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Synopsis. Turystyka stanowi ważny element ożywienia społeczno-gospodarczego terenów wiejskich w wielu krajach. 
Podjęta tematyka ukazuje miejsce turystyki w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich. Szczególną uwagę 
poświęcono ocenie regionalnego zróżnicowania wiejskiej bazy noclegowej w ujęciu województw. 

Wstęp
Rozwój turystyki na terenach wiejskich ma na celu aktywizację społeczności lokalnej, kreowanie 

działań przedsiębiorczych oraz niwelowanie regionalnych dysproporcji. Odbywa się on w określonych 
warunkach regionalnych i lokalnych, w szczególności przyrodniczych i kulturowych. Dlatego istotne 
jest wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów i walorów obszaru.

Obszary wiejskie mogą pełnić różnorodne funkcje. Współczesne koncepcje rozwoju terenów wiej-
skich zakładają „dodawanie” do tradycyjnej działalności rolniczej innych pozarolniczych. Sprzyja to 
dywersyfi kacji i zmianie profi lu oraz wzmocnieniu konkurencyjności lokalnej gospodarki. W tym celu 
konieczne jest propagowanie koncepcji wielofunkcyjnego a jednocześnie zrównoważonego rozwoju. 

Wielofunkcyjny rozwój stanowi jeden z nadrzędnych kierunków polityki przestrzennego zagospodaro-
wania Polski w kontekście terenów wiejskich [Koncepcja polityki… 2001]. Wielofunkcyjność sprowadza 
się do stopniowego odchodzenia od rolnictwa jako podstawowego i jedynego źródła dochodów ludności 
wiejskiej. Jednakże polifunkcyjność nie musi przekładać się automatycznie na rozwój ekonomiczny 
[Mejszelis, Mickiewicz 2003].

Głównym celem wielokierunkowego rozwoju jest poprawa warunków życia i pracy mieszkańców wsi 
[Zarębski 2002]. Aby to osiągnąć niezbędne są: modernizacja i budowa nowej infrastruktury społeczno-
-ekonomicznej, przyspieszenie powstawania nowych miejsc pracy poza rolnictwem na wsi oraz zamiany 
strukturalne w samym rolnictwie. Dzięki temu obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem 
pracy, zamieszkania i wypoczynku, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń [Kierunki rozwoju… 2010].

Zachodzące procesy społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich wymuszają rozwój różnych 
form aktywności gospodarczej. W poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów ludność wiejska, 
w tym rolnicy, podejmują różnorodne działalności pozarolnicze [Uglis 2006]. Według Hunka [1993] 
mogą one obejmować:
 – dalsze przetwórstwo produktów rolnych,
 – handel,
 – produkcję specjalistyczną,
 – świadczenie usług turystycznych,
 – pielęgnację krajobrazu i usługi komunalne,
 – wszelkie usługi i produkcję niezwiązaną z rolnictwem.

Dynamiczny rozwój wymaga identyfi kacji i odpowiedniego wykorzystania istniejących warunków, 
albowiem to one wyznaczają ramy możliwości rozwojowych. Jednakże należy mieć na uwadze, że na-
potyka ona na wiele barier zarówno ekonomicznych, jak i społecznych.

Celem artykułu było określenie miejsca oraz perspektyw rozwoju turystyki w wielofunkcyjnym 
rozwoju terenów wiejskich. Podstawą źródłową pracy były dane wtórne statystyki powszechnej oraz 
analiza literatury przedmiotu. 
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Ogólna charakterystyka terenów wiejskich
Obszary wiejskie są to wszystkie tereny leżące poza granicami administracyjnymi miast. Zgodnie z 

Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), za obszary wiejskie uznaje 
się gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich. Natomiast według klasyfi kacji OECD obszar 
wiejski to teren, gdzie gęstość zaludnienia nie przekracza 150 osób na 1 km2.

W Polsce tereny wiejskie zajmują ponad 93% terytorium kraju, zamieszkuje je ponad 14 mln miesz-
kańców, co stanowi prawie 39% ludności kraju (tab. 1), w ponad 56 tys. miejscowości (wsie, kolonie i 
przysiółki). Przeciętna liczba mieszkańców przypadająca na 1 miejscowość nie przekracza 274 osób. Dla 
porównania w innych krajach Europy zajmują one od 80-95%, w tym w UE stanowią 91% terytorium 
Wspólnoty, które zamieszkuje 56% mieszkańców 27 krajów członkowskich [www.ec.europa.eu].

Biorąc pod uwagę strukturę grup ekonomicznych należy stwierdzić, że są one zróżnicowane przestrzen-
nie. Najkorzystniejszy rozkład wystąpił w województwach: lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim, które charakteryzowały się największym udziałem ludności w 
wieku przedprodukcyjnym. Rozpatrując współczynnik obciążenia demografi cznego1, należy stwierdzić 
że średnio w kraju na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym. 
Najwyższe wartości tego współczynnika wystąpiły w województwach podlaskim (71 osób) i lubelskim 
(67), zaś najmniejsze w województwach dolnośląskim (53 osoby) i lubuskim (54) [Charakterystyka 
obszarów... 2008].

Jednym z kluczowych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich jest bezro-
bocie. W ostatnim okresie notuje się spadek liczy osób pozostających bez pracy na wsi, m.in. wskutek 
wyjazdu osób młodych do pracy za granicę, jednakże w niektórych regionach kraju jest to dość znaczna 
liczba. W 2008 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła ponad 670 tys. osób, w tym 81,6% 
bez prawa do zasiłku. Osoby rejestrujące się w urzędach pracy to przeważnie osoby młode. Warto w 

tym miejscu wspomnieć, że na wsi mamy do 
czynienia z bezrobociem utajonym niepodle-
gającym żadnej ewidencji, stąd w statystykach 
zarejestrowanych bezrobotnych niski odsetek 
osób starszych (osoby w wieku 55 lat i wię-
cej – 7%).Mieszkańcy obszarów wiejskich 
pozyskują dochody z wielu źródeł. Niestety 
wiejskie gospodarstwa domowe są biedniejsze 
niż miejskie. Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę w analizowanym 
roku wyniósł ponad 830 zł i był o 340,26 zł 
niższy niż w miastach. 

Ważnym elementem rozwoju wielofunk-
cyjnego jest rozwój inicjatyw przedsiębior-
czych, które sprzyjają tworzeniu nowych 
miejsc pracy i poprawie jakości życia. 
Analizując liczbę podmiotów gospodarki 
narodowej zarejestrowanych w rejestrze 
REGON (928,5 tys.) stwierdzono, że wskaź-
nik przedsiębiorczości kształtował się na 
poziomie 62,5. Pod względem klas wielkości 
dominowały podmioty małe zatrudniające 
do 9 pracowników. Są to głównie rodzinne 
inicjatywy, które stanowią w pierwszej ko-
lejności miejsce pracy dla właściciela i jego 
członków rodziny, a w drugiej dla innych 
mieszkańców wsi. 

Przez lata obszary wiejskie kojarzone były 
wyłącznie z działalnością rolniczą, którą pro-
wadzili rolnicy. Proces transformacji gospo-
darki na początku lat 90. XX w. oraz akcesja 
Polski do Unii Europejskiej przyczyniły się 
do przyspieszenia procesu dezagraryzacji wsi. 

1  Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na każde 100 osób w wieku produkcyjnym.

Tabela 1. Wybrane wskaźniki charakteryzujące obszary 
wiejskie w 2008 r.
Table 1. Selected indexes of rural areas in 2008
Wyszczególnienie/Specifi cation Wartości/

Value
Powierzchnia [km2]/Area [km2] 291316
Ludność [tys.]/Population [thous.] 14847,7
Ekonomiczne grupy wieku ludności [%]/
Economic age group [%]:
- przedprodukcyjnym/pre-working
- produkcyjnym/working
- poprodukcyjnym/post-working

22,1
62,4
15,5

Bezrobotni zarejestrowani [tys.]/
Registered unemployed persons [thous.] 670,4

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 
[zł/os.]/Average monthly available income 
[PLN/person]

835,85

Podmioty gospodarki narodowej 
zarejestrowane w rejestrze REGON [tys.]/
Entities of the national economy in the REGON 
register [thous.]

928,5

Liczba gospodarstw rolnych [mln]/Number
 of agricultural farms [mln] 2,6

Średnia powierzchnia gospodarstwa [ha]/
Average area of land [ha] 7,2

Udział gruntów ornych w strukturze użytków 
rolnych [%]/Share of arable land in total area 
of agricultural lands [%]

74,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Charakterystyka 
obszarów... 2010
Source: own study based on Charakterystyka obszarów... 2010
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Liczba gospodarstw rolnych z roku na rok zmniejsza się, choć proces ten jest powolny i długotrwały. 
Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., liczba gospodarstw rolnych wy-
niosła 1,583 tys. i była niższa o 19,1% w stosunku do spisu z 2002 r.

Bezsprzecznie różnorodność grup społeczno-zawodowych oraz korzystna proporcja między gospo-
darstwami rolnymi i bezrolnymi sprzyja szybszemu wprowadzeniu koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju. 

Dywersyfi kacja funkcji obszarów wiejskich
Jednym z narzędzi wielofunkcyjnego rozwoju, umożliwiającym uzyskanie korzyści ekonomicznych 

i społecznych, jest rozwijanie i inicjowanie nowych działalności pozarolniczych. Niska opłacalność pro-
dukcji rolniczej skłania wielu rolników do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu budząc w nich 
ducha przedsiębiorczości. Rozwój działalności pozarolniczej nie może być przypadkowy, lecz musi być 
okazją do wprowadzenia innowacyjnych działań, przedsięwzięć. Liczba gospodarstw rolnych prowa-
dzących działalność gospodarczą inną niż rolnicza2 w 2007 r. wyniosła ponad 115 tys., w tym 79,1% to 
gospodarstwa powyżej 1 ha [Charakterystyka gospodarstw… 2008]. Wśród prowadzonych działalność, 
największym zainteresowaniem cieszyła się działalność usługowa z wykorzystaniem własnego sprzętu 
i związana z akwakulturą. Kolejne miejsce zajęła działalność turystyczna (agroturystyka i wynajem po-
koi), którą prowadziło 10 182 gospodarstwa rolne, w tym prawie 8,5 tys. to gospodarstwa powyżej 1 ha. 

Niewątpliwie turystyka jest działalnością, która może aktywizować obszary wiejskie oraz być 
asumptem do dbałości o ład przestrzenny, estetykę środowiska przyrodniczego otoczenia i samej zagrody 
wiejskiej, w której świadczone są usługi. Świadczenie usług turystycznych na wsi nie jest zjawiskiem 
nowym, gdyż wyjazdy letniskowe upowszechniły się już po koniec XIX w. i były popularne w okresie 
międzywojennym [Bański 2007].

Rosnące zainteresowanie wypoczynkiem na wsi wynika z faktu, iż traktowany jest on jako ucieczka od 
życia w pośpiechu, ścisku i hałasie. Podczas wypoczynku turyści pragną ciszy, spokoju, czystego powietrza 
i zdrowej żywności. Na terenach wiejskich mogą rozwijać się różne formy turystyki (rys. 1). Niemniej 
jednak największe znaczenie ma turystyka wiejska i agroturystyka. Turystyka wiejska obejmuje wszelkie 
formy wypoczynku, które odbywają się na terenach wiejskich, a zasoby bazy noclegowej stanowią pen-
sjonaty, schroniska, kempingi i pola namiotowe oraz kwatery prywatne. Agroturystyka to organizowanie 

pobytu turystów przez rodzinę rolniczą w czynnym gospodarstwie rolnym. Może obejmować tylko nocleg 
lub szerszy pakiet usług, ale zawsze jej istotą jest czasowy pobyt turysty w gospodarstwie rolnym. Jest 
to najbardziej rozpowszechniona forma turystyki na obszarach wiejskich. Zdaniem Watcher [2007], 
agroturystyka wraz z turystyką zrównoważoną jest najszybciej rozwijającym się sektorem w europejskiej 
i światowej branży turystycznej. Zdaniem Sikory [2002] agroturystyka przysparza wielorakie korzyści 
2 GUS za działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza prowadzoną w gospodarstwie przyjmuje tylko taką dzia-

łalność gospodarczą, która jest bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym, tj. wykorzystuje jego zasoby – siłę 
roboczą, ziemię, teren, budynki, park maszynowy. Nie wlicza się tu działalności innej niż rolnicza, jeżeli z zasobów 
gospodarstwa do jej prowadzenia wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła robocza.

Rysunek 1. Wybrane rodzaje turystyki na obszarach wiejskich
Figure 1. Selected types of tourism in rural areas
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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socjopsychologiczne i ekonomiczne dla turystów, rolników, społeczności wiejskich oraz konkretnych wsi 
i gmin. Należy podkreślić, że agroturystyka może być szansą tylko dla niektórych rolników, zwłaszcza 
dla tych, których gospodarstwa zlokalizowane są na terenach atrakcyjnych turystycznie.

W celu rzetelnego określenia miejsca turystyki w rozwoju obszarów wiejskich niezbędne są dokładne 
dane statystyczne. Zgodnie ze standardami przyjętymi w międzynarodowych publikacjach statystycz-
nych (UNWTO, Eurostat), klasyfi kacja obiektów noclegowych obejmuje podział na obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i prywatną bazę noclegowa, obejmującą kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne. 

Niestety dostępne dane nie są precyzyjne, w szczególności w zakresie skali rozwoju agroturystyki. 
Wynika to z faktu, iż zjawisko wzrostu liczby gospodarstw agroturystycznych jest trudne do monitorin-
gu, albowiem nie wszyscy rolnicy zgłaszają je do ewidencji obiektów noclegowych prowadzonej przez 
urząd gminy oraz dostępne dane pochodzą z różnych źródeł. Gromadzeniem danych na temat skali i 
kierunków rozwoju agroturystyki w ostatnich 20 latach, zajmowały się różne instytucje: MRiRW, GUS, 
Instytut Turystyki czy Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 1993 r. istniało ok. 1000 gospodarstw domowych 
na wsi świadczących usługi turystyczne. Główny Urząd Statystyczny prowadził ewidencję obiektów 
agroturystycznych w latach 1998-2002, wykazując w 1998 r. 608 takich gospodarstw, które dyspono-
wały 5,5 tys. miejscami noclegowymi, a w 2002 było ich już 898. Według danych Powszechnego Spisu 
Rolnego w 2002 roku działalność agroturystyczną prowadziło 4799 gospodarstw rolnych. Od 2003 do 
2007 roku coroczne badania liczby kwater agroturystycznych prowadził Instytut Turystyki [Uglis 2009]. 
Wyniki badań Instytutu przedstawiono na rysunku 2. Natomiast od 2009 r. prowadzi je ponownie GUS 
za pośrednictwem aplikacji pod nazwą Ewidencja Obiektów Turystycznych.

Analizując zasoby bazy noclegowej terenów wiejskich należy podkreślić, że generalnie w strukturze 
dominującą rolę odgrywa prywatna baza noclegowa. W 2009 r. zasoby zbiorowego zakwaterowania liczyły 
ogółem 2833 obiekty dysponujące ponad 238,8 tys. miejsc noclegowych. Obiekty te zlokalizowane były 
łącznie w 760 gminach [Janusiewicz, Byszewska-Dawidek 2010]. 

W tabeli 2 przedstawiono bazę agroturystyki w poszczególnych województwach. Dane z 2002 i 2007 
r. pochodzą z badań Instytutu Turystyki, natomiast z 2009 r. z badań GUS (z zastrzeżeniem, że mogą być 
one nieprecyzyjne)3. Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2009 liczba kwater agroturystycz-
nych wyniosła prawie 5,5 tys. dysponujących łącznie 57,1 tys. miejsc noclegowych (średnio 10 miejsc 
na 1 gospodarstwo). Nie ulega wątpliwości, że rzeczywista wielkość bazy jest znacznie większa, co z 
pewnością ukażą wyniki powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r.

O miejscu agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich decyduje udział gospo-
darstw agroturystycznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych. W układzie regionalnym pod względem 
liczby kwater w przeliczeniu na 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych wyraźnie dominują trzy 
województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie. W celu zilustrowania stopnia 
koncentracji agroturystyki w ujęciu przestrzennym wyznaczono współczynnik Florence’a (rozmieszczenie 
gospodarstw agroturystycznych względem liczby indywidualnych gospodarstw rolnych). Obliczone war-
tości F2007=0,31 i F2009=0,33, wskazują, że badane zjawisko charakteryzuje średni stopień rozmieszczenia, 
tzn. średnia koncentracja terytorialna.
3 Od 2009 r. urzędy miast i gmin zobowiązane zostały do przekazywania informacji o obiektach noclegowych w formie elek-

tronicznej za pośrednictwem aplikacji pod nazwą Ewidencja Obiektów Turystycznych. Należy jednak zaznaczyć, że część 
gmin, szczególnie typowo turystycznych mających na swoim terenie po kilkaset podmiotów nie zakończyła jeszcze rejestracji 
danych posiadanych w wersji papierowej, stąd też prezentowane informacje dla niektórych województw mogą być zaniżone.

Rysunek 2. Liczba gospodarstw 
agroturystycznych i miejsc noclegowych
Figure 2. Number of agritourism farms 
and bed-places
* prognoza Instytutu Turystyki/forecast
Źródło/Source: Uglis 2009
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Tabela 2. Liczba gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych według województw
Table 2. Number of agritourism farms and bed-places according to provinces in Poland
Województwo/ 
Province

Liczba gospodarstw w latach /Number of farms in years
2002 2007 2009*

obiektów/
facilities

łóżek/ 
beds

obiektów/
facilities

miejsc/
beds

na 1000 
gospo-

darstw**/
per 1000 

agricultural 
farms

obiektów/
facilities

łóżek/ 
beds

na 1000 
gospo-

darstw**/
per 1000 

agricultural 
farms

     Dolnośląskie 344 4 358 592 6 475 8,1 397 4 660 5,6
Kujawsko-
pomorskie 72 531 333 3 544 4,6 182 1 940 2,5
Lubelskie 276 1 836 408 3 445 1,8 249 2 045 1,2
Lubuskie 218 1 448 164 1 615 4,9 66 715 2,2
Łódzkie 176 1 379 167 1 427 1,1 106 1 362 0,7
Małopolskie 875 9 263 1 590 17 927 8,1 819 9 845 4,4
Mazowieckie 704 2 166 378 3 322 1,4 230 2 222 0,8
Opolskie 83 580 112 1 110 3,1 91 917 2,5
Podkarpackie 534 4 368 1 074 8 288 5,9 995 8 482 5,6
Podlaskie 624 5 421 629 5 751 6,7 478 4 382 5,1
Pomorskie 540 5 553 770 7 565 16,7 416 4 861 9,0
Śląskie 206 2 455 384 5 296 4,6 209 2 491 2,5
Świętokrzyskie 260 1 542 355 2 896 3,1 218 1 996 2,0
Warmińsko-
mazurskie 1000 6 000 869 8 164 18,3 444 4 799 9,6
Wielkopolskie 358 3 353 474 4 703 3,5 271 3 191 2,0
Zachodnio-
pomorskie 276 2 963 491 5 616 13,3 302 3 187 8,2
Polska 6546 53 216 8 790 87 144 4,9 5 473 57 095 3,1

**do obliczeń przyjęto gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha/for this calculation was adopted farms above 1 ha
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki, *Turystyka w 2009 r. 2010 
Source: own study based on data Instytut Turystyki and *Turystyka w 2009 r. 2010 

Rysunek 4. Wyniki analizy skupień metodą 
Warda
Figure 4. Cluster analysis -Ward`s Methods 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
STATISTICA 9
Source: own study based on STATISTICA 9

Rysunek 3. Odległość wiązania względem etapów 
wiązania
Figure 3. Linkage distance according to stage of linkage
Źródło: opracowanie własne na podstawie TATISTICA 9
Source: own study based on STATISTICA 9
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W celu pogrupowania województw ze względu na zasoby4 wiejskiej bazy noclegowej zastosowano 
analizę aglomeracji metodą Warda z wykorzystaniem odległości euklidesowej. Na podstawie przesłanek 
merytorycznych (rys. 3) jako podstawę wyodrębnienia liczby skupień przyjęto odległość wiązania równą 
dwa. Po analizie otrzymanego dendrogramu wyznaczono pięć homogenicznych grup województw (rys. 
4). Pierwszą grupę tworzą dwa województwa – dolnośląskie i podlaskie, drugą – pomorskie, wielkopol-
skie i warmińsko-mazurskie, kolejną – małopolskie i podkarpackie, czwartą – zachodniopomorskie. W 
skład piątego skupienia wchodzą województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, śląskie, 
lubuskie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie. W celu sprawdzenia trafności otrzymanych skupień posłu-
żono się inną metodą grupowania, k-średnich. Wyniki grupowania potwierdziły się, przy grupowaniu 
na pięć skupisk, otrzymano identyczne grupy. Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich 
są nierozerwalnie związane z rozwojem wielofunkcyjnym tych terenów. Instrumentem wspierającym 
inicjatywy przedsiębiorcze mieszkańców wsi jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (PROW 2007-2013), w ramach którego benefi cjenci mogą uzyskać zwrot części kosztów kwali-
fi kowanych podjętej działalności. W PROW 2007-2013 fi nansowane są 23 działania, w tym 3 dotyczą 
turystyki. Pierwszym z nich jest działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, oznaczone 
kodem 311. Celem działania jest podejmowanie lub rozwijanie działalności nierolniczej lub związanej 
z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów i promocję zatrudnienia poza 
rolnictwem na obszarach wiejskich. W ramach działania udzielana jest pomoc na realizację jednej z 12 
grup działalności, m.in. w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wy-
poczynkiem. Benefi cjentem działania może być rolnik, małżonek rolnika lub domownik podlegający 
ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS).

Według danych Ministeria Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania 311 aż 14,6% projektów 
dotyczyła turystyki (stan na 30.09.2009). Warto w tym miejscu podkreślić, że 67,8% operacji związane 
było z rozpoczęciem działalności, natomiast 32,2% – z rozwojem usług turystycznych na obszarach 
wiejskich [Działanie… 2009]. 

Osoby niebędące rolnikami, a chcące prowadzić działalność w zakresie usług turystycznych oraz 
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem na wsi, mogą ubiegać się o dofi nansowanie w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, którego celem jest wzrost konkurencyjności 
gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost 
zatrudnienia na terenach wiejskich. 

Trzecim źródłem środków fi nansowanych w zakresie rozwijania turystyki na obszarach wiejskich, w 
szczególności objętych lokalną strategia rozwoju, jest działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
dla małych projektów w ramach osi 4 „Leader”. 

Dofi nansowanie przedsięwzięć turystycznych na wsi można pozyskać także w ramach: Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W tym miejscu warto podkreślić, że możliwości pozyskania środków pieniężnych przez mieszkańców 
terenów wiejskich na rozwój turystyki nie ograniczają się do wymienionych wyżej. Niemniej jednak 
stanowią one istotne źródło fi nansowania nowych przedsięwzięć turystycznych. 

Podsumowanie
Współczesny rozwój obszarów wiejskich zakłada ich wielofunkcyjność, która jest pożądana zarówno 

z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Co więcej, koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju 
jest zgodna z nowym paradygmatem rozwoju terenów wiejskich. 

Rozwój pozarolniczych działalności na wsi sprzyja ich ożywieniu, co przyczynia się do ograniczenia 
procesu depopulacji. Jedną z predysponowanych form działalności, zwłaszcza na obszarach wiejskich 
jest turystyka. Często bywa ona postrzegana jako priorytet rozwoju wielu gmin oraz czynnik przeciw-
działający pauperyzacji społeczności wiejskiej

Korzyści społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki na obszarach wiejskich są wielorakie. Rozwój 
usług turystycznych przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, zagospodarowuje nadwyżki siły 
roboczej oraz poprzez efekt mnożnikowy wpływa na rozwój innych sektorów gospodarki obszarów 
recepcyjnych. Co więcej stanowi ważny czynnik aktywizacji kobiet wiejskich (42,8% benefi cjentów 
projektów związanych z usługami w dziedzinie turystyki w ramach działania 311). 

Dla wielu mieszkańców obszarów wiejskich, a w szczególności dla rolników, uruchomienie dzia-
łalność (agro) turystycznej jest szansą na zwiększenie ich dochodów oraz stworzenie nowych miejsc 
pracy, w pierwszej kolejności, dla członków ich rodziny. Sprzyja także zachowaniu kultury, rzemiosła 
i rękodzielnictwa ludowego. 
4 Liczba obiektów i miejsc noclegowych zbiorowego zakwaterowania i kwater agroturystycznych w 2009 r.
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Konkludując należy podkreślić, że rynek turystyki na obszarach wiejskich ma duże możliwości 
rozwoju. Mocną stroną tego rynku jest podaż usług agroturystycznych. Dlatego też jedną z możliwych 
form dywersyfi kacji funkcji terenów wiejskich jest turystyka, która odgrywa coraz ważniejszą rolę, w 
szczególności w gminach o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. 
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Summary
Tourism signifi cantly contribute to economic revitalization of countryside in many countries. It can be a unique 

vehicle of exploring rural spaces. This case study shows the place of tourism in multifunctional development of rural 
areas. Particular attention was paid to regional diversifi cation of rurally located accommodation an assessment from 
a voivodships perspective in Poland. It should be quite clear from this discussion that tourism is a very important 
kind of rural residences non-agricultural resourcefulness.
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