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Region południowo-wschodniej Polski, obejmujący województwo małopolskie i podkarpackie, 

dobrze ilustruje zmiany zachodzące w Polsce na obszarach wiejskich, gdzie dominują małe gospodarstwa 

rolne. Niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa (pogórza i góry) stanowią jednocześnie istotny walor 

dla rozwoju różnych form turystyki. W regionie tym liczba gospodarstw agroturystycznych jest nadal 

jedną z wyższych w kraju, a turystyka ma duże znaczenie w jego rozwoju. Celem opracowania jest 

zaprezentowanie modelu funkcjonalnego, wyjaśniającego relacje między agroturystyką a turystyką 

wiejską w oparciu o aktualny stan agroturystyki i jej ofertę turystyczną w badanym regionie. Studium 

przeprowadzono w oparciu o dostępne materiały statystyczne GUS, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego (PODR) w Boguchwale, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 

(MODR), Instytutu Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Podkarpackiego i Małopolskiego Portalu 

Turystycznego, portali internetowych powiatów i gmin oraz studium literatury. Badania wykazały spadek 

liczby gospodarstw agroturystycznych w regionie, a jednocześnie wzrost  różnorodności oferty 

turystycznej. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych jest ściśle powiązane z atrakcyjnością 

przyrodniczą, a stosunkowo mało z prowadzoną działalnością rolniczą. Rozmieszczone są one głównie 

na obszarach o intensywnym ruchu turystycznym. Skonstruowany model funkcjonalny pokazuje 

przejście od działalności rolniczej i związanej z nią typowej agroturystyki na rzecz turystyki na obszarach 

wiejskich. Jego oryginalna koncepcja istotnie przyczynia się do wzbogacenia wiedzy o mechanizmie 

funkcjonowania agroturystyki.


