogów z ofertą agroturystyczną. Z kolei po 
dziesięciu ankietowanych wskazało na rozwój 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz 
budowę infrastruktury technicznej (tab. 3).

Wszyscy respondenci stwierdzili, że w 
rozwoju agroturystyki istotne miejsce zajmują 
odpowiednie kursy i szkolenia agroturystycz-
ne. Do tej pory siedem badanych gmin takie 
przedsięwzięcia zorganizowało i we wszyst-
kich przypadkach władze lokalne przy ich 
organizacji współpracowały z dwoma stowa-
rzyszeniami agroturystycznymi: Galicyjskimi 
Gospodarstwami Gościnnymi oraz stowa-
rzyszeniem „Turystyki i Agroturystyki Ziem 
Górskich”. Program kursów dotyczył procedur 
uruchamiania i prowadzenia gospodarstwa 
agroturystyczne, a także kwestii związanych z 
rozszerzeniem i podniesieniem jakości usług w 
już istniejących obiektach agroturystycznych. 
Trzeba nadmienić, że w strategiach rozwoju 
badanych gmin organizację kursów agroturystycznych określono jako szansę rozwoju agroturystyki,

We wszystkich strategiach wśród szans rozwoju turystyki oraz agroturystyki zapisano także możliwości 
ubiegania się o środki fi nansowe z Unii Europejskiej. Pomoc taka może być wykorzystana w ramach 
wspomnianego już Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez gminę jako benefi -
cjenta, np. w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” lub przez rolnika, który zamierza uruchomić działalność 
agroturystyczną lub ją rozszerzyć w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Jeśli chodzi o agroturystykę – zadano respondentom pytanie o największe przeszkody w rozwoju 
tej formy turystyki wiejskiej. W większości odpowiedzi wskazano na ograniczone zasoby fi nansowe 
gospodarstw (tab. 4).

Analizując powyższą tabelę 4 trzeba dodać, że ograniczone zasoby fi nansowe gospodarstw rolnych 
bardzo często uniemożliwiają rolnikom rozpoczęcie działalności agroturystycznej w wielu regionach kraju. 
Nawet w przypadku ubiegania się z Unii Europejskiej o refundację części kosztów poniesionych na inwesty-
cje, rolnik na początku sam musi wyłożyć własne środki fi nansowe na prace adaptacyjno-przystosowawcze. 

Tabela 3. Formy wsparcia władz lokalnych gospodarstwom 
agroturystycznym realizowane zgodnie z działaniami za-
pisanymi w strategii rozwoju agroturystyki
Table 3. Forms of local authorities’ support for 
agritourism farms realized according to operations fi lled 
in agritourism development strategy 
Rodzaj działania/Forms of activities Liczba 

odpowiedzi/
Number of 

answers
Promocja, w tym:/Promotion, in which: 11
- udział w targach/participation in fairs
- wydawanie folderów i katalogów/
publishing brochures and catalogues

9
10

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej/ 
Tourism and recreational infrastructure 
development

10

Budowa infrastruktury technicznej/Technical 
infrastructure building 10
Organizacja szkoleń/Training courses 
organization 7
Promocja dziedzictwa kulturowego/Cultural 
heritage promotion 4
Organizacja różnych imprez/Different events 
organization 3
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 4. Największe przeszkody w rozwoju agroturystyki 
w opinii respondentów 
Table 4. The biggest obstacles in agritourism development 
in respondents’ opinion
Rodzaj działania/ Forms of activities Liczba 

odpowiedzi/
Number of 

answers
Ograniczone zasoby fi nansowe 
gospodarstw/Limited fi nancial resourses 
in farms

9

Nieodpowiednia infrastruktura turystyczna/
Inappropriate tourism infrastructure 6

Zła promocja/Bad promotion 5
Brak zainteresowania turystów/Tourists 
unconcern 3

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Podsumowanie i wnioski
Agroturystyka jest tą formą turystyki wiejskiej, która w powiecie nowotarskim rozwija się bar-

dzo prężnie. W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich tego regionu znajduje się największa liczba 
gospodarstw agroturystycznych w województwie małopolskim. Rozwój usług agroturystycznych zależy 
od wielu czynników, m.in. walorów przyrodniczych i kulturowych, ale także od działalności różnych 
podmiotów i instytucji: władz gminnych, stowarzyszeń agroturystycznych, ośrodka doradztwa rolniczego 
i Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W powiecie nowotarskim działają koła terenowe organizacji „Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych”, 
które skupiają łącznie 72 gospodarzy z tego regionu. Do drugiej organizacji: stowarzyszenia „Turystyki i 
Agroturystyki Ziem Górskich” należy 29 rolników zajmujących się agroturystyką. Ponadto, stowarzysze-
nie to prowadzi trzy Punkty Informacji Agroturystycznej: w Czorsztynie, Szafl arach i Szczawnicy Zdrój. 
Organizacje te wspierają rozwój agroturystyki głównie w działalności promocyjnej.

W opracowanych strategiach rozwoju gmin powiatu nowotarskiego, w kwestiach agroturystyki 
kładzie się nacisk na możliwość skorzystania ze środków Unii Europejskiej w procesie uruchamiania 
działalności agroturystycznej lub w sytuacji rozszerzenia zakresu świadczonych usług turystycznych i 
rekreacyjnych w gospodarstwach rolnych. W przypadku wsparcia tymi środkami ważną rolę odgrywają 
dwa podmioty: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu oraz Biuro Powiatowe Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Czarnym Dunajcu.

W realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój agroturystyki w powiecie nowotarskim a zapisanych 
w strategiach rozwoju gmin, istotną rolę pełnią władze lokalne, które nadzorują wykonywanie różnych 
działań. Wśród nich można wymienić wsparcie agroturystyki przez samorząd gminny w działalności 
promocyjnej, m.in. w organizacji wyjazdów na targi i giełdy turystyczne oraz w wydawaniu folderów i 
katalogów z ofertą agroturystyczną. Inna pomoc dotyczy budowy lub modernizacji szeroko rozumianej 
infrastruktury turystycznej. Uzyskane wyniki badań ukazały, że pomoc gminy wiejskim kwaterodawcom 
najczęściej występuje właśnie w tych dwóch kwestiach.
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Summary
In the article selected issues connected with different forms of rural tourism development in Nowy Targ district 

have been presented. The most popular form of rural tourism in this region is agritoruism. In Nowy Targ district  
there were 387 agritourism farms – most in all Malopolska province.

In strategies, in all examined municipalities there are different operations connected with rural tourism sector included 
in these documents. Because of tourism values and other suitable determinants different forms of rural tourism are developed 
in this region very well. Among them agritourism is one of the most popular form of tourism and that’s why in tourism 
issues included in strategies there’s a strong impact on agritourism services development. In missions and strategic visions 
of these strategies this form of rural tourism is always present. There are some operations which are directed towards 
agritoruism sector: different kinds of promotion, tourism fairs, agritourism guides, organization of agritorusim courses, etc.

In all examined municipalities agritourism is widely spread, especially in the Municipality of Czorsztyn. 
Everywhere local authorities support its development according to worked out strategies.

Adres do korespondencji:
dr Arkadiusz Niedziółka

Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

tel. (12) 662 43 74/75, e-mail: aniedziolka@ar.krakow.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


