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W rozwoju współczesnej turystyki można zaobserwować rosnące zainteresowanie turystyką przyjazną 

środowisku, której głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i 

walorów turystycznych poprzez integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz 

życiem społeczno-gospodarczym. Jedną z jej form jest turystyka na obszarach wiejskich, 

wykorzystująca walory tego środowiska. Cechuje ją bliskość natury, osobisty kontakt z mieszkańcami 

wsi, aktywny wypoczynek oraz pobyt na terenach mało zaludnionych. 

Celem opracowania jest ukazanie uwarunkowań rozwoju agroturystyki, jako jednej z form 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie małopolskim oraz jej stanu i zachodzących 

zmian w tym zakresie. Podstawą charakterystyki badanego problemu była analiza literatury 

przedmiotu, danych o liczbie gospodarstw agroturystycznych na podstawie materiałów zawartych w 

rocznikach statystycznych i innych źródłach publikowanych oraz zebranych przez autorów informacji z 

oficjalnych portali internetowych gmin i powiatów dotyczących turystyki, w tym agroturystyki. 

Istniejące w województwie małopolskim uwarunkowania demograficzne,  przyrodnicze i historyczne 

powodują, że w strukturze agrarnej rolnictwa przeważają i przeważać będą drobnotowarowe 

gospodarstwa. W tych warunkach istotnym wyzwaniem dla działań przedsiębiorczych wśród rolników 

prowadzących agroturystykę jest przezwyciężenie niechęci do wszelkich form zrzeszania się i 

wspólnych inicjatyw, wynikających z przeszłości historycznej. Wspólne inicjatywy w zakresie kreowania 

nowych ofert turystycznych, powiązanych z istniejącymi zasobami i ich promocja może stanowić 

kluczową kwestię w zakresie przetrwania i rozwoju małych gospodarstw rolnych i powiązanych z nimi 

usługami turystycznymi. 

 


