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Rozwój agroturystyki z udzia em instytucji i organizacji 
bran owych w województwie pomorskim 

The development of agrotourism with the participation of local 
administration and professional organizations in the 
Pomeranian province 

Synopsis. Na obszarach wiejskich o niskim potencjale rolniczym, agroturystyka zapewnia stabilizacj  

finansow  ma ym i rednim gospodarstwom rolnym. Jest te  stymulatorem lokalnej gospodarki 

przysparzaj c dochodów bud etom gmin. Pozytywne dzia ania i wspó prac  w zakresie rozwoju 

agroturystyki mo na dostrzec w wielu gminach województwa pomorskiego. Autorka artyku u 

przeprowadzi a w miesi cach sierpie  – listopad 2009 r. badania pierwotne w ród w a cicieli 

gospodarstw agroturystycznych województwa pomorskiego. Ich celem by o uzyskanie informacji i 

opinii o dzia aniach instytucji i organizacji szczebla lokalnego i ogólnokrajowego na rzecz rozwoju 

agroturystyki. Ankietowani najwy ej ocenili wspó prac  z Polsk  Federacj  Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Go cinne” oraz Pomorskim O rodkiem Doradztwa Rolniczego w Gda sku. 

S owa kluczowe: agroturystyka, wsparcie, samorz d lokalny. 

Abstract. In rural areas with low agricultural potential, the agrotourism provides a financial stability 

for small and medium-sized farms. It is also a stimulator of the local economy, thus providing a 

revenue for municipal budgets. A positive action and cooperation in tourism development can be seen 

in many communities of the Pomeranian province. In the months August - November 2009 the author 

of this article carried a primary research among the owners of agrotourist farms in the Pomeranian 

province. The goal was to obtain information and opinions about the activities of local and national 

level institutions and organizations in the field of agrotourism development. Respondents rated 

highest the cooperation with the Polish Federation of Rural Tourism "Hospitable Farms" and the 

Pomeranian Agricultural Advisory Center in Gdansk. 

Key words: agrotourism, support, local administration institutions. 

Wst p 

Agroturystyka to nie imponuj cy wielko ci  inwestycji przemys , ani forsuj ca 

wska niki ilo ciowe kosztem jako ci turystyka masowa. Jest to przedsi wzi cie 

zapewniaj ce stabilizacj  finansow  ma ym i rednim gospodarstwom rolnym i po rednio 

przysparzaj ce dochodów bud etom gmin2.  

Historia us ug agroturystycznych w regionie pomorskim ma blisko 20-letni  tradycj . 

Na pocz tku lat 90. XX w. w sytuacji g bokich, niekorzystnych zmian w polskim 

                                                 
1 Dr, e-mail:misiek@am.gdynia.pl 
2 „Badania wspó zale no ci oddzia ywania ró nych ga zi gospodarki na zasadzie ,,input - output” potwierdzi y 

wcze niejsze pogl dy teoretyków turystyki, e zjawisko to sprzyja rozwojowi innych sektorów gospodarki” 

[Alejziak 1999, s. 15]. 
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rolnictwie, doradztwo rolnicze ówczesnego województwa gda skiego` podj o inicjatyw  

poszukiwania nowych sposobów na u ytkowanie przestrzeni wiejskiej w celu 

minimalizacji kosztów transformacji ustrojowej. W niesprzyjaj cej atmosferze niepewno ci 

jutra, braku do wiadczenia i uregulowa  prawnych rozpocz to popularyzacj  idei 

tworzenia gospodarstw agroturystycznych [S ubik 2003, s. 7]. Pomorski O rodek 

Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gda sku jako jeden z pierwszych w kraju zainicjowa  z 

powodzeniem powy sze dzia ania, pozyskawszy ju  w 1992 r. do wspó pracy 70 

gospodarstw rolnych [S ubik 2003, s. 8].  

Obecnie liczba gospodarstw agroturystycznych zwi kszy a si  do oko o 800 obiektów, 

a agroturystyka sta a si  rozpoznawaln  mark  województwa pomorskiego [Program... 

2005, s. 22]. W a ciciele gospodarstw systematycznie poprawiaj  jako  us ug, podnosz  

kwalifikacje w zakresie ich wiadczenia, s  aktywni w lokalnym rodowisku gospodarczym 

i spo ecznym maj c wp yw na wielofunkcyjny rozwój swoich „ma ych ojczyzn”. 

Agroturystyka wymaga te  aktywnej wspó pracy mi dzy oferentami kwater turystycznych, 

instytucjami i organizacjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Cele, metody i ród a bada  

Autorka artyku u przeprowadzi a w miesi cach sierpie -listopad 2009 r. badania 

pierwotne w ród w a cicieli gospodarstw agroturystycznych województwa pomorskiego. 

Celem zrealizowanych bada  by o uzyskanie informacji i opinii nt. wspó pracy instytucji i 

organizacji szczebla lokalnego i regionalnego z w a cicielami gospodarstw (zwanych dalej 

kwaterodawcami). Zastosowan  w badaniach technik  by  kwestionariusz ankiety 

zawieraj cy 28 pyta  merytorycznych oraz 3 metryczkowe. Badania ankietowe autorka 

zrealizowa a osobi cie i drog  pocztow , a uczestniczy o w nich 47 w a cicieli gospodarstw 

agroturystycznych. W celu weryfikacji pyta  ankiety badania w a ciwe zosta y 

poprzedzone badaniami pilota owymi (5 gospodarstw agroturystycznych). Ponadto 

zaprezentowane w artykule wyniki bada  uzupe niono informacj  uzyskan  w badaniach 

poda y us ug agroturystycznych, zrealizowanych w latach 2004-2005 w miesi cach 

listopad-luty3. Wówczas w badaniu uczestniczy o 141 w a cicieli gospodarstw 

agroturystycznych województwa pomorskiego. 

Wyniki bada  

Druga dekada agroturystyki na Pomorzu to dobry moment do oceny aktualnej sytuacji 

tej dzia alno ci w aspekcie wspó pracy kwaterodawców z samorz dem lokalnym, 

instytucjami i organizacjami deklaruj cymi dzia ania na rzecz rozwoju agroturystyki. Temu 

celowi pos u y y badania, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.  

Uczestnicz cy w badaniu w a ciciele gospodarstw agroturystycznych w wi kszo ci 

posiadali kilku- lub kilkunastoletnie do wiadczenie w prowadzeniu dzia alno ci 

turystycznej (tab.1).  

Najwi cej osób rozpocz o wiadczenie us ug turystycznych w latach 1995-2004, 

cznie 26 ankietowanych. Najs abiej wypad  pod tym wzgl dem okres 1990-1994, 

                                                 
3 Ca o  wyników zosta a przedstawiona w rozprawie doktorskiej Mysiak [2007]. 
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zaczyna o wtedy tylko 8 osób. Mo na przypuszcza , i  cz  prekursorów dzia alno ci 

agroturystycznej wycofa a si  z niej, napotykaj c na starcie trudno ci wynikaj ce m.in. z 

ma ej popularno ci tej formy wypoczynku, konieczno ci radzenia sobie samodzielnie z 

inwestycjami, promocj , pozyskiwaniem rodków finansowych, itp. 

Tabela 1. Rok rozpocz cia dzia alno ci agroturystycznej* 

Table 1. Start of agrotourism activity, years 

Lata rozpocz cia dzia alno ci 
Liczba gospodarstw 

agroturystycznych 

% badanych gospodarstw 

agroturystycznych 

1900-1994 8 17,8 

1995-1999 13 28,9 

2000-2004 13 28,9 

2005-2009 11 24,4 

*nie wszyscy badani udzielili odpowiedzi na pytanie 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Agroturystyka bywa „ko em zamachowym” lokalnej gospodarki ale, co nale y 

podkre li , przy zaanga owaniu i udziale w adz samorz dowych. Gminy wiejskie powinny 

bra  na siebie ci ar inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, drogowej czy 

rekreacyjnej, wykorzystuj c rodki bud etowe i fundusze programów Unii Europejskiej. 

Dzia ania te prowadz  do poprawy estetyki wsi, wzbogacenia oferty turystycznej regionu 

s u cej równie  jej mieszka com. W badaniach ankietowych w a ciciele gospodarstw 

zwracali uwag  na zakres pomocy oczekiwanej ze strony w adz gmin (rys.1). 
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a) badani mogli udzieli  maksimum 2 odpowiedzi. 

Rys. 1. Oczekiwane przez kwaterodawców wsparcie ze strony w adz gminy, liczba odpowiedzi a) 

Fig. 1. Farmers’ expectations for community administration support, number of responses  

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 
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Analiza wyników wskazuje, i  najwi cej osób oczekuje inwestycji turystycznych (27 

odpowiedzi) oraz technicznych (24 odpowiedzi). Jest oczywistym, i  gminy wiejskie 

deklaruj ce rozwój z udzia em turystyki winny uwzgl dnia  w planach bud etowych 

inwestycje z zakresu zagospodarowania turystycznego. Wymieni  tu mo na budow  

parkingów, przystani wodnych, szlaków pieszych i rowerowych oraz modernizacj , 

rozbudow  czy budow  nowej infrastruktury technicznej. S  to dzia ania wymagaj ce 

znacz cych nak adów finansowych oraz profesjonalnej wiedzy oczekiwanej od 

pracowników urz dów gmin4. Istotn  kwesti  dla 15 badanych osób by a nieodp atna 

promocja, np. w Internecie, z wykorzystaniem stron gmin. Powinna ona dotyczy  m.in. 

potencja u gospodarczo-spo ecznego regionu, jego walorów turystycznych oraz zasobów 

bazy noclegowej, w tym oferty gospodarstw agroturystycznych.  

W celu porównania powy szej analizy na rysunku 2 przedstawiono wyniki bada  

zrealizowanych przez autork  we wcze niejszych latach, w których poproszono 

kwaterodawców o opini  na temat oczekiwanego ze strony w adz samorz dowych wsparcia 

dla turystyki.  
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a) badani mogli udzieli  wi cej ni  jednej odpowiedzi. 

Rys. 2. Oczekiwane przez kwaterodawców wsparcie ze strony w adz gminy, liczba odpowiedzi a) 

Fig. 2. Farmers’ expectations for community administration support, number of responses 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych [Mysiak 2007]. 

Wyniki wcze niejszych bada  wskazuj  na wa no  podobnych kwestii do 

wyst puj cych obecnie. Najwi kszej pomocy kwaterodawcy oczekiwali w dzia aniach 

promocyjnych (61 osób) oraz liczyli na realizacj  przez gmin  inwestycji technicznych (50 

osób). Natomiast 16 badanych oczekiwa o szeroko rozumianego wsparcia, a 10 osób 

zwraca o uwag  na dzia ania w zakresie organizacji czasu wolnego. Kolejna grupa 10 osób, 

oczekiwa a tzw. nieprzeszkadzania.  

Brak korzystnych uwarunkowa  gospodarczo-spo ecznych i technicznych staje si  

barier  uniemo liwiaj c  lub spowalniaj c  wielofunkcyjny rozwój wsi z udzia em 

                                                 
4 Anga owanie si  w adz lokalnych w marketing terytorialny jako wsparcie dzia alno ci agroturystycznej w 

regionie podkre la Go embski [2004] pisz c: „(...) zagadnienia marketingu terytorialnego i rola koordynowania 

dzia a  dotycz cych komunikacji z rynkiem przypada samorz dom wojewódzkim. Propagowanie walorów 

regionu na targach to rola szczebla wojewódzkiego”. 
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agroturystyki. Z do wiadcze  autorki wynika, i  w a ciciele gospodarstw z determinacj  

wykorzystuj  g ównie w asne rodki finansowe, ale te  zewn trzne, np. fundusze UE, do 

niwelowania istniej cych barier. Przeznaczaj  je na rozbudow  i modernizacj  

gospodarstw, m.in. w zakresie wzbogacania oferty sp dzania czasu wolnego, wychodz c 

naprzeciw oczekiwaniom turystów. Dostrzegaj  te  szereg uci liwo ci biurokratycznych, 

b d  organizacyjno-prawych. Bywa, e ich przezwyci anie sprowadza si  do zrozumienia 

problemów przez w adze gminy oraz przychylno ci czy perspektywicznego, 

ekonomicznego my lenia. 
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a) badani mogli udzieli  maksimum 2 odpowiedzi. 

Rys. 3. Uci liwo ci w prowadzeniu dzia alno ci agroturystycznej w gminie, liczba odpowiedzi a) 

Fig. 3. The agrotourism activity constrains in the community, number of responses  

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

W ród lokalnych barier rozwoju agroturystyki najwi cej osób (17) wskaza o kwestie 

promocji gminy (rys. 3). Prawdopodobnie wiadczy to o niewystarczaj cym, zdaniem 

kwaterodawców, sposobie docierania do potencjalnych turystów z informacj  o 

turystycznej atrakcyjno ci regionu. Mo liwo ci w tym zakresie daje nie tylko Internet, ale 

równie  udzia  przedstawicieli gminy w ogólnokrajowych Targach Turystycznych, 

wspó uczestnictwo w tworzeniu organizacji pozarz dowych dzia aj cych na rzecz 

turystyki, np. Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT), Lokalne Grupy Dzia ania (LGD), 

wspó praca z instytucjami samorz dowymi oraz instytucjami bran y turystycznej szczebla 

regionalnego. Znaczna liczba  ankietowanych zwraca a te  uwag  na zagadnienie, które 

ogólnie mo na nazwa  z  komunikacj , niedostatecznym przep ywem informacji z 

w adzami lokalnymi. Odpowied  „brak informacji o planowanych inwestycjach” wskaza o 

10 osób, a „brak systematycznego kontaktu z w adzami gminy” 7 osób.  

Oprócz w adz samorz dowych wsparcie dla lokalnej gospodarki turystycznej 

deklaruje szereg instytucji i organizacji, powo ywanych równie  z inicjatywy w a cicieli 

gospodarstw agroturystycznych, np. stowarzyszenia agroturystyczne czy LOT-y. Ich 

dzia alno  przynosi wiele wymiernych korzy ci, wynikaj cych ze znajomo ci 

miejscowych uwarunkowa  gospodarczo-spo ecznych, a aktywno  kwaterodawców 

wynika z ch ci wiadomego uczestnictwa w planowaniu rozwoju lokalnego.  

Wyra aj c opini  nt. jako ci wspó pracy z poszczególnymi jednostkami 

kwaterodawcy najlepiej oceniali dzia ania ze strony doradców gminnych Pomorskiego 

 



50 

O rodka Doradztwa Rolniczego (PODR) oraz Stowarzysze  Agroturystycznych. Ich prac  

„b. dobrze” i „dobrze” oceni o po 28 osób (tab. 2).  

Tabela 2. Ocena dzia a  lokalnych instytucji i organizacji na rzecz rozwoju agroturystyki, liczba odpowiedzi 

Table 2. Evaluation of local administration and organizations activities in the development of agrotourism, number 

of responses 

Instytucje  

i organizacje 

Ocena dzia a  

b. dobrze dobrze 
ani dobrze ani 

le 
le b. le 

Stowarzyszenie agroturystyczne 8 20 12 1 - 

Lokalna organizacja 

turystyczna 
3 11 22 3 1 

Lokalna grupa dzia ania 2 9 23 5 1 

Urz d gminy 4 14 18 7 2 

Doradcy gminni PODR 4 24 10 3 2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

W pocz tkach agroturystyki doradcy terenowi jako pierwsi docierali  

z ide  agroturystyki do rolników, a po latach równie  oni ciesz  si  najwi kszym 

zaufaniem kwaterodawców. Natomiast stowarzyszenia agroturystyczne s  jeszcze w wielu 

regionach cz sto jedynymi organizacjami pozarz dowymi na obszarach wiejskich, st d ich 

g os w dyskusji nad przysz o ci  regionu jest nie do przecenienia. Najwi cej ocen 

negatywnych „ le” i „b. le” uzyska y urz dy gmin, cznie 9 odpowiedzi. Lokalne 

Organizacje Turystyczne oraz Lokalne Grupy Dzia ania, b d ce organizacjami 

pozarz dowymi, dzia aj cymi stricte w bran y turystycznej, zosta y ocenione najcz ciej w 

kategorii „ani dobrze ani le”, przez 22 i 23 osoby. W sumie otrzyma y one wi kszo  ocen 

pozytywnych, co wydaje si  oczywistym w kontek cie przynale no ci do tych organizacji 

w a cicieli gospodarstw agroturystycznych lub ich przedstawicieli ze stowarzysze . Tym 

samym maj  oni wp yw na zadania, dzia alno  i priorytety powy szych podmiotów. 

Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, jako sposób na rozwi zanie gospodarczo-

spo ecznych problemów obszarów wiejskich, bardzo atwo wpisuje si  w strategie rozwoju 

regionów. Podobnie postrzega si  agroturystyk  w tradycyjnie turystycznym województwie 

pomorskim. Na szczeblu województwa istnieje szereg instytucji i organizacji maj cych za 

zadanie pomoc w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w sferze swojej 

dzia alno ci. Ocenie w a cicieli gospodarstw agroturystycznych w aspekcie wywi zywania 

si  z deklarowanego wsparcia poddano wybrane podmioty, m.in. Urz d Marsza kowski i 

Pomorsk  Regionaln  Organizacj  Turystyczn  (PROT) (rys. 4). 

Zdecydowanie najwi cej osób (25) doceni o wk ad w rozwój agroturystyki PODR w 

Gda sku. Wieloletnia praca tej instytucji oraz kompetencje, do wiadczenie, atwy kontakt z 

jej pracownikami w terenie daje kwaterodawcom poczucie bezpiecze stwa. Równie  

dzia alno  PROT-u, g ównie w zakresie promocji turystyki województwa pomorskiego, 

szkole  i konkursów zosta a pozytywnie zauwa ona przez 9 ankietowanych. Obecnie 

cz onkami PROT-u s  dwa stowarzyszenia agroturystyczne, Kaszubskie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne „Ko cierska Chata” i Gda skie Stowarzyszenie Agroturyzmu, oraz szereg 
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Lokalnych Organizacji Turystycznych, do których nale  w a ciciele gospodarstw 

agroturystycznych. 
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Rys. 4. Pozytywna opinia badanych nt. wsparcia dzia alno ci agroturystycznej przez organizacje i instytucje 

szczebla regionalnego, liczba odpowiedzi 

Fig. 4. Respondents’ positive opinion of  agrotourism support  by organizations and institutions of the regional 

level, number of responses 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Na zamieszczone w ankiecie pytanie otwarte o wskazanie innych instytucji  

i organizacji, 3 osoby odpowiedzia y „ adne”, a dwie wskaza y na lokalne stowarzyszenia 

agroturystyczne.  

W a ciciele gospodarstw agroturystycznych skutecznie promuj  region w Polsce i 

Europie przez podtrzymywanie folkloru, tradycji kulturowych i kulinarnych Pomorza. 

Oczekuj  jednak wi kszej aktywno ci samorz du województwa w docenianiu tego 

zaanga owania. W ród dzia a  s u cych agroturystyce, zauwa alnych i pozytywnie 

ocenianych przez kwaterodawców, 20 osób wymienia o organizacj  konkursów 

agroturystycznych (rys.5). Ten sposób mobilizuj cej rywalizacji w zakresie podnoszenia 

jako ci us ug, ich ró norodno ci, poprawy estetyki gospodarstw jest wi c doceniany w 

rodowisku agroturystycznym. Przyk adem inicjatywy marsza ka Województwa 

Pomorskiego mo e by  organizowany od trzech lat konkurs „Najlepsze gospodarstwo 

agroturystyczne”. Przewiduje on dla najlepszych nagrody rzeczowe, z których warto  

najwy szej wynosi oko o 5000 z . Inne impulsy cenione i podkre lane przez 

kwaterodawców, a przek adaj ce si  na rozwój gospodarstw i korzy ci ich w a cicieli, to 

„wspó finansowanie programów rozwojowych obszarów wiejskich” (15 osób), „promocja 

obszarów wiejskich i dofinansowanie materia ów promocyjnych” ( cznie 26 odpowiedzi).  
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a) badani mogli udzieli  maksimum 2 odpowiedzi. 

Rys. 5. Dzia ania na rzecz rozwoju agroturystyki najlepiej ocenione przez ankietowanych, liczba odpowiedzia) 

Fig. 5. Activities for development of agrotourism highly evaluated by respondents, number of responses  

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 
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a) badani mogli udzieli  maksimum 2 odpowiedzi. 

Rys. 6. Opinia badanych nt. wielko ci wsparcia dzia alno ci agroturystycznej przez organizacje i instytucje 

szczebla ogólnokrajowego  

Fig. 6. Respondents’ opinion of support for agrotourism by organizations and institutions of the national level, 

number of responses 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Wydaje si , e na szczeblu organizacji wojewódzkich dzia ania promocyjne s  

zauwa alne i skuteczne. Z ca  pewno ci  dotyczy to, co podkre lali ankietowani w 
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rozmowie z autork  artyku u, PROT-u, jednostki aktywnej i widocznej na targach 

turystycznych krajowych i zagranicznych, wydaj cej i finansuj cej wydawnictwa 

promocyjne regionu itp.5  

Równie  instytucje szczebla ogólnopolskiego realizuj  podobne zadania,  

a spo ród nich w a ciciele gospodarstw agroturystycznych najlepiej oceniaj  dzia alno  

PFTW „Gospodarstwa Go cinne” (rys 6). Celem tej federacji jest przede wszystkim 

popularyzacja i promocja polskiej agroturystyki i turystyki wiejskiej w kraju i za granic . 

Ponadto prowadzi ona szkolenia nt. nabywania umiej tno ci interpersonalnych przez 

kwaterodawców wiejskich, dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w gospodarstwach 

agroturystycznych oraz prowadzi kategoryzacj  wiejskiej bazy noclegowej. Wyniki bada  

pokaza y, i  kwaterodawcy pozytywnie odbieraj  prac  tego stowarzyszenia (23 osoby) 

oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która tak e zajmuje si  promocj  

agroturystyki na szczeblu krajowym i mi dzynarodowym. Jej dzia anie dobrze oceni o 12 

osób. Wydaje si , i  POT jest w ród w a cicieli gospodarstw organizacj  rozpoznawaln , a 

jej wspó praca na poziomie lokalnym z PROT pozwala na po czenie inwencji i dzia a  

promocyjnych ze strategi  promocji i funduszami POT-u. Efektem tej wspó pracy jest 

organizacja licznych imprez, promuj cych w ród krajowych i zagranicznych turystów 

regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne i agroturystyczne.  

Podsumowanie 

Na obszarach wiejskich o ma ym potencjale rolniczym, ale z wielkimi walorami 

turystycznymi, nale y doceni  agroturystyk  jako stymulator rozwoju gospodarczego, obok 

innych pozarolniczych dziedzin gospodarki. 

Pomorski O rodek Doradztwa Rolniczego znalaz  si  w ród krajowych liderów 

popularyzacji agroturystyki. Obecnie instytucja ta nadal zajmuje si  stymulowaniem 

rozwoju przedsi biorczo ci na wsi, równie  w zakresie agroturystyki, a jak pokaza y 

badania, jej pracownicy maj  bardzo dobry kontakt z kwaterodawcami, którzy licz  si  z 

ich zdaniem i opiniami, oceniaj c wysoko ich prac .  

Na pocz tku lat 90. XX w. pracownicy o rodków doradztwa rolniczego równolegle z 

popularyzacj  agroturystyki zach cali rolników do aktywno ci w zakresie tworzenia 

stowarzysze  bran owych. Dzi  organizacje te ugruntowa y swoj  pozycj  w rodowiskach 

lokalnych i skutecznie podkre laj  rang  agroturystyki w rozwoju gospodarczo-spo ecznym 

gmin. Powo ana w 1996 r. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go cinne” 

równie  otrzymuje od kwaterodawców dobre opinie za swoj  wielokierunkow  dzia alno . 

Inne organizacje dzia aj ce na rzecz ma ych podmiotów turystycznych, tj. LOT i LGD 

integruj  rodowisko, wp ywaj  na lokaln  polityk  rozwoju i umo liwiaj  wzajemne 

komunikowanie si  sektorów gospodarki i samorz dów, co doceniaj  w a ciciele 

gospodarstw agroturystycznych.  

W adze gminne winny wspiera  d ugookresowe dzia ania gospodarcze mieszka ców, 

a inicjatywy, równie  turystyczne, uwzgl dnia  w strategiach rozwoju lokalnego. 

                                                 
5 W 2009 r. PROT m.in.: uczestniczy  w 21 targach turystycznych i imprezach promocyjnych, 10 krajowych i 11 

zagranicznych, wyda  8 tytu ów promuj cych Województwo Pomorskie, na nagrody w konkursie na wydawnictwa 

promocyjne dla cz onków PROT-u przeznaczono 34 000 z , zorganizowano 21 podró y studyjnych dla 

dziennikarzy touroperatorów i bran y turystycznej. [PROT... 2010]. 
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Sprawdzianem przedsi biorczo ci samorz dów s  starania o pozyskanie rodków 

finansowych, z przeznaczeniem na szeroko poj ty rozwój regionu z funduszy UE. Istotn  

informacj  uzyskan  w efekcie bada  w asnych by o podkre lenie przez kwaterodawców 

konieczno ci udzia u w adz lokalnych w promocji walorów regionu i jego oferty 

turystycznej.  

Dla rozwoju agroturystyki, atrakcyjny turystycznie region to tylko jeden z warunków 

powodzenia tego przedsi wzi cia. Niezb dna jest sta a wspó praca w adz samorz dowych z 

lokalnym rodowiskiem gospodarczym, podkre lanie jego roli w rozwoju lokalnym i 

uwzgl dnianie potrzeb ma ych lokalnych przedsi biorców, w tym w a cicieli gospodarstw 

agroturystycznych.  
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