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Istotnym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest wspieranie różnych form przedsiębiorczości. Dzięki 
temu mogą powstać nowe miejsca pracy i następuje dywersyfikacja dochodów ludności wiejskiej. Jednym 
z priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest właśnie promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym 
rolniczej, na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnie-
niem agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Działania promujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności 
rolniczej, w tym spółdzielczości i grup producentów rolnych, dają ogromną szansę mieszkańcom obszarów 
wiejskich na poprawę ich bytu. Bezpośrednio w rolnictwie pracuje coraz mniej osób, dlatego istotne są ini-
cjatywy wspierające proces tworzenia na wsi pozarolniczych miejsc pracy oraz ułatwienia przy zatrudnianiu 
mieszkańców wsi.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Osi 3 Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, ujęte są działania, które mają wspierać tworzenie i rozwój działal-
ności pozarolniczej. Są to działania: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 312 „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności bądź z tytułu 
inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie m.in. usług 
dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych oraz związanych ze 
sportem, rekreacją i wypoczynkiem.

W projekcie PROW na lata 2014-2020 również ujęte są działania dotyczące rozwoju gospodarstw i dzia-
łalności gospodarczej.

Jedną z form działalności pozarolniczej jest właśnie agroturystyka i turystyka wiejska. Wyśmienitą bazę 
dla ich rozwoju stanowią bogactwo natury, krajobrazy i tradycje kulturowe polskiej wsi. Sieć gospodarstw 
agroturystycznych jest w Polsce bardzo rozwinięta i posiada szeroką, interesującą ofertę. Co roku odbywają 
się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Jest to bardzo dobra okazja do 
promocji działań przyczyniających się do rozwoju kraju poprzez turystykę wiejską.

Ponadto, w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego, podejmowane są przedsięwzięcia służące 
promowaniu wspólnych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, np. organizacja stoisk wysta-
wienniczych podczas imprez plenerowych i targowych.

Również z tego numeru Biuletynu dowiedzą się Państwo o wielu cennych i ciekawych inicjatywach doty-
czących lokalnej przedsiębiorczości.

Szanowni Państwo

Marek Sawicki
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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Przedsiębiorczość na obszarach wiej-
skich. Bariery i instrumenty wsparcia
Wprowadzenie

Przedsiębiorczość jest przedmiotem za-
interesowania wielu polityk publicznych, 
w tym polityki regionalnej, polityki konku-
rencyjności, polityki rynku pracy, czy po-
lityki rozwoju obszarów wiejskich. Podej-
mowane w ramach tych polityk działania 
mogą być ukierunkowane na kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych, rozumianych 
jako pewna postawa życiowa, a przez to 
pozostająca pod wpływem środowiska ro-
dzinnego, szkolnego oraz innych członków 
lokalnych społeczności ─ i jako taka będąca 
elementem instytucji nieformalnych [North, 
1997]. Część programów pomocy koncen-
truje się jednak na uruchomieniu instru-
mentów wsparcia (instrumenty finansowe 
i pozafinansowe) mających na celu tworze-
nie podmiotów gospodarczych i ich dalszy 
rozwój w kolejnych fazach życia przedsię-
biorstwa. Inny zatem jest zestaw instrumen-
tów sprzyjających budowie postaw przed-
siębiorczych, a odmienne są instrumenty 
pomocy adresowane do przedsiębiorców 
wchodzących i działających już na rynku. 
W przypadku tworzenia przedsiębiorstw 
na obszarach wiejskich, ze względu na spe-
cyfikę i odmienne warunki społeczno-eko-
nomiczne od tych panujących w mieście, 
wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie 
pozarolniczych miejsc pracy, wymaga szcze-
gólnego doboru instrumentów pomocy. 
Rola państwa w kształtowaniu sprzyjających 
warunków zakładania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej na obszarach wiejskich 
jest szczególna. Zaangażowanie państwa 

jest potrzebne w celu tworzenia warunków 
brzegowych zachęcających do aktywności 
gospodarczej, i to nie tylko na wsi, aby mi-
nimalizować negatywne skutki niekontrolo-
wanego przebiegu procesów społeczno-go-
spodarczych [Zegar 2012, s. 249]. 

Uwarunkowania rozwoju działalności po-
zarolniczej na obszarach wiejskich 

Nagromadzenie przez lata niekorzystnych 
zjawisk społeczno-gospodarczych na ob-
szarach wiejskich, niekorzystna struktura 
i relacje czynników produkcji, malejąca rola 
rolnictwa jako źródła utrzymania miesz-
kańców wsi, ukryte bezrobocie i niezago-
spodarowane nadwyżki siły roboczej, czy 
dysparytet dochodowy wiejskich gospo-
darstw domowych, zmuszają do poszu-
kiwania rozwiązań ukierunkowanych na 
kreowanie źródeł pozarolniczego dochodu 
[porównaj „Raport o stanie wsi. Polska wieś 
2012”, Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), 2012].

W Polsce systematycznie maleje udział rol-
nictwa w wytwarzaniu PKB - z 4% w 2002 
roku do 3,3% w 2010 roku [Poczta, 2012, s. 

67]. W tym zakresie Polska powiela niejako 
ścieżkę rozwoju gospodarczego przebytą 
przez kraje wysokorozwinięte. O ile jednak 
w krajach wysokorozwiniętych niski udział 
rolnictwa w wytwarzaniu PKB jest powią-
zany z niskim zatrudnieniem w tym sekto-
rze (w 2011 roku średnia w krajach UE15 
wyniosła 2,5%), o tyle w Polsce zjawisko to 
charakteryzuje sie wysoką asymetrią. 
Zgodnie z wynikami Narodowego Spi-
su Powszechnego z 2011 roku (Wybrane 
tablice..., 2013) liczba ludności obszarów 
wiejskich wyniosła 15,1 mln (blisko 39% 
całkowitej liczby mieszkańców Polski), 
z czego 3,3 mln osób utrzymuje się ze źró-
deł niezarobkowych, a 5,1 mln osób pozo-
staje na utrzymaniu innych [NSP, 2013]. 
W 2011 roku udział osób zatrudnionych 
w rolnictwie wyniósł 12,4% ogółu zatrud-
nionych w gospodarce, kumulując ponad 
1/5 wszystkich zatrudnionych w rolnictwie 
w UE27 [Frenkel 2012, s. 56]. W 2010 roku 
liczba pracujących w rolnictwie wyniosła 
2304 tys. osób, z czego 2216 tys. to pra-
cujący we własnym gospodarstwie rolnym: 
w tym 1945 tys. pracuje wyłącznie w go-
spodarstwie rolnym, a 271 tys. głównie [Ra-
port z wyników Powrzechnego Spisu Rolne-
go, 2011, s. 88]. Tak niska produktywność 
pracy oznacza, że na polskiej wsi zlokalizo-
wane są znaczne, niewykorzystane zasoby 

siły roboczej. Wielkość „zbędnej nadwyż-
ki” szacowana jest na około 800-900 tys. 
osób [Rosner, ekspertyza MRR]. Jednakże 
„przechowanie” w gospodarstwach rolnych 
zbędnej siły roboczej oznacza, że ludzie ci 
nie trafiając na rynek pracy, nie powiększa-
ją także liczby bezrobotnych korzystających 
z pomocy społecznej. Można więc postawić 
tezę, że to właśnie obszary wiejskie pono-
szą znaczne koszty społeczne przemian 
strukturalnych polskiej gospodarki. 
Zmiany strukturalne dotykają także rolnic-
twa i obszarów wiejskich, a ich znaczne 
przyspieszenie nastąpiło po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej (UE). Dotyczy to mię-
dzy innymi spadku liczby gospodarstw rol-
nych (tabela 1).
W porównaniu z wynikami PSR 2002, 
w 2010 roku liczba gospodarstw rolnych 
ogółem zmniejszyła się o 655 tys., tj. 
o 22,4%. 
Najsilniejszy spadek liczby gospodarstw 
jest obserwowany w grupie do 5 ha, choć 
nadal stanowią one ponad połowę (55,3%) 
wszystkich gospodarstw. Zwiększa się 
udział gospodarstw największych (po-
wyżej 50 ha), choć jest on nadal bardzo 
mały (1,7%). Spadek liczby gospodarstw 
najmniejszych (do 5 ha) wynika z trudno-
ści z uzyskaniem parytetowego docho-
du z prowadzenia produkcji rolniczej. Jak 

Lata Liczba gospodarstw 
w tys.

Obszar użytków 
rolnych w tys. ha

Średni obszar go-
spodarstwa w ha

2002 2 933 16 889 5,76
2010 2 278 15 534 6,82

Zmiana 2010:2002 
(w %) 77,6 91,9 118,4

Źródło: Raport z wyników - Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2011, s. 26.

Tabela 1. Zmiana liczby gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 według PSR 
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wskazuje wielu ekonomistów rolnych, do-
piero gospodarstwo rolne powyżej 30 ha 
(i wartości ekonomicznej 16 ESU) jest w sta-
nie uzyskać poziom dochodów pozwalają-
cych na rozwój [Dzun, 2011, s. 138-140].
Przemianom strukturalnym w rolnictwie 

towarzyszy także zmiana struktury spo-
łeczno-zawodowej na obszarach wiejskich. 
Badania CBOS z 2007 roku („Jak nam się 
żyje?”) potwierdziły postępujący proces 
dezagraryzacji i dywersyfikację źródeł do-
chodów: tylko co trzecie gospodarstwo 
domowe na wsi w 2007 roku deklarowało 
posiadanie użytków rolnych o powierzchni 
1 ha i więcej, a ponad połowa mieszkańców 
wsi (53%) to osoby z bezrolnych gospo-
darstw domowych. W długookresowym 
procesie przemian struktur społeczno- 
zawodowych, cezurę czasową wyznacza 
wejście Polski do Unii Europejskiej. Akcesja 
do UE znacznie przyspieszyła proces dez-
agraryzacji na polskiej wsi. Liczba miesz-

kańców wsi użytkujących gospodarstwo 
o powierzchni 1 ha i więcej spadła z 52% 
w 2002 roku do 37,6% w 2007 roku, pod-
czas gdy w latach 1999-2002 ten spadek 
wyniósł zaledwie 1 punkt procentowy [Fe-
dyszak-Radziejowska, 2010, s. 68]. 

Proces dalszej redukcji udziału zatrudnio-
nych w rolnictwie do poziomu jednocyfro-
wego1 wydaje się w Polsce nieunikniony, 
choć nie będzie to proces szybki, co wię-
cej, ze względów społecznych nie byłoby 
to zjawisko aż tak pożądane. Oznacza to 
jednak rosnącą podaż pracy na obszarach 
wiejskich, która w wielu gminach wiejskich 
pozostaje w stanie nierównowagi z popy-
tem na pracę. Zjawisko to łagodzą migra-
cje do miasta i za granicę w poszukiwaniu 
źródeł utrzymania, ale to z kolei oznacza 
drenaż obszarów wiejskich z najaktywniej-
szego i relatywnie młodego zasobu pracy. 
Polska musi zatem podjąć nadzwyczajne 
działania służące tworzeniu warunków do 

znalezienia zatrudnienia dla mieszkańców 
obszarów wiejskich i wykorzystania nieza-
gaspodarowanego potencjału ludzkiego, 
aby nie dopuścić do pogłębiania się pro-
cesu wyludniania obszarów wiejskich lub 
dalszej pauperyzacji jej mieszkańców. 

Bariery rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich 

W ekonomii obserwuje się coraz częstsze 
odwoływanie się do elementów analizy 
instytucjonalnej [North, 2005], uznając że 
uwarunkowania prawne, organizacyjne, fi-
nansowe, czy społeczno-kulturowe tworzą 
otoczenie zewnętrzne przedsiębiorczości 
(entrepreneurial ecosystem), które może 
zarówno sprzyjać powstawaniu i działaniu 
przedsiębiorstw, jak i ten proces utrudniać 
[Valdez, 1998]. Do najczęściej wymienia-
nych elementów tego otoczenia należą: 
• przyjazna polityka państwa i władz lokalnych, 
• dostępność kapitału, 
• obecność doświadczonych przedsiębior-

ców skłonnych do dzielenia się swoją 
wiedzą i doświadczeniem (mentorzy), 

• wykwalifikowana siła robocza, 
• dostępność terenów inwestycyjnych i do-

bra jakość infrastruktury technicznej (dro-
gi, dostęp do prądu, szybki Internet, etc.),

• obecność instytucji doradczych i szko-
leniowych, ośrodków informacyjnych 
wspierających rozwój przedsiębiorczo-
ści, których działalność jest dopasowana 
do potrzeb zarówno potencjalnych, jak 
i działających już przedsiębiorców,

• dostawcy usług, mediów, technologii,
• chłonny rynek lokalny i istniejący na nim 

efektywny popyt, 
• pośrednicy finansowi (banki, fundusze 

pożyczkowe, fundusze gwarancyjne, fun-
dusze wysokiego ryzyka typu venture ca-

pital czy seed capital).
Ważnymi elementami tego środowiska są 
także: otwartość lokalnych społeczności 
na nowe pomysły, gotowość do ich ak-
ceptowania, ale także branie pod uwagę 
możliwości niepowodzenia; obecność kul-
tury przedsiębiorczości i tradycji zachowań 
przedsiębiorczych w społeczności lokalnej 
i najbliższej rodzinie; otwartość na obec-
ność „ludzi z zewnątrz”, zakładających wła-
sny biznes na wsi [ENRD 2012]. 
W Unii Europejskiej rozwój sektora Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) jest 
od lat traktowany jako kluczowy czynnik 
wzrostu gospodarczego. Wyraz tego moż-
na odnaleźć w wielu dokumentach i ini-
cjatywach podejmowanych przez Komisję 
Europejską oraz ukierunkowaniu pomocy 
publicznej, finansowanej z udziałem fun-
duszy unijnych. To szczególne podejście do 
wspierania małych i mikroprzedsiębiorstw 
wynika z ich zdolności do elastycznego 
reagowania na zmiany rynkowe. Decydu-
ją o tym: stosunkowa łatwość adaptacji do 
zmian i modyfikacji oferty, łatwiejsza likwi-
dacja małego podmiotu, ale także szybsze 
uruchamianie nowej działalności w formie 
małego i mikroprzedsiębiorstwa [Samu-
elson, Nordhaus, 1989, s. 483]. W 2004 
roku Komisja Europejska opublikowała 
dokument zatytułowany „Plan działania. 
Europejska agenda dla przedsiębiorców” 
[Action Plan: The European Agenda for En-
treprenurship], który wskazał pięć kluczo-
wych działań, ważnych z punktu widzenia 
szeroko rozumianej przedsiębiorczości:
1. Promowanie postaw przedsiębiorczych, 

szczególnie wśród młodych ludzi;
2. Uruchamianie inicjatyw poprawiają-

cych warunki funkcjonowania małych 
przedsiębiorców, w tym szybkie i ni-
skokosztowe zakładanie własnych firm;

1Dla porównania: w 2011 r. udział zatrudnionych w rolnictwie w W. Brytanii wyniósł 1%, w Niemczech – 1,5%, Francji – 2,5%, Portugalii – 6,5% czy Hiszpanii – 4%. 
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3. Ułatwienie dostępu do szkoleń i możli-
wości doskonalenia umiejętności przy-
datnych przedsiębiorcom, szczególnie 
grupom zmarginalizowanym (kobie-
tom, młodym bezrobotnym, grupom 
mniejszościowym);

4. Dostęp do kapitału zewnętrznego (tani 
i dostępny kredyt bankowy, fundusze 
typu venture capital, aniołowie bizne-
su, fundusze pożyczkowe, etc.);

5. Niwelowanie barier w postaci nie-
przyjaznych regulacji i przepisów pra-
wa oraz utrudnień biurokratycznych, 
celem redukowania kosztów transak-
cyjnych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Sztandarowym dokumentem unijnym, 
przyjętym w 2008 roku, jest jednak Small 
Business Act [SBA, 2008], w którym sfor-
mułowanych zostało 10 zasad w sferze re-
gulacyjnej, administracyjnej i biznesowej. 
Motywem przewodnim SBA jest zasada 
Think Small First („najpierw myśl na małą 

skalę”) w kształtowaniu prawa gospodar-
czego wobec małych i średnich przedsię-
biorstw (MSP). Okazuje się bowiem, że 
jedną z bolączek przedsiębiorców wiej-
skich jest właśnie nieuwzględnianie re-
aliów małych firm w stanowieniu prawa, 
co skutkuje wysokimi kosztami dostoso-
wań do nowych przepisów [Bariery insty-
tucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na te-
renach wiejskich, 2010].
W oparciu o badania własne autorka do-
konała analizy i oceny obszarów wiejskich 
w Polsce jako miejsca do prowadzenia 
działalności gospodarczej, wskazując moc-
ne i słabe strony wiejskiego otoczenia in-
stytucjonalnego (tabela 2). 

W procesie promowania i wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
szczególna rola przypada samorządom 
lokalnym. Jednakże relatywnie niskie do-
chody własne gmin wiejskich spowodo-
wane ograniczoną bazą podatkową (np. 
niższa liczba podmiotów gospodarczych 

na obszarach wiejskich, skutkuje niskimi 
wpływami z podatku PIT i CIT), ogranicza-
ją zakres i skalę pomocy finansowej, jaką 
np. w formie obniżki podatków od nieru-
chomości może zastosować gmina wiej-
ska. Istnieją jednak inne formy realizacji 
wsparcia, chociażby w postaci przygoto-
wania terenów inwestycyjnych (uzbrojenia 
terenu) celem podniesienia atrakcyjności 
gmin wiejskich dla zewnętrznych inwesto-
rów. Ważną rolę w tym procesie powinny 
odgrywać fundusze unijne, szczególnie że 
ten kierunek wsparcia jest mniej destruk-
cyjny dla konkurencyjności podmiotów 
gospodarczych, które z różnych względów 
nie są w stanie skorzystać z pomocy unij-
nej (dotacje na inwestycje). Jak bowiem 
wskazują eksperci Banku Światowego, 
najmniej kontrowersyjną formą interwen-
cji państwa w funkcjonowanie rynku jest 

Słabości
1. Poziom rozwoju lokalnego rynku: niski popyt 
związany z niskimi dochodami rolników i miesz-
kańców wsi (dysparytet dochodów rodzin 
rolniczych – dochody niższe o 40% w stosunku 
do rodzin miejskich); 
2. Peryferyjność obszarów wiejskich utrud-
niająca dostęp do docelowego odbiorcy usług 
i produktów oraz niska gęstość zaludnienia wsi;
3. Relatywie niższe kwalifikacje i kompetencje 
mieszkańców wsi; 
4. Brak wykwalifikowanych specjalistów, którzy 
niechętnie dojeżdżają do pracy na wieś bez 
specjalnego systemu zachęt (dodatki finansowe, 
mieszkanie, etc.);
5. Gorzej rozwinięta infrastruktura techniczna 
(drogi, wodociągi, kanalizacja, sieć elektryczna 
i telekomunikacyjna), co pociąga za sobą do-
datkowe koszty dla potencjalnych inwestorów 
zewnętrznych; 
6. Utrudniony dostęp do instytucji finansują-
cych działalność gospodarczą na wsi;
7. Ograniczony dostęp do informacji i do sieci 
instytucji oraz organizacji doradczych świadczą-
cych usługi dla osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą;
8. Niska kultura przedsiębiorcza (postawy, 
postrzeganie roli przedsiębiorcy w społeczeń-
stwie);
9. Niedostateczny poziom kapitału społecznego 
(zaufanie, wola współpracy w grupie);
10. Brak silnie ukierunkowanej polityki krajowej 
różnicującej wsparcie dla potencjalnych przed-
siębiorców i istniejących podmiotów gospodar-
czych;
11. Ograniczony zakres wsparcia finansowego 
możliwego do zastosowania przez samorządy 
gmin wiejskich (niskie dochody własne gmin 
wiejskich z powodu ograniczonej bazy podat-
kowej). 

Atuty
1. Naturalne zasoby lokalne, na bazie których 
moża rozwijać drobne przetwórstwo w gospo-
darstwach rolnych (produkty lokalne, regionalne 
i tradycyjne);
2. Niższe koszty działalności: łatwy dostęp do 
tańszych pracowników (co jest szczególnie 
ważne dla nowouruchamianych podmiotów 
gospodarczych tzw. start-up);
3. Potencjalna dostępność terenów inwestycyj-
nych w gminach wiejskich;
4. Mniejsze ograniczenia dla lokalizacji działal-
ności wytwórczej uciążliwej dla otoczenia
5. Specyficzne więzi, indywidualizacja pro-
blemów, znajomości nieformalne, korzystnie 
wpływające na stosunek urzędników do przed-
siębiorców;
6. Dedykowane programy wsparcia z fundu-
szy unijnych dla podmiotów gospodarczych, 
szczególnie z sektora MSP, w tym preferencje 
dla podmiotów zakładających działalność na 
obszarach wiejskich.

Tabela 2. Słabości i atuty obszarów wiejskich, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Źródło: Opracowanie własne
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budowa i reformowanie systemu instytu-
cji, w tym instytucji prawa [World Deve-
lopment Report 2002]. 
Badania empiryczne autorki [wywiady 
w terenie z przedsiębiorcami wiejskimi 
w latach 2010, 2012, 2013] potwierdza-
ją, że jakość otoczenia regulacyjnego i wa-
runki prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej mają kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania przedsiębiorstw wiejskich, 
których zdecydowana większość to jedno-
osobowe lub rodzinne mikroprzedsiębior-
stwa. Najczęściej przedsiębiorcy wiejscy 
skarżą się na stale zmieniające się przepisy 
prawa i ich nadmierną liczbę, ale także na 
ich niedopasowanie do skali działania ma-
łych podmiotów gospodarczych [Bariery 
instytucjonalne..., 2010, s. 20-21]. 
Polskie przedsiębiorstwa nie są jeszcze tak 
zasobne w kapitał, jak konkurenci w kra-

jach wysokorozwiniętych. Dlatego Polska 
powinna podejmować działania, aby wa-
runki uruchamiania działalności gospo-
darczej były atrakcyjniejsze niż w innych 
krajach. Choć nie ma zestawu reform 
i procedur idealnie pasujących do wszyst-
kich gospodarek, to jednak dobre praktyki 
w zakresie regulowania działalności go-
spodarczej, mają wymiar rozwiązań uni-
wersalnych. Przykładem takich rozwiązań, 
jest ograniczenie obowiązków i procedur 
rejestracji nowej działalności gospodarczej 
do dwóch obszarów: systemu podatkowe-
go i systemu zabezpieczeń społecznych. 
Kraje, które charakteryzują się najlepszymi 
rozwiązaniami w tym zakresie, ogranicza-
ją procedury rejestracyjne do tych dwóch 
kwestii, wykorzystując przy tym nowo-
czesne metody teleinformatyczne (jeden 
formularz rejestracji działalności dostępny 

w Internecie). Wysokie kompetencje urzęd-
ników administracji publicznej w połączeniu 
z nowoczesną technologią, to wymierne ob-
niżenie kosztów i uciążliwości procedur reje-
stracyjnych dla przedsiębiorców [Nurzyńska, 
2013, s. 131-132]. 

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich

 Objęcie Polski instrumentami Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) doprowadziło do po-
dwojenia dochodów realnych rolników, co 
poprawiło ich sytuację ekonomiczną oraz 
zwiększyło możliwość finansowania na-
kładów bieżących, jak i realizację inwesty-
cji modernizacyjnych [Nurzyńska, 2012,  
s. 175-200]. Już w okresie przedakcesyj-
nym Polska mogła korzystać z pomocy w ra-
mach programu SAPARD, a po uzyskaniu 
członkostwa w 2004 roku, także z pomo-
cy strukturalnej (fundusze strukturalne UE) 
ukierunkowanej między innymi na tworze-
nie pozarolniczych miejsc pracy. Jednak ana-

liza struktury poszczególnych programów 
współfinansowanych z UE w latach 2002-
2013, w tym udziału działań celowo ukie-
runkowanych na tworzenie pozarolniczych 
miejsc pracy, wskazuje, że wielkość środków 
finansowych przeznaczonych na te działa-

nia wahała się w tym okresie między 6 a 8% 
wartości budżetu programów (tabela 3). 

Programem, w którym Polska w okre-
sie 2002-2013 przeznaczyła największe 
środki finansowe na tworzenie miejsc pra-
cy na wsi, był Program SAPARD (6,75% 
budżetu programu) i Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 (7,9% 
budżetu). PROW 2007-2013 jest kom-
pleksowym programem, w którym podjęto 
próbę złagodzenia i rozwiązania proble-
mów polskiego rolnictwa i wsi. Jest to tak-
że w wymiarze finansowym jeden z kluczo-
wych w ostatnich latach programów pomocy 
publicznej, wspierający w sposób preferen-
cyjny tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na 

Program Działanie Liczba projektów Kwota płatności/
alokacja* 

Udział w bu-
dżecie progra-

mu w % 

SAPARD
Różnicowanie działal-
ności gospodarczej na 
obszarach wiejskich

4 071
342,3 mln zł (zre-
alizowane płatno-

ści)
6,75%

SPO Rolny  
2004-2006

Różnicowanie działal-
ności rolniczej 4015 282 mln zł (zreali-

zowane płatności) 6%

PROW 2007-2013
Różnicowanie dzia-

łalności w kierunkach 
nierolniczych

21530 345 mln euro* 2,00%

PROW 2007-2013 Mikroprzedsiebiorstwa 28670 1,023 mln euro* 5,90%

PROW 2014-2020
Premie na rozpoczęcie 
działalności gospodar-

czej
Brak danych 450 mln euro* 4,03%

PROW 2014-2020
Wsparcie MSP  

(w ramach podejścia 
LEADER)

Brak danych Brak danych Brak danych

Tabela 3. Liczba projektów ukierunkowanych na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i alokacja 
finansowa w ramach budżetu programów rozwoju obszarów wiejskich w latach 2002-2020. 

Źródło: Opracowanie własne
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wsi. W ramach budżetu PROW 2007-2013 
Polska przeznaczyła 41,7% środków na po-
prawę konkurencyjności sektora rolnego (oś 
1) i leśnego, a 32,2% - na działania prośrodo-
wiskowe w rolnictwie (oś 2). Niespełna 19,9% 
budżetu przeznaczono na działania wspiera-
jące poprawę warunków życia i tworzenie po-
zarolniczych źródeł dochodów (oś 3).
W PROW 2007-2013 niecałe 8% budżetu 
(ponad 5,6 mld zł funduszy publicznych, 
w tym 4 mld złotych z budżetu UE) prze-
znaczono na rozwój różnych form przed-
siębiorczości i tworzenie pozarolniczych 
miejsc pracy. Realizację działań, których 
bezpośrednim celem jest dywersyfikacja 
źródeł dochodów w kierunku działalno-
ści nierolniczej (działanie 311) i tworzenie 
oraz rozwój mirkoprzedsiębiorstw (działa-
nie 312) przedstawia tabela 4.
W tym zestawieniu gorzej wygląda wy-
korzystanie funduszy skierowanych na 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
(działanie 312) na wsi. Przyczyn tego sta-
nu rzeczy jest zapewne kilka. Jak jednak 
pokazują doświadczenia wielu krajów (co 
potwierdzają także badania własne autorki) 
dotacja na tworzenie lub rozwój pozarol-
niczych miejsc pracy na wsi musi być po-
wiązana z programem przygotowującym 
„wiejskich” beneficjentów dotacji do pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej 
(nabycia podstawowej wiedzy i kompeten-

cji biznesowych, umiejętności przygotowa-
nia biznes planu i zweryfikowania założeń 
biznesowych, akceptacji prawa do porażki, 
etc.). Brak lub ograniczony dostęp do insty-
tucji i organizacji, które mogłyby wesprzeć 
potencjalnych przedsiębiorców w tym okre-
sie przygotowawczym, znacznie ogranicza 
aktywność i chęć mieszkańców wsi do po-
dejmowania własnej działalności gospodar-
czej [wywiady autorki z przedsiębiorcami 
wiejskimi, 2013]. Ważnym instrumentem 
budującym takie właśnie instytucje jest 
w PROW 2007-2013 podejście LEADER, 
dzięki któremu praktycznie wszystkie ob-
szary wiejskie zostały objęte odziaływa-
niem, zarówno bezpośrednim, jak i pośred-
nim, lokalnych grup działania. 
Rolę instytucji wsparcia lokalnej przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich mo-
głyby także pełnić organizacje zrzeszające 
i reprezentujące interesy przedsiębiorców. 
Tymczasem poważnym problemem jest 
bardzo niski poziom samoorganizacji przed-
siębiorców. Zaledwie 6-8% małych i mikro 
firm jest zrzeszonych w organizacjach bran-
żowych przedsiębiorców (Raport o sytuacji 
mikro i małych firm, 2013). Badania wła-
sne autorki potwierdzają, że przedsiębiorcy 
szczególnie działający na wsi, nie widzą ko-
rzyści w byciu członkiem samorządowych 
organizacji branżowych. Brak skutecznej 
reprezentacji środowiska drobnej przedsię-

biorczości (mikro i małych firm), powoduje, 
że twórcy prawa nie czują wystarczającej 
presji społecznej, a uruchamiane przez rząd 
zmiany otoczenia regulacyjnego, ułatwia-
jące podejmowanie aktywności gospodar-
czej, sprzyjające innowacyjności i inwe-
stycjom, są daleko niewystarczające, aby 
zaobserwować przełom w tym zakresie, 
szczególnie na obszarach wiejskich. 

Podsumowanie

Przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy 
na obszarach wiejskich to szansa na zatrud-
nienie i wykorzystanie niezagospodarowa-
nego potencjału zasobu pracy na obszarach 
wiejskich. Nieakceptowalną alternatywą jest 
dalsza migracja młodych ludzi ze wsi, nie 
widzących dla siebie szans na godne życie, 
drenaż lokalnego rynku z wykwalifikowa-
nej siły roboczej, a w efekcie pauperyzacja 
mieszkańców i dalsza marginalizacja tere-
nów wiejskich. Podjęcie działań zewnętrz-
nych, celem unowocześnienia istniejącego 
zasobu endogennego (np. przyciągnięcie 
zewnętrznego inwestora), może być szan-
są dla wielu obszarów wiejskich. Wymaga 
to jednak silnego zaangażowania lokalnych 
władz samorządowych szczebla gminnego 
i regionalnego, ale także uruchomienia zinte-
growanego podejścia terytorialnego do roz-
woju i postrzegania problemów obszarów 
wiejskich w szerszym wymiarze, niż tylko 
przez pryzmat granic jednostki terytorialnej. 
Analizując działania podejmowane na ob-
szarach wiejskich w kontekście rozwo-

ju przedsiębiorczości i tworzenia nowych 
podmiotów gospodarczych, nie można nie 
docenić znaczenia programów i instrumen-
tów wsparcia współfinansowanych z fundu-
szy UE. Uruchomione publiczne programy 
wsparcia, choć liczba dotowanych przed-
sięwzięć inwestycyjnych siłą rzeczy musi 
być ograniczona ze względu na ograniczony 
budżet programów pomocowych, mają siłę 
oddziaływania w postaci promowania do-
brych przykładów, czy ciekawych pomysłów 
biznesowych. Programy finansowane z fun-
duszy unijnych zdołały uruchomić aktyw-
ność wiejskich przedsiębiorców i poprawiły 
pewne aspekty otoczenia przedsiębiorstw 
(entrepreneurial ecosystem). Pokazały tak-
że osobom, które z pomocy nie skorzystały, 
że można coś zmienić. Ważne, aby wiedza 
i informacja o tych projektach były szerzej 
dystrybuowane wśród mieszkańców wsi. 
Należy zaapelować do twórców programu 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-
2020, aby promować innowacyjne rozwią-
zania w zakresie systemowego (i sieciowe-
go) wspierania i rozwoju przedsiębiorczości 
wiejskiej oraz tworzenia właściwego otocze-
nia dla wiejskiej przedsiebiorczości. Powsta-
ła w latach 2007-2013 Krajowa Sieć Obsza-
rów Wiejskich, finansowana z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, powinna być główną plat-
formą promocji współpracy i sieciowania 
wśród przedsiębiorców wiejskich, zarów-
no tych już funkcjonujących na rynku, jak 
i tych, którzy dopiero myślą o założeniu 
własnej działalności gospodarczej.

Źródło: Opracowanie własne na Informacji o stanie wdrażania PROW 2007-2013, lipiec 2013

Działania 
osi 3

Limit 
w mln zł

Wnioski 
złożone

Zawarte 
umowy

Kwota 
umów 

w mln zł

Relacja 
umowy do 

limitu 

Płatności 
w mln zł

Płatności 
zrealizowa-
ne jako % 

limitu
311 1428,5 28999 15045 1329 91,47% 1011,3 91,47%
312 4232,5 45450 11738 1623,9 29,60% 1078,8 24,62%

Razem 5 661,0 74 449 22 698 2 952,9 52,1% 2090,1 36,9%
Opracowanie jest skrótem artykułu, który w pełnej wersji (wraz z bibliografią) został opublikowany na stronie:  
www.ksow.pl, w zakładce dot. Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego
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Ekonomia społeczna nie jest nowym pojęciem, 
ale jej zasady generalnie nie są rozpowszech-
nione. Opiera się ona na osiąganiu wyników 
ekonomicznych i realizowaniu celów społecz-
nych jednocześnie. Ekonomia społeczna zwana 
jest też często „ekonomią solidarności”, „przed-
siębiorczością społeczną”, „ekonomią obywatel-
ską” czy „gospodarką społeczną”. Głównym ce-
lem nie jest maksymalizacja zysków, a osiąganie 
celów społecznych. Ramy takiego przedsiębior-
stwa wyznaczyła Europejska Sieć Badawcza 
EMES Network, a dzielą się one na:
- kryteria ekonomiczne:
• prowadzenie w sposób regularny działalności 

o charakterze gospodarczym, produkcyjnym 
lub usługowym,

• niezależność podmiotów od instytucji publicz-
nych,

• ponoszenie ryzyka ekonomicznego,
• istnienie minimalnego płatnego personelu,
-  kryteria społeczne:
• realizacja celów społecznie użytecznych,
• działalność ekonomiczna nie przynosi głównie 

zysków, ale miejsca pracy dla osób w trudnej 
sytuacji życiowej,

• wspólne działania grupy osób lub społeczno-
ści (inicjatywa oddolna),

• możliwie demokratyczny system zarządzania, 
pozwalający na włączanie uczestników w po-
dejmowanie decyzji,

• zysk z przedsięwzięć przeznaczony na cele 
społeczne (ograniczona dystrybucja zysku).

Ekonomia społeczna a obszary wiejskie
Zaszłości historyczne doprowadziły do wielkich 
dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. Roz-
wój obszarów wiejskich to jeden z priorytetów 
zrównoważonego rozwoju całego kraju, czego 
dowodem są ostatnie lata, kiedy realizowa-

ne były programy pomocowe ukierunkowane 
na wyrównanie poziomu życia między miesz-
kańcami miast i wsi. Mieszkańcom obszarów 
wiejskich i małych miasteczek niezbędne są 
narzędzia, które poza wzrostem produkcji do-
prowadzą do rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego i niezbędnej infrastruktury.
Odpowiedzią na takie potrzeby jest ekonomia 
społeczna, która umożliwia łączenie interesów 
społecznych z ekonomicznymi w ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Wypraco-
wane zyski przeznaczane są na społecznie uży-
teczne cele, a nie reinwestowane z zamiarem 
wypłaty właścicielom. 

ZMW dla rozwoju wsi
Potrzebę rozwoju ekonomii społecznej do-
strzega również Związek Młodzieży Wiejskiej. 
Korzystając z kilkudziesięcioletnich doświad-
czeń w zakresie funkcjonowania spółdzielni 
spożywców, które były pierwszymi na ob-
szarach wiejskich, postanowiliśmy odświeżyć 
i kontynuować popularyzację przedsiębiorczo-
ści społecznej. Jest to wielkie wyzwanie, biorąc 
pod uwagę specyfikę rynku pracy, strukturę 
zatrudnienia oraz wysoką migrację z obszarów 
wiejskich i miejsko-wiejskich. Rozwój ekonomii 
społecznej może przyczynić się do spadku bez-
robocia, przy jednoczesnym wzroście inicjatyw 
skierowanych do społeczności lokalnej. Musi 
on być poparty działaniami wspierającymi sys-
tem edukacji formalnej i pozaformalnej. 
Związek Młodzieży Wiejskiej propaguje po-
stawy przedsiębiorcze wśród młodzieży i osób 
dorosłych. Corocznie organizujemy szkolenia 
połączone z warsztatami dot. ekonomii spo-
łecznej dla uczniów szkół rolniczych. W trakcie 
zajęć młodzi ludzi poznają zasady funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw społecznych, sporządzania 

Czym jest ekonomia społeczna?

Przedsiębiorstwa ekonomii 
społecznej – przykłady działalności

 ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 
Rok założenia 1928 

 

biznesplanów oraz przygotowania podstawo-
wych dokumentów założycielskich. Jest to do-
skonała lekcja również pod względem rozwoju 
interpersonalnego młodzieży, która uczy się 
autoprezentacji, podstaw negocjacji oraz pracy 
w zespole. 

Ekonomia społeczna na wsi oczami ZMW
Popularyzacja ekonomii społecznej jest szansą 
dla rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 
Przedsiębiorstwa społeczne dzięki znajomo-
ści regionu, lokalnej społeczności i jej potrzeb, 
mogą zapełnić lukę po firmach, którym wieś 
wydaje się nieatrakcyjna biznesowo. 
Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach projek-
tu współfinansowanego ze środków unijnych 
pomógł w założeniu czterech spółdzielni so-
cjalnych w województwie podlaskim. Powsta-
łe podmioty to: „Poezja Smaku” – spółdzielnia, 
która świadczy usługi gastronomiczne na tere-
nie powiatu łomżyńskiego; „SS Razem”, która 
prowadzi działalność w zakresie opieki nad oso-
bami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie 
Turośń Kościelna; spółdzielnia socjalna „eSSka-

pada” ─ organizująca gry terenowe, w szcze-
gólności paintball, speedball, jak również ge-
ocaching; spółdzielnia socjalna „Gościniec” ─ 
zajmująca się wynajmem pokoi i sprzętu oraz 
oferująca własne wyroby. 
Doświadczenia z województwa podlaskiego 
wykorzystywane są na terenie województwa 
lubuskiego, gdzie w ramach kolejnego projek-
tu wspieramy tworzenie dziesięciu spółdzielni 
przez osoby bezrobotne w wieku do 30 lat, za-
mieszkujące obszary wiejskie. 

Przyszłość ekonomii społecznej w kraju
Dużo uwagi poświęcone jest rozwojowi eko-
nomii społecznej w nowej perspektywie finan-
sowej 2014-2020. Trwają prace nad zmniej-
szeniem ograniczeń prawnych dla podmiotów 
przystępujących do przetargów. Trudno powie-
dzieć, jaka będzie przyszłość, jedno jest pewne, 
należy ona do nas i do możliwości, które wy-
korzystamy w rozwoju ekonomii społecznej na 
obszarach wiejskich.

Dariusz Suszyński
Aleksandra Szymańska

ZMW
www.zmw.pl

Zagadnieniem ekonomii społecznej w Polsce 
w ciągu ostatnich kilku lat zajmują się eksper-
ci wywodzący się ze środowisk naukowych, 
wśród nich był także prof. dr hab. Jerzy Hau-
ser i dr Norbert Laurisz. Na podstawie analizy 
charakterystyk dotyczących przedsiębiorstw 
społecznych, wyodrębnili oni kilka wspólnych 
cech tego typu podmiotów i ich działalności. 
Przedsiębiorstwa społeczne: 

- zajmują się wytwarzaniem produktów lub 
usług wiążących się z ryzykiem gospodarczym 
i podlegają ekonomicznej weryfikacji efektów 
podejmowanych działań i decyzji,

- prowadzą działalność ukierunkowaną na 
integrację społeczną w odniesieniu do danej 
społeczności lokalnej,

- podporządkowują stosunki własnościowe 
na rzecz swoich interesariuszy, którzy mają 
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Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” 
EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, gdzie w ra-
mach realizowanego od 1999 r. programu 
Ochrona Różnorodności Biologicznej spo-
łeczność lokalna włączana jest do prac słu-
żących ochronie zasobów naturalnych i śro-
dowiska. Ośrodek oferuje zatrudnienie m.in. 
osobom bezrobotnym z terenów popege-
erowskich Powiatu Człuchowskiego.

W polskim porządku prawnym przedsiębior-
stwa społeczne nie są formalnie usankcjono-
wane, lecz przyjmują różne formy prawno-in-
stytucjonalne, mogą to być: stowarzyszenia, 
fundacje, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, 
centra i kluby integracji społecznej, zakła-
dy aktywności zawodowej dla osób niepeł-
nosprawnych, partnerstwa lokalne. Działają 
one w oparciu o różnego typu akty prawne, 
między innymi: ustawę o spółdzielniach so-
cjalnych, ustawę o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, ustawę o fundacjach, prawo o sto-
warzyszeniach, kodeks spółek handlowych, 
ustawę o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Jednak najważniejsze jest to, 
że przedsiębiorstwa społeczne definiowa-
ne są przede wszystkim przez cele i zadania, 
które mają realizować. Niezależnie od formy 
prawnej, przedsiębiorstwa tego typu, muszą 
być przede wszystkim społecznie użyteczne. 
Ponieważ działają one na ograniczonym tere-
nie dla określonej grupy beneficjentów, ważne 
jest, aby były inicjatywami oddolnymi i auto-
nomicznymi. W projekcie ustawy o przedsię-
biorczości społecznej określono: zasady uzy-
skiwania lub utraty przez przedsiębiorców 
statusu przedsiębiorstwa społecznego; zasady 
działania przedsiębiorstw społecznych; formę 
nadzoru nad przedsiębiorstwami społeczny-
mi; zasady wspierania podmiotów ekonomii 
społecznej oraz funkcjonowanie Izby Przed-
siębiorstw Społecznych i Rady Ekonomii Spo-
łecznej. Zapisy planowanej ustawy określają, 

że działalność przedsiębiorstwa społecznego 
musi mieć na celu zawodową reintegrację m.in. 
osób bezrobotnych, niezatrudnionych osób 
młodych (do 26 lat) oraz starszych (powyżej 55 
lat), niepełnosprawnych bądź zagrożonych wy-
kluczeniem (np. bezdomnych, uzależnionych, 
osób wychodzących z zakładów karnych) lub 
może być prowadzona w zakresie usług uży-
teczności społecznej (m.in. pomocy społecznej, 
asysty dla osób starszych i niepełnosprawnych). 
W przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się 
reintegracją zawodową i społeczną, w projek-
cie ustawy został określony minimalny poziom 
zatrudnienia osób podlegających reintegra-
cji. Osoby te stanowić mają nie mniej niż 50% 
pracowników tego przedsiębiorstwa. Ustawa 
o przedsiębiorczości społecznej nadal ma tyl-
ko kształt projektu, co jednak nie oznacza, że 
w Polsce nie funkcjonują podmioty spełniające 
kryteria wg kwalifikacji ekonomii społecznej. 

Z punku widzenia spełniania kryteriów eko-
nomicznych i społecznych określonych przez 
Europejską Sieć Badawczą (EMES), najbliższe 
wzorcowi przedsiębiorstw społecznych wydają 
się być spółdzielnie socjalne. 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjal-
nych1 przedmiotem działalności spółdzielni 
jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdziel-
nia socjalna1 działa na rzecz społecznej i zawo-
dowej reintegracji jej członków, w szczególno-
ści ma na celu odbudowę i podtrzymywanie 
umiejętności uczestniczenia w życiu społecz-
ności lokalnej, pełnienia ról społecznych oraz 
odbudowę zdolności do świadczenia pracy. 
Spółdzielnia może też prowadzić działalność 
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 
swoich członków i środowiska lokalnego oraz 
działalność społecznie użyteczną w sferze za-
dań publicznych określonych w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Spółdzielnię socjalną mogą założyć np. osoby 
bezrobotne, niepełnosprawne, także kościel-
ne osoby prawne i organizacje pozarządowe 

prawo do demokratycznej kontroli działalności 
przedsiębiorstwa,

- są zarządzane na zasadach partnerstwa 
i partycypacji,

- nadwyżka pochodząca z działalności i zgro-

madzony kapitał nie są zyskiem dla indywidu-
alnych udziałowców, lecz służą wypełnianiu 
określonej misji społecznej. 

Bez względu na sposób definiowania przed-
siębiorstwa społecznego, podmioty tego rodza-
ju pełnią bardzo istotne, różnorodne funkcje: 
• integrują społeczność i wspierają aktywność 

na rynku pracy (np. Fundacja SYNAPSIS, któ-
rej celem jest integracja społeczna osób do-
tkniętych autyzmem);

• świadczą usługi dla społeczności lokalnych: 
- społeczne: usługi socjalne, opiekuńcze 

świadczone w domu, prowadzą różnego ro-
dzaju instytucje opiekuńcze oraz podejmują 
działania w obszarze szeroko rozumianej służ-
by zdrowia (np. Spółdzielnia Socjalna „Szansa 

i Wsparcie”, która szkoli i przygotowuje sanita-
riuszki do pracy w szpitalu), 

- edukacyjne, przykładem jest Stowarzysza-
nie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo, gmina 
Golub-Dobrzyń, które prowadzi małe wiejskie 
szkoły wraz z przyszkolnymi sklepikami;

- techniczne: np. utrzymywanie zieleni miej-
skiej i inne prace porządkowe związane z mie-
niem publicznym (jak np. warszawski EKON 
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowi-
ska, który samodzielne tworzy „zielone miejsca 
pracy” związane z odbiorem i segregacją od-
padów – w tej dziedzinie pracę znalazło oko-
ło 300 osób, a ponad 1 200 osób w różnych 
firmach na terenie całego kraju);

- usługi o charakterze wzajemnym, np. Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;

- dostarczają dóbr publicznych i wspierają 
rozwój wspólnot lokalnych. Przykładem jest 
utworzenie przez Stowarzyszenie „Delta” i Sto-
warzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów 
„Bałt” hitu turystycznego – Bałtowskiego Par-
ku Jurajskiego. W 2001 r. mieszkańcy gminy 
Bałtów, dotkniętej problemem bezrobocia, za-
angażowali się w prace społeczne przy budo-
wie tego Parku, m.in. oczyścili zarośniętą rzekę 
Kamienną, stworzyli szlak wodny i zaczęli orga-
nizować spływy tratwami. Obecnie Bałtowski 
Kompleks Turystyczny zajmuje powierzchnię 
około 60 ha i jest stale odwiedzany przez tu-
rystów. Oprócz utworzenia parku, działalność 
stowarzyszeń „Bałt” i „Delta” zapoczątkowała 
także utworzenie kilku przedsiębiorstw eko-
nomii społecznej, m.in. zakładu komunalnego 
„Allozaur”, któremu stowarzyszenia zlecają pra-
ce porządkowe. Świadczy on usługi dla miesz-
kańców oraz dla obu stowarzyszeń. Pracow-
nicy „Allozaura” zajmują się obsługą turystów 
i pracami na rzecz gminy, np. dbaniem o zieleń, 
sprzątaniem szlaku turystycznego, parkingów 
i i brzegu rzeki Kamienna. 
• prowadzą działalność handlową i produkcyjną, 

w tym rękodzielniczą, które mają pomagać 
m.in. w walce z bezrobociem i poprawiać 
warunki życia mieszkańców. Przykładem 
działalności produkcyjnej może być Ośrodek 
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biurowe, w tym prowadzenie dokumentacji. 
Z części usług oferowanych przez spółdzielnię 
socjalną korzysta Gmina Koźminek. Spółdziel-
nia działa aktywnie w Radzie Ekonomii Spo-
łecznej przy Lokalnej Grupie Działania i po-
zyskuje różnego typu dotacje, m.in. wraz ze 
Stowarzyszeniem „Zieloni Koźminek” uzyskała 
dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich na realizację projektu „Aktywni miesz-
kańcy podstawą rozwoju gminy Koźminek”.  
www.zielonafirma.spoldzielnie.org

 
Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner” z Krobi 

ma na celu zaktywizowanie osób długotrwa-
le bezrobotnych, a jej działalność polega na 
świadczeniu usług cateringowych. Spółdziel-
nia oferuje układanie jadłospisów na przy-
jęcia okolicznościowe, imprezy integracyjne 
i szkolenia; przygotowuje dania na każą oka-
zję z odpowiednio dobranym menu oraz za-
pewnia doradztwo w tym zakresie. Ponadto 
spółdzielnia zajmuje się również pielęgnacją 
zieleni miejskiej, m.in: koszeniem trawy, sa-
dzeniem roślin, jesiennymi pracami porząd-
kowymi i pielęgnacyjnymi w ogrodach, par-
kach, a zimą – odśnieżaniem chodników.  
www.kamerdyner.spoldzielnie.org

Działalność Spółdzielni Socjalnej „ABC” 
z Niechobrza ma na celu odbudowanie i pod-
trzymanie u jej członków umiejętności uczest-
niczenia w życiu społeczności lokalnej oraz 
pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, za-
mieszkania i pobytu. Od maja 2012 r. spółdziel-
nia realizuje usługi internetowe na zasadzie 
„pracy zdalnej – telepracy” w zakresie usług 
reklamowo-wydawniczych, plastycznych i de-
koratorskich oraz projektowania i prowadzenia 
stron internetowych. Ponadto oferuje prace 
porządkowe, m.in. pielęgnację zieleni, opiekę 
nad grobami i sprzątanie obiektów. Najważ-
niejszą część swojej działalności spółdzielnia 
uruchomiła w czerwcu 2012 r., z chwilą otwo-
rzenia otworzyła Zakładu Produkcji Brykietu. 
Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie brykie-
towania słomy dla rolników. www.abc.424.pl

 
„Garncarska Wioska” z Nidzicy jest przed-

siębiorstwem społecznym uruchomionym 
w 2007 r. w ramach programu EQUAL, przez 
Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. To organi-
zacja typu non-profit, zarejestrowana w formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy 
jej tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele lo-
kalnych organizacji społecznych, administra-
cja samorządowa i przedsiębiorcy z powiatu 

lub jednostki samorządu terytorialnego, jed-
nakże na zasadach określonych w przepisach 
ustawy w przepisach zmieniających ustawę 
o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnia so-
cjalna łączy cechy przedsiębiorstwa oraz organi-
zacji pozarządowej, a jej działalność ma umożliwić 
członkom spółdzielni powrót do uregulowanego 
życia społecznego i aktywności na rynku pracy. 
Praca w spółdzielni jest w znacznej mierze oparta 
na kapitale ludzkim, czyli wiedzy i doświadczeniu, 
a także na istniejącym już kapitale społecznym, 
który warunkuje współpracę ukierunkowaną na 
osiąganie wspólnych celów, a w ramach podejmo-
wanych i realizowanych działań ulega dalszemu 
wzmocnieniu. Współdziałanie zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności, motywuje 
do rozwoju, pozwala na szybsze i sprawniejsze re-
alizowanie zadań. W efekcie, praca w tego typu 
przedsiębiorstwie społecznym przekłada się na 
podejmowanie działań innowacyjnych i rozwój 
przedsiębiorczości. 

Przykłady podmiotów realizujących funkcje 
społeczne

W Polsce funkcjonują 1203 spółdzielnie tego 
typu (stan na 2.09.2014 r. według danych Ogól-
nopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Socjalnych). Przykładem spółdzielni socjalnych 
na obszarach wiejskich są podmioty prowadzą-
ce działalność usługową np. w zakresie usług 
cateringowych, porządkowych i pielęgnacji 
zieleni; remontowych i budowlanych, opiekuń-
czych nad osobami starszymi i niepełnospraw-
nymi, stolarskich, leśnych, a także usługi związa-
ne z ekologią, np.: prowadzenie hodowli roślin 
i zwierząt. Poniżej prezentujemy kilka przykła-
dów spółdzielni socjalnych lub podmiotów re-
alizujących cele przedsiębiorczości społecznej. 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Zie-
lona Firma” powstała w lipcu 2013 r. dzię-
ki dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu 
Pracy. Spółdzielnia została wyposażona w spe-
cjalistyczny sprzęt do odśnieżania i zimowego 
utrzymywania chodników i placów. Spółdziel-
nia oprócz prac związanych z porządkowa-
niem terenu zimą i pozimowym czyszczeniem 
ulic i placów, specjalizuje się także w regene-
racji i pielęgnacji trawy sportowej. Dla samo-
rządów „Zielona Firma” prowadzi całoroczną, 
kompleksową opiekę nad murawą na stadio-
nach sportowych, pielęgnuje zieleń miejską, 
ogrody i ogródki działkowe oraz tereny rekre-
acyjne. W katalogu różnorodnych usług „Zie-
lonej Firmy” znajdują się także drobne prace 
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nidzickiego. Organizacja działa z dużym roz-
machem i oferuje szereg bardzo interesujących 
usług dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Działalność „Garncarskiej Wioski” jest silnie 
związana z kulturą i tożsamością regionu mazur-
skiego i ukierunkowana na promocję ginących 
zawodów rzemieślniczych, tradycyjnych techno-
logii, obrzędów i zwyczajów.

Przedsiębiorstwo prowadzi pokazy i warsztaty ce-
ramiczne, bibułkarskie, florystyczne, a także z malo-
wania na szkle, tworzenia witraży i produkcji papieru 
czerpanego. W wiosce zorganizowane są ekspozy-
cje, które można zwiedzać z przewodnikiem, wśród 
nich jest m.in.: kuźnia mazurska z oryginalnymi na-
rzędziami kowalskimi, garncarnia z pokazami tocze-
nia naczyń ceramicznych na kole garncarskim, dwu-
stuletnia zabytkowa stodoła mazurska. 

Dla młodego odbiorcy „Garncarska Wioska” 
prowadzi warsztaty artystyczne oraz zajęcia edu-
kacyjne z historii, botaniki i ochrony środowiska 
na obszarach wiejskich. Na zainteresowanych 
czekają także różnego typu zabawy edukacyjne, 
nauka języka angielskiego, a nawet zajęcia z eko-
nomii. Oferuje również szkolenia dla organizacji 
pozarządowych, samorządów lokalnych oraz 
uczestników programów aktywizacyjnych ośrod-
ków integracji społecznej i instytucji rynku pracy.

 Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż wyrobów 
ceramicznych, krawieckich, z papieru czerpanego 

oraz pamiątek regionalnych, gadżetów firmowych 
i upominków świątecznych.

„Garncarska Wioska” jest doceniana na konkur-
sach międzynarodowych, krajowych i o zasięgu 
regionalnym, głównie w kategoriach związanych 
z rozwojem obszarów wiejskich oraz z przedsię-
biorczością i usługami, w tym działaniami ukie-
runkowanymi na dobro społeczne. „Garncarska 
Wioska” została także Hitem Turystyki Wiejskiej. 
www.garncarskawioska.pl

Fundacja „Słoneczne Wzgórze” ze Stężycy 
powstała w ramach projektu „Od samorealizacji 
do partycypacji społecznej poprzez wsparcie po-
morskich centrów organizacji pozarządowych”. 
Fundacja oprócz swoich podstawowych zadań 
związanych ze wspieraniem wszechstronnego 
i zrównoważonego rozwoju (społecznego, kultural-
nego i gospodarczego), realizuje także cele zgodne 
z ideą przedsiębiorczości społecznej. Są to m.in.: 
wszechstronna pomoc w rozwoju osób niepełno-
sprawnych poprzez edukację, rehabilitację, integra-
cję; integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie 
bezradności i wykluczeniu społecznemu; wspiera-
nie demokracji i budowanie społeczeństwa obywa-
telskiego w środowisku lokalnym; upowszechnianie 
pośród społeczności lokalnej, w tym szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży dobrych wzorców wycho-
wania, edukacji, nauki i sportu.

Wraz z innymi organizacjami pozarządowy-
mi, osoby współtworzące Fundację i działające 
z jej ramienia uczestniczyły w realizacji projek-
tów związanych z edukacją, kulturą, wspomaga-
niem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
wymianą kulturalną z młodzieżą z Ukrainy, Bia-
łorusi, Karelii, jak też w projektach artystycz-
nych związanych z muzyką, teatrem dla dzie-
ci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.  
www.sunnyhill.pl

Do opracowania wykorzystano następujące 
źródła:

„Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teo-
ria i praktyka” pod redakcją Jerzego Hausera 

(autorzy Konrad Dudzik, Jerzy Hausner, Hubert Iz-
debski, Tomasz Kucharski, Norbert Laurisz).

„Przedsiębiorstwo społeczne szansą na rozwój 
obszarów wiejskich na przykładzie gminy Bałtów” 
Joanna Kosmaczewska, Wyższa Szkoła Gospodarki 
w Bydgoszczy.

„Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecz-
nej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdziel-
ni socjalnych” Małgorzata Błażejewska, Instytut 
Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska.

„Przesłanki powstania spółdzielni socjal-
nych w Polsce i zróżnicowanie przedmiotu 
ich działania” Prof. dr hab., Katedra Analizy 
i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Ekono-
miczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.  
www.ekonomiaspoleczna.pl.

>> Przedsiębiorczość społeczna >> Przedsiębiorczość społeczna

Oprócz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w którym zapisany został katalog instrumentów, 
w nowym okresie wdrażania unijnych środków 
mieszkańcy terenów wiejskich, a pośrednio rów-
nież polska wieś, będą mogli skorzystać z działań, 
które są częścią innych programów. W ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020, przygotowanego przez Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju, wsparcie będzie 
kierowane na cały obszar szkolnictwa wyższego, 
w zakresie uwzględniającym także osoby zamiesz-
kujące tereny wiejskie. Kolejną dziedziną będą 
działania interwencyjne, mające na względzie 
osoby młode (w wieku 15-24) na rynku pracy. 

Jak można przeczytać w programie: „Problemy 
społeczne występują w znacznej skali na terenach 
wiejskich, i w związku z tym wsparcie EFS będzie 
kierowane do znajdujących się tam grup docelo-
wych, w celu rozwiązywania zdiagnozowanych 
problemów”. 

W ramach Osi I osoby w wieku 15-24 lata uzy-
skają wsparcie w postaci instrumentów aktywiza-
cji zawodowej. Z tej pomocy mogą w znacznym 

stopniu skorzystać młodzi mieszkańcy obszarów 
wiejskich pozostający bez pracy, na co wskazują 
dotychczasowe doświadczenia z realizacji analo-
gicznych działań w Priorytecie VI PO KL. 

Działania Osi III będą ukierunkowane na proces 
kształcenia w szkolnictwie wyższym, a główny-
mi beneficjantami będą uczelnie i osoby biorące 
w nim udział. Wsparcie będą mogły uzyskać oso-
by z obszarów wiejskich na zasadach wskazanych 
w dokumentach wdrożeniowych.

Ponadto podejmowane działania będą wpły-
wać także m.in. na poprawę jakości pracy szkół, 
podmiotów działających na rzecz włączenia spo-
łecznego i redukcji ubóstwa, a tym samym od-
działywać będą na sytuację osób zamieszkujących 
obszary wiejskie. 

Przewiduje się, że na te działania przeznaczo-
nych zostanie ok. 500 mln EUR w formie specjal-
nych instrumentów, a także pod postacią prefe-
rencji w kryteriach przyznawania wsparcia. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na 
stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: 
www.mir.gov.pl

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
>> Fundusze Europejskie dla obszarów wiejskich

Opracowanie: Barbara Kucharska
FAPA

18 Biuletyn KSOW Biuletyn KSOWJESIEŃ 3/2014 WWW.KSOW.PL 19



>> Plan działania SC KSOW >> Plan działania SC KSOW

Kobiety na terenach wiejskich 
O roli kobiet na obszarach wiejskich i przed-

siębiorczych działaniach debatowano podczas 
konferencji zorganizowanej przez Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów na początku lipca br. 
w Koninie. Wydarzenie to zostało zrealizowa-
ne w ramach Planu Działania Sekretariatu Cen-
tralnego na lata 2014-2015. 

Na spotkanie przybyło wiele kobiet, które zaj-
mują się lokalną działalnością, a także interesują 
się innowacyjnymi działaniami i wykorzystaniem 
potencjału kulturowego obszarów wiejskich. Roz-
poczęło je Forum Debaty Publicznej nt. „Kobie-
ta wiejska pomiędzy tradycją a nowoczesnością. 

Rola kobiet w społecznościach lokalnych”. W de-
bacie wzięła udział Anna Komorowska – mał-
żonka Prezydenta RP (konferencja odbywała się 
pod jego honorowym patronatem), która wyraziła 
uznanie dla kobiet, coraz częściej angażujących 
się w życie społeczne swoich miejscowości. 

Spotkanie pozwoliło na zaprezentowanie przy-
kładów dobrych praktyk i tym samym, na pozna-
nie przez licznie zgromadzonych uczestników,  
wielu ciekawych inicjatyw. Na polskiej wsi nie 
brak jest dobrych i skutecznych pomysłów na 
rozwój przedsiębiorczości, turystyki wiejskiej oraz 
promowanie dorobku kulturalnego i kulinarnego. 

2014 rok został przez ONZ ogłoszony ro-
kiem rolnictwa rodzinnego. Jest to uznanie roli, 
którą rolnictwo rodzinne odgrywa w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, 
ochrony środowiska i różnorodności biologicz-
nej. Celem tej idei jest zapoczątkowanie dyskusji 
oraz uświadomienie problemów, przed którymi 
stają producenci rolni, a także próba znalezienia 
skutecznych sposobów ich wsparcia. Wskazuje 
to także na szczególną uwagę, którą przykłada 
ONZ do gospodarstw rodzinnych. 

Istotną kwestią w obliczu dużej liczby gospo-
darstw rodzinnych, stanowiących podstawo-
wy element europejskiego modelu rolnictwa, 
jest wyznaczenie priorytetów na przyszłość. 
W tym celu Komisja Europejska planuje m.in. 
zorganizować konferencję poświęconą dialo-
gowi na rzecz zrównoważonego i stabilnego 
rolnictwa. W ramach obchodów Międzynaro-
dowego Roku Rolnictwa Rodzinnego w pań-
stwach członkowskich odbędą się wydarzenia 
i imprezy związane z tą tematyką. 

W Polsce zagadnienia z tego kręgu tema-
tycznego zostały podjęte w kontekście sytuacji 
młodzieży w gospodarstwach rodzinnych i na 
obszarach wiejskich w Europie. O tych kwe-
stiach dyskutowano podczas międzynarodowej 
konferencji, która odbyła się na początku lipca 
br. w Krakowie. Wydarzenie zostało objęte ho-
norowym patronatem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, Marszałka Województwa Małopol-
skiego, JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie oraz Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Wystąpienia prelegentów poprzedziły 
warsztaty tematyczne, poświęcone zdiagnozo-
waniu głównych problemów społecznych i eko-
nomicznych młodzieży oraz znalezieniu propo-
zycji ich rozwiązania. Tematyka osób młodych, 
pracujących w gospodarstwach rodzinnych, 
znalazła się w centrum zagadnień poruszanych 
podczas sesji społecznych i ekonomicznych. 

Prelegenci w swoich wystąpieniach odnieśli 
się m.in. do problemów demograficznych wsi, 
oświaty, bezrobocia i wykluczenia społeczne-

go, aktywności młodzieży w organizacjach po-
zarządowych, migracji młodzieży wiejskiej i jej 
stosunku do zawodu rolnika. Obraz sytuacji 
ekonomicznej na polskiej wsi został zarysowany 
dzięki zaprezentowaniu zagadnień związanych 
z problemami drobnych gospodarstw rolniczych 
prowadzonych przez młodych ludzi, przedsię-
biorczością mieszkańców wsi, innowacyjnością 
i wykorzystaniem unijnych środków w ramach 
WPR oraz funduszy strukturalnych. 

Jak podkreślał dr hab. Józef Kania z UR w Kra-
kowie w prezentacji „Młodzi rolnicy w gospo-
darstwach rodzinnych Unii Europejskiej”, po-
wołując się na dane Eurostat, gospodarstwa 
bardzo małe (o obszarze mniejszym niż 2 ha) 
stanowią niemal połowę wszystkich gospo-
darstw w UE. W Polsce jest to odpowiednio 
blisko ¼. Naukowiec zwrócił również uwagę na 
zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych w Unii 
Europejskiej, które są dominującą formą gospo-
darowania w sektorze rolnym. Różne są typy 
gospodarowania, rozmiary produkcji, a posiada-
jący gospodarstwo prowadzą dodatkową dzia-
łalność lub zajmują się wyłącznie działalnością 
rolniczą. Wśród gospodarstw rodzinnych są go-
spodarstwa wyspecjalizowane, niskotowarowe 
z produkcją przeznaczoną na własne potrzeby, 
ale także hobbystyczne, w przypadku których 
głównym źródłem dochodów rodziny nie jest 
samo gospodarstwo. W ostatnich kilku latach 
(2003-2010) wyraźnym trendem jest spadek 
liczby gospodarstw w państwach członkowskich 

Młodzież w gospodarstwach rodzinnych oraz wzrost średniej powierzchni gospodarstw 
dla całej UE. W dalszym ciągu jednak blisko 
80% nakładów pracy stanowi praca właścicieli 
i członków ich rodzin, a w niektórych krajach, 
w tym w Polsce, aż ponad 90%. Polska ma rów-
nież jeden z najwyższych odsetek rolników po-
niżej 35 lat (średnia unijna to 7,5%). W naszym 
kraju obserwowany jest wzrost liczby gospo-
darstw prowadzonych przez młodych rolników, 
podobnie jak w niektórych nowych państwach 
członkowskich, a w przeciwieństwie do kra-
jów „starej” Wspólnoty. Jednak w większości 
przypadków (70%) młodzi rolnicy gospodarują 
w gospodarstwach mniejszych niż 10 ha, gdyż 
brak jest wystarczającego dostępu do zasobów 
ziemi rolniczej. Istotnym instrumentem, co po-
kazują wskaźniki statystyczne, jest dostęp mło-
dych rolników do wsparcia w ramach WPR przy 
podejmowaniu działalności rolniczej (działanie 
PROW 2007-2013 „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom”). Premie w znacznej części (68%) trafi-
ły do osób młodych – w wieku 18-25 lat. 

Prof. dr hab. Wiesław Musiał z UR w Krako-
wie i IRWiR PAN, prezentując temat „Małe go-

spodarstwo rolne w nowej Wspólnej Polityce 
Rolnej”, wskazał, iż nie udało się wypracować 
wspólnej definicji małych gospodarstw rolnych, 
co oznacza, że są one różnie kwalifikowane 
w poszczególnych instrumentach wsparcia (naj-
częściej określa się górny pułap obszaru, ale nie 
jest on jednolity). Jednak w nowej WPR na lata 
2014-2020 znalazły się po raz pierwszy prefe-
rencyjne odniesienia do drobnych gospodarstw, 
zarówno w I, jak i II filarze. W przypadku I filara 
przewidziano wsparcie w postaci płatności dla 
małych gospodarstw (jako element dobrowolny 
w systemie), a także zwolnienie małych gospo-
darstw z obowiązkowego zazieleniania. Wśród 
instrumentów II filara znalazły się płatności dla 
rolników przekazujących małe gospodarstwa, 
a w działaniu obejmującym wsparcie dla no-
wych uczestników systemu jakości, przewiduje 
się preferencje dla gospodarstw o powierzchni 
do 5 ha. Pan profesor zaznaczył również, że cią-
gle trwają prace studialne i dyskusje dotyczące 
wdrażania WPR 2014-2020. 

Prezentacje z konferencji zostały udostęp-
nione na stronie www.ksow.pl.

Opracowanie: M. Leoniak
FAPA
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stadionu biathlonowego oraz ośrodka sporto-
wo-rekreacyjnego w Kościelisku. Zaplanowany 
termin ich realizacji to 2017 r.

Przedstawicielka organizacji pozarządowej 
ze Słowacji zaprezentowała z kolei inicjatywę 
Wiejskiego Parlamentu. Powstał on na Słowa-
cji w 2000 r. jako organizacja, która ma na celu 
podnoszenie jakości życia na wsi oraz wspiera-
nie wiejskich inicjatyw mieszkańców. Co dwa 
lata organizowane jest wiejskie forum, które 
ustala priorytety w oparciu o zgłaszane potrze-
by, a na ich podstawie planowane są działania. 
Od 2002 r. organizowane jest również przed-
sięwzięcie „Wiejska kobieta – Liderka roku”, 
w którym wyróżniane są: aktywistki trzeciego 
sektora (działają w lokalnych organizacjach), 

polityczki (kobiety działające w lokalnych 
władzach), przedsiębiorczynie i rzemieślnicz-
ki. Wszystkie mieszkają na wsi i przeznaczają 
swój wolny czas na życie społeczne i publiczne 
w swoim najbliższym otoczeniu. 

Podczas drugiego dnia konferencji liderkom 
wiejskim wręczone zostały odznaczenia pań-
stwowe, przyznane przez Prezydenta RP za 
wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich. Ponadto kobiety, które poświę-
ciły się działaniom na rzecz poprawy jakości 
życia na wsi, uhonorowane zostały odznaka-
mi „Zasłużony dla Rolnictwa”, które wręczyła 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk.

Opracowanie: M. Leoniak
FAPA

Źródła: www.handzlowianka.pl, www.ulra,pl, www.koscielisko.com.pl oraz prezentacje zamieszczone na stronie www.ksow.pl

Przedstawicielki organizacji z obszarów wiej-
skich – często będące inicjatorkami lub pomy-
słodawczyniami takich przedsięwzięć, przed-
stawiły działania będące dobrymi przykładami, 
jak pobudzać przedsiębiorczość na wsi, wyko-
rzystując potencjał obszarów wiejskich. Istot-
na jest też rola mieszkanek wsi włączających 
się w działalność różnego rodzaju partnerstw, 
mających na celu rozwój społeczny i poprawę 
jakości życia mieszkańców wsi. 

Jednym z przykładów jest działalność Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Zagroda Handzlowianka” z Podkar-
pacia, które oprócz popularyzacji wytwarzania 
wyrobów regionalnych i rękodzieła, zajmuje 
się także organizacją przedsięwzięć informa-
cyjnych i edukacyjnych (pokazy, spotkania 
w plenerze). Stowarzyszenie opiera się na spo-
łecznej działalności jego członków, współpra-
cuje z krajowymi i zagranicznymi organizacja-
mi. W celu identyfikacji i promocji produktów 
z Handzlówki, stworzona została również mar-
ka „Zagroda Handzlowianka”, która obejmuje 
wyroby żywnościowe o uznanych walorach 
smakowych, wytwarzanych w sposób natural-
ny. Zamówienia składane na ciasta, tradycyj-
ne masło, chleby, dania obiadowe, soki i inne 
przetwory można odbierać w określone dni na 
terenie Rzeszowa. Stowarzyszenie przyczynia 
się także do wypromowania Handzlówki jako 
atrakcyjnego miejsca na Podkarpaciu.

Innym ciekawym przykładem jest Uniwersy-
tet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli 
Sękowej na Podkarpaciu. Jego podstawowym 
celem jest kształcenie z zakresu ginących rze-
miosł (2-letni kurs rzemiosła artystycznego), 

obejmujące m.in. haft, koronki, ceramikę, tkac-
two, wikliniarstwo, rzeźbę użytkową w drew-
nie. Program tych kursów ma charakter unika-
towy. Uniwersytet nawiązuje do tradycji szkół 
ludowych, funkcjonujących w okresie między-
wojennym, w których duże znaczenie przy-
pisywano ochronie dziedzictwa kulturowego 
i rozwoju osobistego. Wiele inicjatyw z tego 
regionu pokazuje, że rękodzieło artystyczne 
może być trwałym sposobem na życie. 

Zgromadzonym słuchaczom zaprezentowa-
no również inicjatywę pn. „Kościelisko dla bie-
gaczy”. Kościelisko, położone u podnóża Tatr 
Zachodnich, ma bogate tradycje narciarskie, 
ale z powodu braku odpowiedniej infrastruk-
tury, obserwowano zanik ruchu turystycznego 
w okresach zimowych. Członkowie Stowarzy-
szenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko 
postanowili wcielić w życie ideę stworzenia 
amatorskich tras biegowych w Kościelisku, in-
spirując się dużą popularnością tras biegowych 

i imprez z tym związanych w Jakuszycach 
(Szklarska Poręba, Karkonosze), a także biorąc 
pod uwagę uwarunkowania – klimatyczne, kra-
jobrazowe i zaplecze turystyczne. Projekt uzy-
skał poparcie władz gminy. Ogólnodostępna 
trasa biegowa na polanie Chotarz została ofi-
cjalnie otwarta w styczniu 2013 r. Z tras korzy-
sta bardzo dużo osób w różnym wieku, wśród 
których obok amatorów, są także zawodnicy 
i kluby narciarskie. Ta oddolna inicjatywa przy-
czyniła się do powstania projektu rozbudowy 
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Odpoczywaj na wsi wzbogacającą ofertę rekreacyjno-wypoczynkową, 
czerpią z potencjału regionów, prezentują osobli-
wość polskiej wsi, wykorzystując bogactwo kulinar-
ne i kulturowe mieszkańców obszarów wiejskich.

Oprócz konsultacji udzielanych turystom 
bezpośrednio przez profesjonalną obsługę sto-
iska oraz przekazywanych szczegółowo w pu-
blikacjach i folderach reklamowych, bardzo in-
teresująco prezentowały się także mini-stoiska, 

ekspozycje i warsztaty prowadzone przez twórców 
ludowych, lokalnych przedsiębiorców oraz kwate-
rodawców z terenu, gdzie odbywała się impreza 
plenerowa. Prowadzone były zajęcia artystyczne 
i wystawy z przedsiębiorczości, które stanowiły 
uzupełnienie oferty związanej z wypoczynkiem na 
wsi. Dzięki zaangażowaniu drobnych wytwórców 
i liderów lokalnych, prezentowano dziedzictwo kul-
turowe i atrakcje związane z danym regionem. 

Podczas pikniku w Warszawie, swoistą atrakcją 
były pokazy sztuki kowalskiej i pokazy kucia ar-
tystycznego. Pan Marek Baranowski – właściciel 
kuźni artystycznej „Dama Pik Marek Baranowski” 
zaprezentował ręczną pracę nad każdym detalem, 
bez spawania gotowych elementów kutych w for-
mie powtarzalnych wzorów. Kolejny kowal z wie-

loletnim doświadczeniem, Pan Ryszard Skuza, 
którego domeną są „produkty do wystroju wnętrz, 
w których nie stosuje gotowych elementów”, 
wszystkie prace wykonuje ręcznie z zachowaniem 
tradycyjnych metod. 

Podczas Pikniku „Poznaj Dobrą Żywność” twór-
czyni ludowa Pani Mariola Kowalska z „Mazowiec-
kiego Sioła Julianówka”, wpisanego na listę Hi-
tów Turystyki i zagród edukacyjnych, prowadziła 
warsztaty dla dzieci pn. „Mazowieckie wyplatan-
ki”. Natomiast Pani Małgorzata Urban z „Siedliska 
Małgorzata” w miejscowości Cholewianka, woj. lu-
belskie, tworzyła na stosiku piękne bukiety i opo-
wiadała gościom, jak we właściwy sposób należy 
suszyć kwiaty i zioła. 

Dodatkową atrakcją podczas prowadzenia kam-
panii promującej turystykę wiejską i agroturystykę 
były różnego typu konkursy. W Warszawie zorga-
nizowany został konkurs dla dzieci „Odpoczywaj na 
wsi”, którego założeniem było zachęcanie najmłod-
szych gości do pokazania w formie rysunkowej, 
czym jest dla nich prawdziwy wypoczynek na wsi. 
Zorganizowany został również konkurs „Zagadki 
z wiejskiego podwórka”, gdzie sprawdzano znajo-
mość narzędzi z gospodarstwa wiejskiego. Chętni 
mogli wziąć udział w konkursach Wiedzy o Agro-
turystyce, przeprowadzonych na scenie głównej 
Pikniku „Poznaj Dobrą Żywność”, a laureaci otrzy-
mali atrakcyjne nagrody, m.in. pobyty weekendowe 
w gospodarstwach agroturystycznych. W Mrągo-
wie dodatkową atrakcję zapewnili członkowie sto-
warzyszeń należących do Polskiej Federacji Tury-
styki Wiejskiej „Gospodarstwo Gościnne”. W loterii 
zorganizowanej dla gości odwiedzających stoisko 
„Odpoczywaj na wsi”, ufundowali nagrody w po-
staci pobytów w swoich gospodarstwach agrotu-
rystycznych: we Wdzydzach Tucholskich u Pani 
Barbary Chechłowskiej, w gospodarstwie „Chata 
w Lesie” u Pana Wojciecha Gurgula z miejscowości 
Kęszyce oraz w bazie ekoturystycznej w Stobraw-
skim Parku Krajobrazowym na Opolszczyźnie.

Na stoisku „Odpoczywaj na wsi” promowano 
także ideę zagród edukacyjnych2. Podczas Jarmar-
ku Dominikańskiego w Gdańsku, zaaranżowany 
został warsztat pracy garncarza Tomasza Szyszki, 
który demonstrował sztukę wyrobu naczyń z gliny 

Polska wieś ze swoją bogatą kulturą i różno-
rodnością regionalną, piękną przyrodą i krajo-
brazem ma wiele do zaoferowania turystom, 
zarówno tym z kraju, jak i z zagranicy. 

Przedsięwzięcia podejmowane przez Se-
kretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich służą między innymi promowaniu 
wspólnych form działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich oraz kreowaniu pozytyw-
nego wizerunku tych terenów, szczególnie 
w aspekcie zróżnicowanej i atrakcyjnej przez 
wszystkie pory roku oferty turystycznej. 

Przykładem tego typu inicjatywy, ukierunko-
wanej na promowanie konkretnych produktów 
turystyki wiejskiej oraz na podnoszenie świa-
domości potencjalnych odbiorców oferty tury-
stycznej w skali kraju i regionu, jest projekt fi-
nansowany z Planu działania SC KSOW na lata 
2014-2015 pt.: „Promocja turystyki wiejskiej, 
w tym agroturystyki”. W ramach tej inicjaty-
wy, podczas imprez plenerowych i targowych 
organizowane są stoiska wystawiennicze. Pre-
zentują one szeroki zakres usług oferowanych 
dla grup zorganizowanych i turystów indy-
widualnych, w tym wiejską bazę noclegową, 
zagrody edukacyjne, Hity Turystyki Wiejskiej 
oraz dodatkowe produkty i zajęcia związane 
z pobytem na wsi. Wśród nich, między inny-
mi: wyroby rzemiosła artystycznego i sztuki 
ludowej oraz różne formy aktywnego wypo-
czynku. Tego lata stoisko zorganizowano pod-
czas trzech prestiżowych imprez plenerowych: 
14 czerwca – podczas Pikniku Poznaj Dobrą 
Żywność w ogrodach Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, 25-27 lipca 
– na Międzynarodowym Pikniku Country&Folk 
Mrągowo 2014 oraz na Jarmarku Dominikań-
skim w Gdańsku w dniach 1-3 sierpnia. Stoisko, 
dzięki swojej innowacyjnej zabudowie i este-
tycznej kompozycji ściśle związanej z kulturą 
polskiej wsi, zachęcało do odwiedzania przez 

gości i turystów.
Profesjonalną obsługę stoisk zapewnili eks-

perci z Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne” we współpracy m.in. 
ze specjalistami z Centrum Doradztwa w Kra-
kowie, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie oraz z właścicielami 
kwater agroturystycznych z Lubelszczyzny i Kaszub. 
Odpowiadali oni na liczne pytania dotyczące bazy 
turystycznej na wsi, możliwości spędzenia wolnego 
czasu w kwaterach agroturystycznych oraz różne-
go typu aktywności oferowanych w związku z tą 
formą wypoczynku. Ponadto eksperci wskazywali, 
jakiego typu kwatery odpowiadają określonym kry-
teriom, związanym z zainteresowaniami i wymaga-
niami konkretnego klienta. Wyjaśniali także, czym 
jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej pro-
wadzona przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne” oraz jakie wymagania 
musi spełnić obiekt agroturystyczny, aby otrzymać 
specjalne oznaczenie. Okazało się, że wiele osób 
nie słyszało o kategoryzacji, która ostatecznie do-
starcza klientowi informacji, że obiekt noclegowy, 
zakwalifikowany w określonej kategorii, spełnia wy-
magania co do jakości wyposażenia i oferowanych 
usług. Pozwala to na uporządkowanie i uzyskanie 
przejrzystości ofert oraz stworzenie produktów tu-
rystycznych wiarygodnych jakościowo. 

Na stoisku prezentowano także Hity Turystyki 
Wiejskiej. Celem projektu „Hity Turystyki Wiejskiej” 
jest promowanie produktów turystyki wiejskiej 
w Polsce. Na podstawie analizy funkcjonujących 
produktów turystyki wiejskiej pod względem ich 
potencjału rozwojowego i wizerunkowego1, co zo-
stało zweryfikowane przez ekspertów, produkty 
zakwalifikowano do planowanych działań promo-
cyjnych w kraju i za granicą. Ostatecznie wyselek-
cjonowano 33 uznane produkty turystyki wiejskiej, 
które wyróżniają się wysokim standardem i jakością 
usług oraz świadczą o ciekawej, niezwykle różno-
rodnej ofercie turystycznej polskiej wsi. Produkty 

1Analizę przeprowadziła w 2012 r. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA. 
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i opowiadał wraz z żoną Joanną o tym, dziś już nie-
co zapomnianym, rzemiośle. Jego gospodarstwo ─ 
„U Garncarza Szyszka” na Kaszubach, należące do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, odwie-
dzają grupy szkolne i zorganizowane, które uczest-
niczą w zajęciach manualnych z zakresu rękodzieła, 
rekreacyjnych (przejażdżki konne), poznają świat 
zwierząt i narzędzia gospodarskie. Garncarz konty-
nuując tradycje rodzinne, wykonuje własnoręcznie 
różnego typu naczynia: misy, wazony, donice, kufle, 
dwojaki, makutry, dzbany i wiele innych. Dziś wy-
roby z gliny mogą być wykorzystywane do celów 
użytkowych (np. do przechowywania żywności), 
ale również mogą służyć jako element dekoracyjny. 

W Mrągowie Pani Magdalena Markiewicz 
z Marcinkowa zachęcała do odwiedzenia spe-
cjalnie zaprojektowanych ogródków pokazowych 
oraz prowadziła zajęcia edukacyjne z recyclingu. 

Zajęcia plastyczne dla dzieci polegały na wyko-
nywaniu bibelotów z wykorzystaniem produktów 
wtórnych, np. plastikowych butelek, nakrętek oraz 
suchych gałązek lawendy i fragmentów bibuły. 

Pani Jolanta Hellis, także z Marcinkowa, za-
aranżowała Mazurską Izbę Regionalną. Na sto-
isku zaprezentowała przedmioty codziennego 
użytku pochodzące z XIX i początku XX wieku 
z Mazur. Wśród cennych zbiorów znalazło się 
dziewiętnastowieczne wydanie Biblii i krucy-
fiks, książka do algebry z lat trzydziestych XX 
wieku. Szczególnie pięknie wyeksponowała 
ona przedmioty posiadające regionalne ele-
menty zdobnicze. Pani Jolanta zachęcała gości 
odwiedzających stoisko do malowania frag-
mentów kafli we wzory i ornamenty sztuki lu-
dowej Mazurów, w tym z charakterystycznym 
dla regionu wizerunkiem konika mazurskiego. 
Obydwa przedsięwzięcia „Ogrody Markie-
wicz” i „Mazurska Izba Regionalna” prowadzo-
ne przez Panie z Marcinkowa są włączone do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 
W ramach tych inicjatywy w gospodarstwach 
rolnych i agroturystycznych prowadzone są za-
jęcia dydaktyczne skierowane do dzieci i mło-
dzieży. Dzięki temu wzbogacony jest proces 
kształcenia, a program nauczania zorientowa-
ny jest na ćwiczenia warsztatowe o charakte-
rze interdyscyplinarnym, gdzie można łączyć 
różne przedmioty (np. biologię, ekologię, histo-
rię, plastykę) i promować jednocześnie bogatą 
kulturę wsi. W szerszej perspektywie, spotka-
nia rolników z przyszłymi konsumentami, przy-
czyniają się do wzrostu zrozumienia dla sytu-
acji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Ma to także 
wymiar edukacyjny dla samego rolnika - kreuje 
twórczy rozwój rodzin rolniczych i waloryzuje 
ich pracę - a także wymiar ekonomiczny, gdyż 
zapewnia dodatkowe źródło dochodu i wpły-
wa na rozwój przedsiębiorczości. 

Na stoisku dodatkową atrakcją dla gości były 
także pokazy prezentowane przez artystki: Pa-

nią Alicję Wacholc, Panią Danutę Dzwonkow-
ską i Panią Urszulę Zimorską. Wykorzystują 
one tradycyjne techniki malowania na płótnie 
i na szkle oraz sztukę decoupage, w której wy-
korzystują kolorowe serwetki i osnowy z frag-
mentów autentycznych desek, otrzymanych 
po rozbiórce starych stodół i budynków wiej-
skich z regionu Pomorza. Spacerowicze mogli 
obserwować po kolei, jak nakłada się kolejne 

warstwy wzorów i komponuje z nich obraz na 
drewnie. Stoisko było bogato ozdobione rę-
kodziełem artystycznym, przede wszystkim 
serwetami i strojami ludowymi z haftem ka-
szubskim oraz malowanymi na szkle z kompo-
zycjami „kaszubskiej maleny”. 

Stoisko „Odpoczywaj na wsi” prezentowane 
podczas trzech letnich imprez plenerowych 
w Warszawie, Gdańsku i Mrągowie – związa-
nych tematycznie z dziedzictwem obszarów 
wiejskich, produktami regionalnymi i tradycyj-
nymi oraz sztuką rękodzielniczą – spełniało 
z powodzeniem swoją funkcję informacyjno-
-promocyjną. Trafiało bezpośrednio do poten-
cjalnego odbiorcy usług, szczególnie poprzez 
atrakcyjnie zaprezentowaną ofertę aktywnego 
i ciekawego, ze względów kulturowo-krajo-
znawczych, wypoczynku na polskiej wsi. 

Po zakończeniu tegorocznego sezonu let-
niego, stoisko „Odpoczywaj na wsi” będzie 
pojawiało się do kwietnia 2015 r. podczas ko-
lejnych, zaplanowanych imprez plenerowych 
i targowych, na które serdecznie Państwa za-
praszamy. Dodatkowe informacje można zna-
leźć na stronie www.ksow.pl. 

>> Plan działania SC KSOW >> Plan działania SC KSOW

Opracowanie: Barbara Kucharska
FAPA

Logo „Odpoczywaj na wsi”, przygotowane w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2014-15  
będzie wykorzystywane w promocji turystyki wiejskiej. 

Znak podkreślający bogactwo polskiej wsi, będzie służył promocji obszarów wiejskich, oferujących całoroczne 
i zróżnicowane atrakcje turystyczne, spełniające oczekiwania różnych odbiorców. 

Logo zostało przygotowane w wersji podstawowej oraz pięciu wersjach tematycznych.

2Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej 
wymienionych: edukacja w zakresie: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz edukacja w zakresie 
dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej. Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przezna-
czone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych 
podróżujących indywidualnie. Więcej informacji na www.zagrodaedukacyjna.pl
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Najciekawsze pakiety turystyki wiejskiej, 
czyli co warto zobaczyć

Z roku na rok agroturystyka cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, a jakość świad-
czonych usług jest odpowiedzią na coraz więk-
sze wymagania klientów. Obecnie Polska może 
pochwalić się dobrze rozwiniętą siecią go-
spodarstw agroturystycznych, posiadających 
atrakcyjną ofertę pobytu na wsi.

Turystyka wiejska jest oferowana niemalże 
w każdej gminie. Rozwojowi świadczonych 
usług agroturystycznych towarzyszy rozwój 
wsi i infrastruktury obszarów wiejskich. W po-
łączeniu, pozwala to stworzyć konkurencyjną 
propozycję odpoczynku na wsi. Okazją do pro-
mocji w gronie uczestników działań przyczynia-
jących się do rozwoju kraju poprzez turystykę 
wiejską, są m.in. Międzynarodowe Targi Tury-
styki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. 
W tym roku odbyły się one w dniach 11-13 
kwietnia 2014 r. w Kielcach. W tym numerze 
prezentujemy Państwu zwycięzcę konkursu na 
„Najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej”, pre-
zentowany podczas tegorocznej imprezy wy-
stawienniczej, tj. „Małopolska wieś dla dzieci”.

Na początek kilka słów o regionie 

Małopolska należy do tych regionów w kraju, 
które dzięki walorom środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego, są predysponowane 
do rozwoju specjalistycznej oferty agroturystycz-
nej.

Szczególnie predysponowane do rozwoju dzia-
łalności agroturystycznej są obszary leżące na 
Podtatrzu, Podhalu, w Beskidzie Makowskim, 
Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim, Pogórzu 
Wielickim i Ciężkowickim, Gorcach, Paśmie Ba-
biogórskim oraz na terenie Jury Krakowsko-Czę-

stochowskiej.
Jednym zdaniem, małopolska wieś to urokliwe 

krajobrazy, ciekawi ludzie, wciąż żywy folklor, tra-
dycja i małopolskie przysmaki kuchni regionalnej. 

Województwo małopolskie z roku na rok pod-
nosi jakość swoich usług agroturystycznych. 
W ramach swojej działalności, władze Woje-
wództwa Małopolskiego wspierają projekty 
z zakresu rozwoju, utrzymania, aktywizacji i pro-
mocji produktów oraz poszerzania oferty agro-
turystycznej w regionie, w tym o specjalistyczne 
produkty wiejskie oraz wspierają kreowanie in-
nowacyjności i atrakcyjności w ofertach spędza-
nia czasu wolnego na obszarach wiejskich. Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego ak-
tywnie wspomaga tworzenie nowych baz obiek-
tów agroturystycznych w regionie, m.in. poprzez 
pokrywanie kosztów związanych z ogólnopolską 
procedurą kategoryzacji wiejskiej bazy noclego-
wej1. Dzięki temu, Małopolska może pochwalić 
się największą liczbą skategoryzowanych gospo-
darstw agroturystycznych w kraju. Wskutek dzia-
łań podejmowanych przez samorząd Wojewódz-
twa Małopolskiego, liczba skategoryzowanych 
obiektów agroturystycznych w regionie wzrosła 
od 2007 r. o 50%. W tym roku zostaje wprowa-
dzona kolejna innowacja2. 

Oferta agroturystyczna uszyta na miarę

Na małopolskiej wsi możemy odpocząć 
w otoczeniu zieleni pól i łąk, z dala od zgieł-
ku miast, otuleni zapachami siana i kwitnących 
sadów, gdzie ciszę zakłóca najwyżej pianie ko-
guta. Gospodarstwa agroturystyczne oferują 
wypoczynek w komfortowych warunkach, jed-
nocześnie ukazując obecne od wielu pokoleń 
obyczaje i metody gospodarowania w zgodzie 
z naturą oraz serwując przysmaki prawdziwej, 
domowej kuchni regionalnej. Zgodnie z obser-
wowanymi trendami turyści coraz częściej szu-
kają „powrotu do natury”, wybierają kierunki 
podróży postrzegane jako „zdrowe”. Sztuczność 
ustępuje miejsca autentyczności. Powstanie 
produktu turystycznego pn. „Małopolska Wieś 
dla Dzieci” jest odpowiedzią na europejskie 
tendencje w turystyce wiejskiej związane ze 
specjalizacją oferty agroturystycznej poprzez 
tworzenie oferty gospodarstw produktowych. 
Wypełnia to lukę w ofercie skierowanej do 
najmłodszych, a jednocześnie najbardziej wy-
magających gości. Jest również innowacyjnym 

w skali kraju rozwiązaniem, pozwalającym na 
podnoszenie konkurencyjności małopolskich 
gospodarstw agroturystycznych.

Charakterystyka produktu

Małopolska Wieś dla Dzieci ─ to jak dotąd 
jedyna w Polsce kompleksowa oferta wypo-
czynku na wsi, skierowana do dzieci i ich opie-
kunów. Pakiet tworzy 16 gospodarstw agro-
turystycznych, dysponujących infrastrukturą 
umożliwiającą aktywne, urozmaicone, a przede 
wszystkim bezpieczne spędzanie czasu dzie-
ciom w różnym wieku oraz ich opiekunom. 
Wszystkie obiekty posiadają bezpieczny, ogro-
dzony teren z placem zabaw, boiskami, wypo-
życzalniami rowerów, a część gospodarstw ma 
także dodatkowe atrakcje w rodzaju parku li-
nowego, basenu czy stadniny koni. Właściciele 
gospodarstw hodują zwierzęta gospodarskie 
i domowe oraz prowadzą regionalną kuchnię 
z wykorzystaniem produktów z ekologicznych 
upraw. Gospodarstwa współpracują również 
ze sobą oraz z organizacjami turystycznymi 
w zakresie promocji produktu.

Są one zlokalizowane w atrakcyjnych tury-
stycznie terenach Małopolski, m.in. na Podhalu, 
w okolicach Krakowa, w Beskidzie Wyspowym, 
w Beskidzie Niskim oraz w Beskidzie Sądeckim. 

Atrakcje czekające na dzieci to m.in.:
• nauka karmienia i poznawanie zwierząt go-

spodarskich;
• zajęcia edukacyjne, poznawanie zwyczajów 

i tradycji wiejskiego gospodarstwa; 
• zajęcia artystyczne, poznawanie tajników ha-

Małopolska wieś dla dzieci
>> Plan działania SC KSOW >> Plan działania SC KSOW

1Wg systemu zarządzanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
2Obiekty zostały podzielone na dwa rodzaje: Wypoczynek na wsi oraz Wypoczynek u rolnika. Jest to dodatkowa wskazówka dla turystów poszukujących wypoczynku w obiektach na wsi, w których można zoba-
czyć zwierzęta hodowlane, rozkoszować się posiłkami domowymi przygotowywanymi na bazie produktów wiejskich czy zbieranych wprost z przydomowych ogrodów warzywnych, a także aktywnie uczestniczyć 
w zajęciach w gospodarstwie rolnym.
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ftu, malowania na szkle, plecenia wianków; 
• zabawy tematyczno-edukacyjne;
• wyprawy do lasu, poznawanie przyrody, runa 

leśnego, podglądanie mieszkańców lasu;
• wieczorne bajania przy ognisku i wiele in-

nych.
Cena oferty uzależniona jest od standar-

du obiektu, długości pobytu. W każdym go-

spodarstwie serwowana jest zdrowa kuchnia, 
uwzględniająca potrzeby żywieniowe dzieci, 
a produkty pochodzą z tradycyjnych i ekolo-
gicznych upraw. Właściciele wszystkich 16 
obiektów prowadzą czynne gospodarstwa 
rolne, w większości ekologiczne, hodują zwie-
rzęta gospodarskie i domowe oraz prowadzą 
regionalną kuchnię z wykorzystaniem produk-
tów z własnych gospodarstw. O wyjątkowości 
oferty świadczy bardzo duże zainteresowanie 
coraz większej liczby rodzin, które poszukują 
miejsc do wypoczynku, zarówno weekendo-
wego, jak i wakacyjnego. Gospodarstwa, które 
wzięły udział w projekcie i dostosowały swoją 
ofertę do najmłodszego odbiorcy, są przykła-
dem dla innych obiektów agroturystycznych 
w okolicy, że o atrakcyjności oferty decyduje 
jej wyjątkowość i ukierunkowanie na określoną 
grupę odbiorców. Dzięki specjalizacji, wzrosła 
pozycja konkurencyjna gospodarstw produk-
towych, a także obszarów, na których są one 
zlokalizowane. Poświadczają to również liczne 
pytania kolejnych gospodarstw, wyrażających 
gotowość do specjalizacji w tym kierunku. Po-

nadto konkurencja wymusza również ciągłe 
podnoszenie jakości świadczonych usług, ich 
urozmaicenie i doskonalenie, co ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju turystycznego regionu. 
Oferta, przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego, przygotowana została 
przez Sądecką Organizację Turystyczną, lidera 
w skali kraju w tworzeniu markowych produk-
tów na terenach wiejskich.

Grupa docelowa

Oferta „Małopolskiej Wsi dla Dzieci” jest skie-
rowana do dzieci jako najważniejszego klienta 
w turystyce. Odpowiada potrzebom małych 
gości i gwarantuje im pełne bezpieczeństwo 
odpoczynku i edukację poprzez zabawę. Wła-
ściciele wszystkich obiektów agroturystycz-
nych, które znalazły się na szlaku „Małopolska 
Wieś dla Dzieci”, przygotowali specjalne atrak-
cje, umożliwiające przyjęcie dzieci w każdym 
wieku. Oferta „Małopolska Wieś dla dzieci” ma 
charakter kompleksowy, co oznacza, że każde 

z gospodarstw ma w pakiecie usług nocleg, wy-
żywienie oraz program poznawczo-edukacyjny 
dla najmłodszych. Oferta ta może być poszerzo-
na, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 
gości. Opracowany został również 10-punkto-
wy „Kodeks Małego Gościa”, który wytycza zasa-
dy obowiązujące we wszystkich gospodarstwach 
biorących udział w projekcie. Przewodnią myślą 
tego przewodnika jest m.in.: hinduskie przysło-
wie: „Dzieci to goście, którzy pytają o drogę…” 
oraz sentencja Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Dzieci poprzez zabawę poznają m.in. tradycje, 
obyczaje i zabawy wiejskie, małopolską przyrodę, 
a także legendy i opowieści związane z regionem. 
Właściciele gospodarstw proponują różnorodne 
warsztaty edukacyjno-artystyczne, gry i zabawy, 
konkursy oraz wycieczki poznawcze. Wszystkie 
zajęcia dla dzieci prowadzone są przez osoby po-
siadające wykształcenie i doświadczenie pedago-
giczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się rów-

nież oferty tradycyjnego (góralskiego) spędzania 
uroczystości świątecznych.

Znaczenie hitu turystyki wiejskiej

Powstanie produktu turystycznego „Mało-
polska Wieś dla Dzieci” wpływa pozytywnie 
na rozwój gospodarczy i aktywizację społecz-
ności lokalnych, poprawę infrastruktury tury-
stycznej, stymulowanie bezpośredniego zbytu 
produktów rolniczych, budzenie i podnosze-
nie świadomości społeczeństw wiejskich na 
temat atrakcyjności ich miejsca zamieszkania. 
Powstawanie gospodarstw produktowych pro-
wadzi również do rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez różnicowanie się tych gospodarstw 
w stronę specjalistycznej działalności pozarol-
niczej. Ze względu na całoroczny wymiar pro-
duktu, ma on również pozytywne oddziaływa-
nie na zjawisko sezonowości w turystyce. 

Opracowała: Beata Lewańska
Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Katalog ofert jest dostępny na stronie www.sot.pl oraz www.agroturystyka.visitmalopolska.pl

Małopolska Wieś dla Dzieci jest Hitem Turystyki Wiejskiej.

Sekretariat Centralny  KSOW realizuje projekt promocji  Hitów tu-
rystyki wiejskiej w Polsce. W ramach projektu opracowanych zostanie 

6 folderów (5 folderów tematycznych oraz wizerunkowy)  prezentu-
jących 33 Hity Turystyki Wiejskiej. Foldery zostaną wydane w pięciu 

wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej 
i rosyjskiej). Zdjęcia i teksty przygotowane na potrzeby wydawnictwa 

pokażą urok i wysoką jakość najlepszych polskich produktów turystyki 
wiejskiej.

>> Plan działania SC KSOW >> Plan działania SC KSOW
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Wydarzenia w regionach Wieś (nie tylko) na wakacje
Agroturystyka cieszy się od lat dużym zainte-

resowaniem zarówno potencjalnych klientów, 
szczególnie mieszkańców dużych aglomeracji 
miejskich, jak i rolników poszukujących dodatko-
wych, alternatywnych źródeł dochodu. Tereny 
wiejskie oferują turystom możliwość względnie 
taniego, aktywnego wypoczynku oraz bezpo-
średniego kontaktu z przyrodą, zwierzętami go-
spodarskimi czy kulturą ludową.

Walory przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo 
historyczne i kulturowe województwa kujawsko-
-pomorskiego, przemawiają za rozwojem turystyki 
wiejskiej, w tym agroturystyki. Świadczenie usług 
agroturystycznych w oparciu o sprzyjające warun-
ki naturalne i bogactwo tradycji, daje szansę prze-
trwania i rozwoju wielu małym gospodarstwom 
wiejskim, a tym samym możliwość ożywienia spo-
łecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

Obecnie, wśród gospodarstw rolnych w regio-
nie kujawsko-pomorskim prawie 70% stanowią 
gospodarstwa niskotowarowe. Dla większości 
z nich dobrym sposobem na pozyskanie dodat-
kowych dochodów jest wynajem pokoi „letni-
kom”, zapewnienie warunków atrakcyjnego wy-
poczynku, a co ważne – zaoferowanie im także 
tradycyjnych, „wiejskich” przysmaków.

Bezpośredniej pomocy osobom podejmującym 
lub rozwijającym działalność nierolniczą lub oko-
łorolniczą udziela się w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Pozwala to także na 
wsparcie promocji nowych form działalności nie-

rolniczej, tj. spółdzielczości, agroturystyki, prze-
twórstwa produktów rolnych czy wytwarzania 
produktów lokalnych i rękodzielniczych.

Jednym z istotnych działań Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich w województwie kujawsko-po-
morskim jest promocja najlepszych gospodarstw 
agroturystycznych w regionie, najbardziej atrak-
cyjnych obiektów turystyki wiejskiej i ofert po-
bytu na wsi oraz wiejskiej kuchni regionalnej. Od 
wielu lat oferta gospodarstw agroturystycznych 
i obiektów turystki wiejskiej popularyzowana jest 
poprzez stronę internetową z katalogiem, umoż-
liwiającym wyszukiwanie obiektów wg określo-
nych preferencji. 

Wyselekcjonowaniu oraz wskazaniu potencjalnym 
klientom najlepszych miejsc wypoczynku na tere-
nach wiejskich, służy także konkurs Agro-Wczasy 
oraz organizacja Forum Turystyki Wiejskiej. Współ-
organizatorami ogłoszonego w maju br. konkursu 
Agro-Wczasy’2014, obok Sekretariatu Regional-
nego KSOW, są: Kujawsko-Pomorska Organiza-
cja Turystyczna i Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konkurs ma 
na celu zachęcenie usługodawców do podwyż-
szania standardu świadczonych usług, uatrak-
cyjniania swojej oferty, w tym poprawy estetyki 
gospodarstw i ich otoczenia, oraz dbałości o śro-
dowisko przyrodnicze. 

Obserwuje się, że wraz ze wzrostem zaintere-
sowania ofertą agroturystyczną, rosną wymaga-
nia stawiane usługodawcom. Oprócz rodzinnej 

>> woj. kujawsko-pomorskie
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>> woj. kujawsko-pomorskie

atmosfery i bliskości natury, nic tak nie przycią-
ga turystów, jak wyśmienita kuchnia regionalna. 
Dlatego też od ubiegłego roku konkurs przepro-
wadzany jest w trzech kategoriach, a w tegorocz-
nej edycji do finału zakwalifikowały się: 
• w kategorii I - gospodarstwo agroturystyczne:

- Agroturystyka w Czterech Porach Roku 
w Grochowie (gm. Kęsowo), 

- „Jelonek” w Górznie, 
- Gospodarstwo Agroturystyczne Kulczyk 

w Bysławiu (gm. Lubiewo), 
- Kozi Dworek w Szumiącej k. Bysławia (gm. 

Lubiewo), 
- „Zagroda Zbyszka” w Bartlewie (gm. Lisewo),

• w kategorii II - usługi turystyki wiejskiej:

- Agroturystyka Gostkowo (gm. Łysomice), 
- Park Rozrywki i Edukacji „Prasłowiański Gaj” 

w Łojewie (gm. Inowrocław), 
- Chata pod strzechą w Świekatowie, 
- Agroturystyka „Chabry i maki” w Ciechocinku,
- Agroturystyka „Jaskółeczka” w Górznie,

• w kategorii III - atrakcyjna kuchnia regionalna:
- kacza pierś z modrą kapustą w jabłku z dasz-

kiem i pieczonymi ziemniakami z Gospodarstwa 
Państwa Horodeckich w Olszewce (gm. Nakło), 

- grzyby à la śledzie z Agroturystyki i Galerii 
Sztuki „Gacanek” w Wielkich Budziskach (gm. 
Cekcyn), 

- plyndze nadziewane Pani Danuty Wańke 
z Iłowa (gm. Sępólno Kraj.), 

- czarnina z kluskami żytnimi i pieczone piersi 
kaczki, podane przez Panią Wilk w „Tradycyjnym 
Jadle” w Wielgiem, 

- karp smażony z patelni, serwowany przez Za-
jazd WIK w Ślesinie.

Komisja konkursowa odwiedziła wszystkie obiek-
ty zakwalifikowane do finału i po dokonaniu oce-
ny, wyłoniła zwycięzców Konkursu Agro-Wcza-
sy’2014. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi we wrześniu br., podczas IV Forum 
Turystyki Wiejskiej. Tegoroczna edycja Forum od-
będzie się w dniach 23-25 września w Osadzie Kar-
bówko, w miejscowości Elgiszewo (gm. Ciechocin). 
Tym razem hasłem przewodnim będzie „Skuteczna 
komunikacja, czyli spojrzenie na agroturystykę i tu-
rystykę wiejską z perspektywy nawiązywania kon-
taktów z klientem oraz komunikacji sieciowej”. 

Dominująca rola Internetu we współczesnym 
świecie, jako ważnego kanału kontaktów i źró-
dła interesujących informacji pozyskiwanych 
w dogodnym dla użytkownika miejscu i czasie, 
sprawia, że z tego medium muszą także korzy-
stać właściciele gospodarstw agroturystycznych. 
Oferując swoje usługi, konkurują oni bowiem 
z innymi operatorami turystycznymi. Jednak ko-
munikacja za pomocą Internetu nie ogranicza 
się dziś wyłącznie do mediów internetowych, 
jak serwisy online gazet, telewizji czy portale 
informacyjne. Wzrastającą siłą stają się interne-
towe portale społecznościowe, które gromadzą 
w jednym miejscu tysiące osób o podobnych 
zainteresowaniach, preferencjach i oczekiwa-
niach. Te i inne zawiłości związane ze skuteczną 
komunikacją, będą przedmiotem wykładów pro-
wadzonych przez dr hab. Magdalenę Kachniew-
ską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  
dr. Artura Kasprowicza z Wyższej Szkoły Gospo-

darki w Bydgoszczy oraz Agnieszkę Kawalkowską 
z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 
w Bydgoszczy. W programie Forum przewidzia-

no ponadto wizyty studyjne w gospodarstwach 
agroturystycznych położonych w okolicy Torunia 
oraz zajęcia warsztatowe.

Agroturystyka jest szczególną formą wy-
poczynku, która obejmuje czynną rekreację 
w otoczeniu przyrodniczym gospodarstw 
rolnych oraz korzystanie z ich usług i produk-
tów. Jako jedna z niewielu form pozarolni-
czej działalności stymuluje rozwój rolnictwa, 
stwarzając korzystny rynek zbytu surowców 
i produktów rolniczych, a przez wynajem 
kwater i świadczenie usług, zwiększa docho-
dy osobiste rolnika. W ten sposób staje się 
ważnym, alternatywnym wobec rolnictwa, 
źródłem dochodu. Wsparcie rozwoju agro-
turystyki staje się równoznaczne ze wspie-
raniem rozwoju przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich.

Rywalizacja o Złotą Gruszę

W tym roku już po raz szósty Sekretariat Re-
gionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na 
najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Zło-

ta Grusza”. Sekretariat Regionalny doskonale 
zdaje sobie sprawę z tego, jak duży potencjał 
mają gospodarstwa agroturystyczne i jak moż-
na go wykorzystać. Pierwszą edycję konkursu 
przeprowadzono w 2009 roku. Jego nadrzęd-
nym celem było nie tylko wyłonienie najlep-
szego gospodarstwa prowadzącego agrotury-
stykę w Łódzkiem, ale także promocja tej formy 
spędzania wolnego czasu, propagowanie no-
wych sposobów wypoczynku oraz kreowanie 
przyjaznego wizerunku wsi naszego regionu. 
Konkurs odniósł ogromny sukces i od tego cza-
su co roku przeprowadzana jest jego kolejna 
edycja, a zainteresowanie ze strony gospoda-
rzy agroturystycznych nie tylko nie słabnie, ale 
z roku na rok rośnie. 

Z uwagi na duże zróżnicowanie gospodarstw, 
konkurs przeprowadzany jest w dwóch kate-
goriach: 

- „wyspecjalizowane gospodarstwo agrotury-
styczne” (agroturystyka jest jedynym lub domi-
nującym źródłem dochodu)

- „tradycyjne gospodarstwo agroturystyczne” 
(głównym zajęciem właścicieli jest działalność 
rolnicza, a agroturystyka jest jedynie dodatko-
wym źródłem dochodu).

Wszystkie zgłoszone do konkursu gospo-
darstwa są wizytowane i oceniane. W każdym 
z nich stosowany jest taki sam scenariusz oce-
ny: gospodarz oprowadza po obiekcie i opo-
wiada o jego charakterze, następnie odpowia-
da na ewentualne pytania komisji. W każdym 
obiekcie sporządza się szczegółową dokumen-
tację fotograficzną, która ma istotne znaczenie 

>> woj. kujawsko-pomorskie

>> woj. łódzkie

Łódzkie wspiera agroprzedsiębiorców
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>> woj. łódzkie >> woj. małopolskie

Od pewnego czasu obraz małopolskich wsi 
ulega systematycznym zmianom. Mieszkańcy 
terenów wiejskich stają się coraz bardziej przed-
siębiorczy. Rozkwit agroturystyki oraz turysty-
ki wiejskiej skutkuje powstawaniem nowych 
form oraz miejsc zatrudnienia. Niestety, w wielu 
przypadkach polska młodzież nie potrafi odna-
leźć się na zmodyfikowanym rynku pracy. 

W celu zaprezentowania innowacyjnych me-
tod prowadzenia działalności gospodarczej na 
wsi, Sekretariat Regionalny KSOW zorgani-
zował wyjazd studyjny do krajów bałtyckich: 
Szwecji, Finlandii, Estonii i Łotwy, pn. „Przykła-
dy nowoczesnych działań krajów nadbałtyc-
kich w zakresie przedsiębiorczości inspiracją 
do innowacyjnego myślenia i działania mło-
dzieży z Małopolski”. Trzon delegacji stanowi-
ła młodzież oraz instytucje działające na rzecz 
młodzieży na obszarach wiejskich Małopolski. 
W programie wyjazdu znalazło się wiele inte-
resujących spotkań, między innymi z przedsta-
wicielami szwedzkich urzędów pracy, a także 
z przedsiębiorcami zajmującymi się rzemiosłem 
oraz wyrobem biżuterii z naturalnych materia-
łów. Interesująca dla uczestników była również 
wizyta w firmie specjalizującej się w wytwarza-

niu regionalnych potraw. Podczas wyjazdu za-
stanawiano się nad niepokojącym zjawiskiem 
migracji młodych ludzi z obszarów wiejskich do 
miast. Uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się, 
jakie kierunki kształcenia gwarantują uzyskanie 
pracy. Ponadto przedstawiono różne możliwo-
ści wsparcia finansowego, adresowanego do 
przedsiębiorczej młodzieży. Wyjazd studyjny do 
państw nadbałtyckich nie był pierwszą inicjaty-
wą tego typu. Małopolscy rolnicy, właściciele 
hurtowni owocowo–warzywnych oraz dorad-
cy rolni wzięli udział w wyjeździe do Niemiec, 
Francji oraz Austrii, pn. „Zrzeszenia farmerów 
krajów zachodnich przykładem współdziała-
nia dla małopolskich rolników”. W Niemczech 
uczestnicy wyjazdu zobaczyli, jak funkcjonuje 
lokalny browar Landwerth. Odwiedzili także 
gospodarstwo rolne Bauernhof Bischoff, któ-
rego właściciel opowiadał m.in. o źródłach do-
datkowego dochodu, jaki można uzyskać dzięki 
prowadzeniu restauracji oraz sklepów na bazie 
produktów z własnej działalności. We Francji 
delegacja z Polski zawitała do wytwórni serów 
kozich i do winnicy, natomiast w Austrii do go-
spodarstwa ekologicznego w pobliżu Salzburga. 

Cennym elementem działalności w obszarze 
turystyki oraz agroturystyki wiejskiej jest ho-
dowla koni. Opracowanie spójnej strategii dzia-
łania środowisk naukowych i hodowców oraz 
organów administracji państwowej w dziedzi-
nie hodowli i użytkowania koni, było głównym 
celem konferencji pn. „Naukowe i praktyczne 
aspekty hodowli koni w Europie”. Podczas 
konferencji pokazano przykłady powracających 
trendów w promocji rolnictwa za pomocą eko - 
i agroturystyki, z wykorzystaniem koni. Hodow-

Promocja przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem agroturystyki  
i turystyki wiejskiej

przy tworzeniu publikacji pokonkursowej.
Jesienią następuje uroczyste podsumowanie 

konkursu. Podczas konferencji organizowanej 
przez Sieć, ogłaszane są wyniki, wręczane sta-
tuetki Złotej Gruszy oraz nagrody finansowe 
(5000 zł za pierwsze miejsce, 3000 zł za drugie 
miejsce oraz 2000 zł – za trzecie). Projekt koń-
czy się wydaniem katalogu pn. „Wczasy pod 
gruszą w Łódzkiem”. Publikacja zawiera ofertę 
wszystkich gospodarstw agroturystycznych, 
które od 2009 r. brały udział w konkursie. Jest 
doskonałym narzędziem, pozwalającym w ra-
mach przeprowadzanego przedsięwzięcia na 
promocję agroturystyki w województwie. 

Skuteczna sprzedaż kluczem do sukcesu

Organizacja konkursu w celu identyfikacji do-
brych praktyk oraz rozpowszechniania infor-
macji o nich to jeden z aspektów działalności 
Sekretariatu Regionalnego. Inny to wsparcie 
oferowane gospodarstwom agroturystycznym 
w postaci szkoleń. Biorąc pod uwagę dużą kon-
kurencyjność, jaką charakteryzuje się współ-
czesna branża turystyczna, należy wykazać się 
elastycznością i kreatywnością, aby dotrzeć do 

klienta ze swoja ofertą. Do takiego podejścia 
i sposobu na biznes przekonywaliśmy właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych podczas szko-
lenia, które odbyło się w kwietniu br. 

Trzydniowe szkolenie pod nazwą „Formy 
wspierania sprzedaży usług agroturystycz-
nych” miało głównie uświadomić uczestnikom, 
jak ważny jest pozytywny wizerunek firmy i jak 
go zbudować. 

W przypadku branży turystycznej, w tym 
także agroturystycznej, dobra reputacja i pozy-
tywny wizerunek to podstawowy element pro-
wadzenia działalności. Kiedy wizerunek zostaje 
podważony, firma musi zmierzyć się z sytuacją, 
w której prowadzona działalność jest zagrożo-
na. Z uwagi na to, że na wizerunek przedsię-
biorstwa składa się tożsamość firmy, reputacja, 
oferta usługowa, otoczenie fizyczne (środowi-
sko) i personel pierwszego kontaktu, było wie-
le kwestii do omówienia podczas codziennych 
spotkań z trenerem. 

Wsparciem dla teorii z zakresu promocji i re-
klamy, stała się wizyta na Targach Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które 
w tym samym czasie odbywały się w Kielcach. 
Okazało się, że słuchacze byli wyjątkowo za-
angażowani, bo zdobyte podczas wykładu in-
formacje przełożyły się na pozyskanie klientów 
i nawiązanie współpracy.

Okładka katalogu prezentującego gospodarstwa agroturystyczne w regionie łódzkim,  
fot. Anna Nelita.
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la koni oraz ich użytkowanie w agroturystyce, 
sprzyjają zainteresowaniu wsią wśród turystów 
z dużych aglomeracji miejskich. Zjawisko to sta-
nowi nie tylko źródło dochodów, ale również 
generuje nowe miejsca pracy. 

W celu promocji wyróżniających się obiektów 
turystycznych, działających na terenach mało-
polskiej wsi, SR KSOW ogłosił konkurs „Najlep-
szy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich 
Małopolski”. W rywalizacji mogli wziąć udział 
rolnicy prowadzący działalność agroturystycz-
ną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej 
z terenu województwa małopolskiego. Konkurs 
jest realizowany jest w dwóch kategoriach: go-
spodarstwo agroturystyczne oraz obiekt tu-
rystyki wiejskiej. Właściciele najciekawszych 
miejsc wypoczynku zostaną wyłonieni po wi-
zytacji gospodarstw przez komisję konkursową, 
która przydzieli zwycięzcom cenne nagrody.

W ramach realizacji Planu działania Sekreta-
riatu Regionalnego KSOW Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2015, Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował 
w maju 2014 r. cykl szkoleń z zakresu apitury-
styki jako innowacyjnej formy turystyki zrówno-
ważonej. W szkoleniach udział wzięło 45 osób 
z regionu zajmujących się bądź rozpoczyna-
jących działalność apiturystyczną: właściciele 
gospodarstw rolnych, agroturystycznych, osoby 
prowadzące zagrody edukacyjne, doradcy rolni 
oraz osoby planujące założyć pasieki. 

Szkolenia miały na celu zachęcenie mieszkań-
ców do korzystania z potencjału przyrodniczego 
i kulturowego województwa tak, aby budować 
ciekawą ofertę turystyczną, związaną z pszczelar-
stwem jako tradycyjnym zawodem oraz produk-
tami pszczelimi w aspekcie ekologicznego wytwa-
rzania produktów żywnościowych i leczniczych, 
z zachowaniem doboru naturalnych składników.

Mieszkańcy regionu opolskiego coraz ak-
tywniej włączają się w wyrób produktów eko-
logicznych. Wytwarzanie, ochrona i promocja 
żywności wysokiej jakości odgrywa w naszym 
kraju coraz bardziej znaczącą rolę. Działania 
te przyczyniają się do zróżnicowania pozarol-
niczych źródeł utrzymania oraz do zwiększe-
nia dochodów właścicieli gospodarstw rolnych 
i agroturystycznych. System ochrony i promocji 
produktów tradycyjnych i ekologicznych wpły-
wa również na zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego wsi, co w dużym stopniu przyczynia się 
do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich. 
Wytwarzanie w gospodarstwie rolnym czy 
agroturystycznym produktów ekologicznych 
oraz uwzględnienie w ofercie ścieżek eduka-
cyjnych dla turystów, współtworzy wizerunek 
gospodarstwa, zwiększa konkurencyjność i sta-
je się ważnym elementem oddziaływania na 
potencjalnego klienta – turystę. Apiturystyka 

stanowi aktualnie niszową formę aktywności tu-
rystycznej, pozwala jednak na skierowanie ofer-
ty do licznych grup potencjalnych odbiorców. 
Wdrożenie oferty apiturystycznej pozwoliłoby 
na aktywizację społeczności lokalnej poprzez 
tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój gospo-
darstw rolnych, agroturystycznych oraz zagród 
edukacyjnych. Dla pszczelarzy byłaby to pasja 
połączona z dodatkowym źródłem dochodu, 
dzięki przygotowaniu dla turystów atrakcyjnych 
prezentacji, wykładów oraz warsztatów.

W ramach szkoleń uczestnicy zapoznali się 
z możliwościami wykorzystania pasieki oraz 
produktów pszczelarskich (m.in. miodu, pro-
polisu, wosku pszczelego, pyłku kwiatowego, 
jadu i mleczka pszczelego) w agroturystyce, 
medycynie, kosmetyce i żywieniu. Prowadzący 
zaprezentowali produkty pochodzenia pszcze-
larskiego, omówili ich rodzaje oraz zastosowa-
nie w gastronomii. Wykładowcy przedstawili 
ponadto rolę pszczół i ich znaczenie dla życia 
i funkcjonowania człowieka. Zaprezentowali 
również działalność edukacyjną w kształtowa-
niu postaw młodego pokolenia i uświadamianiu 
ścisłej zależności pomiędzy składowymi środo-
wiska przyrodniczego. 

Cykl szkoleń z zakresu zastosowania ziół 
przyprawowych i leczniczych w gospodar-

stwach rolnych, agroturystycznych oraz 
zagrodach edukacyjnych.

W ramach realizacji Planu działania Sekreta-
riatu Regionalnego KSOW Województwa Opol-

skiego na lata 2014-2015 Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizo-
wał w czerwcu 2014 r. cykl szkoleń z zakresu 
zastosowania ziół przyprawowych i leczniczych 
w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych 
oraz zagrodach edukacyjnych. W szkoleniach 
udział wzięło 45 osób z regionu ─ właścicie-
li gospodarstw rolnych, agroturystycznych, 
prowadzących zagrody edukacyjne i osób za-
interesowanych uprawą ziół oraz zastosowa-
niem  ich do celów spożywczych, leczniczych, 
z uwzględnieniem aspektu ekologicznego. Szko-
lenia przeprowadzili, w oparciu o wieloletnie do-
świadczenie, właściciele gospodarstw rolnych, 
agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych.

Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest 
rozwój różnorodnych form przedsiębiorczości, 
w tym także eko-agroturystyki i zagród eduka-
cyjnych. Warto nagłaśniać i propagować upra-
wę ziół w formie ogrodów dydaktycznych, do 
których, poza indywidualnymi turystami, na 
lekcje pokazowe będą przyjeżdżały dzieci i mło-
dzież. Bogactwo natury oraz tradycje polskiej 
wsi stanowią idealną bazę dla ciągłego rozwoju 
agroturystyki i turystyki wiejskiej. Wymiana do-
świadczeń w zakresie ekologii, ziołolecznictwa 
oraz wykorzystania ziół w gastronomii może 
przyczynić się do poprawy dochodów rolników 
i mieszkańców wsi. Uprawa ziół ma zatem szan-
sę stać się alternatywą dla tradycyjnych upraw, 
szczególnie w małych gospodarstwach posia-
dających nadmiar siły roboczej, a także może 
zachęcić rolników do zmiany profilu produkcji ro-
ślinnej. Dodatkową zaletą ziół jest fakt, że do ich 

>> woj. małopolskie >> woj. opolskie

>> woj. opolskie

Apiturystyka jako innowacyjna 
forma turystyki zrównoważonej
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W dniach 23-25 maja 2014 r. w hali „Podpro-
mie” w Rzeszowie odbyła się VIII edycja Mię-
dzynarodowych Targów Żywności i Produktów 
Ekologicznych „EKOGALA 2014”. Misją Targów 
EKOGALA jest integracja środowisk: ekolo-
gicznych producentów rolnych, przetwórców, 
konsumentów i dystrybutorów żywności eko-
logicznej z Polski i krajów Europy.

Targi są doskonałą okazją do nawiązania współ-
pracy i zawarcia korzystnych kontraktów, a także 
promocji produktów ekologicznych. Ta forma 
promowania produktów i nawiązywania relacji 
handlowych zachęca producentów do podej-
mowania dalszych inicjatyw w kierunku rozwoju 
działalności, nie tylko na terenie województwa 
podkarpackiego, ale również całego kraju. 

Produkcja ekologicznej żywności ma przede 
wszystkim pomagać konsumentom w zacho-
waniu dobrej kondycji fizycznej i zdrowia. 
Żywnością certyfikowaną zainteresowanych 
jest coraz więcej osób, wyrazem czego są po-
jawiające się coraz częściej specjalistyczne 
sklepy czy miejsca, np. ekologiczne „wyspy” w 
centrach handlowych i supermarketach, gdzie 
sprzedaje się takie produkty.

Powierzchnia polskich upraw ekologicznych 
sukcesywnie się zwiększa. Województwo pod-
karpackie znajduje się w krajowej czołówce 
pod względem liczby producentów żywności 
ekologicznej. W regionie jest ponad dwa tysią-
ce gospodarstw i ciągle powstają kolejne. Za-
potrzebowanie na żywność ekologiczną z roku 
na rok rośnie. 80 procent polskich produktów 
ekologicznych jest wysyłanych za granicę, ale 
także w naszym kraju cieszy się ona już dużym 
zainteresowaniem i znajduje coraz większe 
rzesze nabywców.

Prowadzone przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego od szeregu lat działania, ukie-
runkowane na rozwój rolnictwa ekologicznego, 
zaowocowały inicjatywą zorganizowania Mię-
dzynarodowych Targów Żywności i Produktów 
Ekologicznych. Można powiedzieć, że targi 
były i są zwieńczeniem szeregu wcześniejszych 
inicjatyw, związanych z tą dziedziną rolnictwa. 
Początkowo doprowadziły one do powstawa-
nia gospodarstw ekologicznych, a w później-
szym okresie do organizowania się rolników 
ekologicznych w formalne lub nieformalne 
zrzeszenia. 

Dotychczasowe edycje targów pokazały, iż 
województwo podkarpackie może, a nawet 
powinno upatrywać w rolnictwie ekologicznym 
szansy na wykorzystanie potencjału obszarów 
wiejskich. 

Rzeszowskie targi należą do największych 
tego typu imprez w Polsce i w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Podczas wydarzenia zapoznać 
się można z ofertą polskich i zagranicznych 
producentów żywności ekologicznej posia-
dających certyfikat zgodności, gwarantujący 
ekologiczne pochodzenie produktów. Z roku 
na rok systematycznie wzrasta liczba wystaw-

ców, co świadczy o rosnącej popularności tar-
gów. W imprezie udział wzięło 98 wystawców: 
producentów i przetwórców żywności, firm 
świadczących usługi dla branży ekologicznej, 
instytucji finansowych oraz innych jednostek 
działających w obszarze rolnictwa ekologicz-
nego. Wśród wystawców było 13 firm z zagra-
nicy, w tym z Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumu-
nii, Grecji i Włoch.

Propagowanie ekologii, zwłaszcza w odnie-
sieniu do produkcji żywności, pozwala na wy-
korzystanie najcenniejszych walorów naszego 
środowiska i nieskażonej przyrody.

>> woj. opolskie

>> woj. podkarpackie

Międzynarodowe Targi Żywności  
i Produktów Ekologicznych  
EKOGALA 2014

>> woj. podkarpackie

uprawy nie trzeba dużych powierzchni.
Szkolenia odbywały się w formie wykładów 

i warsztatów prowadzonych przez doświadczo-
nych właścicieli gospodarstw rolnych i agrotu-
rystycznych. Podczas warsztatów odbyły się 
pokazy i degustacje produktów z dodatkiem 
różnorodnych ziół. Wykładowcy przekonywali, 
że zioła cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem konsumentów, którzy mają dość wysoko-
przetworzonej, pełnej konserwantów żywności. 
Potencjalny turysta będzie miał możliwość po-
znać właściwości poszczególnych ziół wraz z ich 

zastosowaniem oraz smakiem, a w przyszłości 
może nawet kupić różne produkty sporządzone 
na ich bazie w nowo zakładanych ogrodach zio-
łowych. Kosmetyka, lecznictwo, potrawy, prze-
twórstwo mięsne, owocowe i warzywnicze ─ 
to główne obszary aktywności zielarzy. Uprawa 
ziół może ponadto, w połączeniu z zagadnie-
niami z zakresu ekologii, biologii czy medycyny, 
stać się tematem zajęć prowadzonych w zagro-
dach edukacyjnych, co pozwala na tworzenie 
ciekawej oferty edukacyjnej. 
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>> woj. podlaskie

Targi AgroEkoTurystyczne
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich z województwa podlaskiego zorganizo-
wał kolejną – szóstą edycję Targów AgroEkoTury-
stycznych. Targi odbyły się w dniach 19-20 lipca 
w Augustowie – turystycznej stolicy Podlasia. 

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 130 
wystawców. Głównie zaprezentowali oni stoiska 
z żywnością. Można było więc posmakować i ku-
pić najlepsze podlaskie wyroby: sery z Korycina 
i Wiżajn, potrawy tatarskie z Suchowoli, wędliny, 
kartacze, kiszki ziemniaczane, pierogi, różnego 
rodzaju chleby i wypieki z sękaczami suwalskimi 
na czele, kwasy chlebowe, miody, ogórki kiszone 
z Kruszewa, przetwory z warzyw i owoców, zioła 
przyprawowe i herbatki oraz wiele, wiele innych. 
Kilku wystawców oferowało certyfikowane pro-

dukty ekologiczne: soki aroniowe, syropy z pigwy, 
rożnego rodzaju oleje tłoczone na zimno, przy-
prawy, herbaty, kawę, mąkę orkiszową, przetwory 
warzywne i owocowe z ekologicznych produktów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyroby rę-
kodzieła ludowego: drewniane zabawki i biżuteria, 
gliniane naczynia, szydełkowe kwiaty, malowane 
jajka, haftowane obrusy, serwety, chodniczki, wy-
roby z wikliny i inne ręcznie wykonane przedmioty. 

Na targach promowały się również gospodar-
stwa agroturystyczne, zapraszając do swoich pod-
laskich kwater. Jednym z tematów przewodnich 
targów były zioła, zgodnie z hasłem: „Podlaskie 
ziołami pachnące”. Zainteresowani możliwościami 
i sposobami ich wykorzystania, mogli uczestni-

czyć w konferencji zorganizowanej przez Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz w warszta-
tach zielarskich. Paniom uczestniczącym w warsz-
tatach najbardziej podobało się własnoręczne 
przygotowanie naturalnych kosmetyków na bazie 
oleju z pestek dzikiej róży. Wielu też było amato-
rów zupy z pokrzywy czy pierogów z czosnkiem 
niedźwiedzim. Warsztaty zielarskie i pokaz przy-
rządzania regionalnych potraw przygotowało 
Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Zio-
łowy Zakątek” z Korycin pod wodzą Mirosława 
Angielczyka, który o ziołach wie niemal wszystko.

Jak zwykle dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i dorosłych cieszyły się przygotowane przez 
organizatorów różnego rodzaju edukacyjne kon-
kursy, gry i warsztaty, tym bardziej, że można było 
wygrać atrakcyjne nagrody, np. piękne książki o te-
matyce przyrodniczej. 

Wspaniała atmosfera i słoneczna pogoda sprzy-
jały kupującym i wystawcom, a występy zespołów 
folklorystycznych uświetniły całą imprezę.

Od wielu lat targom przyświecają te same cele: 
promocja walorów turystycznych województwa 
podlaskiego ─ zwłaszcza tradycyjnych produktów 
żywnościowych, żywności produkowanej metoda-
mi ekologicznymi, rękodzieła ludowego i agrotury-
styki oraz kształtowanie postaw proekologicznych 
wśród mieszkańców i przedsiębiorców regionu. 
W tym, że nasz pomysł jest skutecznym sposobem 
osiągnięcia założonych celów, utwierdza nas nie-
słabnące zainteresowanie przedsięwzięciem.

Zagroda edukacyjna i wioska 
tematyczna – sposoby na rozwój 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich 

Upowszechnienie idei edukacji w gospodar-
stwie rolnym oraz promocji działalności gospo-
darstw edukacyjnych i wiosek tematycznych, 
które przyczyniają się do zachowania dziedzic-
twa kulturowego wsi, kreowania nowych pro-
duktów turystycznych, a tym samym rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ─ to 
główne cele wyjazdu studyjnego pn. Zagroda 
edukacyjna i wioska tematyczna ─ formą różnico-
wania działalności na obszarach wiejskich, zorga-
nizowanego wspólnie przez Kaszubski Instytut 
Rozwoju oraz Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Pomorskiego. 

W dniach 29-30 lipca 2014 r. pomorscy li-
derzy wiejscy, przedstawiciele stowarzyszeń 
i kół gospodyń wiejskich, uczestniczyli w spo-
tkaniach i warsztatach w zagrodzie edukacyjnej 
i wioskach tematycznych funkcjonujących na 
terenie województwa zachodniopomorskiego. 
Wyjazd obejmował wizytę w zagrodzie edu-
kacyjnej „W labiryntach” w malowniczej miej-
scowości Paproty. Gospodarstwo edukacyjne 
„W labiryntach”, jak sama nazwa sugeruje, na-
stawione jest na edukację połączoną z zabawą. 
Realizuje ono program edukacyjny poprzez gry 

i zabawy terenowe, wykorzystując potencjał 
przyrodniczy i kulturowy wsi Paproty. Uczestni-
cy wyjazdu zapoznali się z ofertą zagrody edu-
kacyjnej, a także wzięli udział m.in. w grze te-
renowej O czym szumią wierzby oraz w zabawie 
pn. Hasło Druida.

Ciekawym przystankiem na trasie wyjazdu 
było Iwięcino – wieś funkcjonująca jako Wio-
ska Końca Świata, po której uczestników wyjaz-
du oprowadzili członkowie Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Wsi „Iwięcino”. Prezes stowa-
rzyszenia, pan Andrzej Dębowski przedstawił 
historię powstania wioski tematycznej, spo-
sób jej funkcjonowania i ofertę, którą realizują. 
W ofercie turystycznej nawiązuje się zarówno 
do dawnych tradycji cysterskich (przez Iwięci-
no przebiega pętla Szlaku Cystersów w Polsce), 
a także do ciekawego krajobrazu przyrodnicze-
go ─ w okolicach Iwięcina znajdują się charak-
terystyczne głazy narzutowe, stąd pomysł na 
utworzenie geologicznej ścieżki edukacyjnej ─ 
„Diabelskie kamienie”. Dodatkowo uczestnicy 

wizyty studyjnej wzięli udział w warsztatach 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Wsi „Iwięcino”, m.in. z zakresu tworze-

>> woj. pomorskie
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>> woj. pomorskie

>> woj. śląskie

Agroturystyka jako forma 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich

Dni Otwartych Drzwi  
w Modliszewicach

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie w ramach działań realizowanych przez 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Województwa Śląskiego, zorganizował 
w dniach 26-27.06.2014 r. dwudniowe szkole-
nie razem z seminarium wyjazdowym do wo-
jewództwa małopolskiego nt. „Agroturystyka 
jako forma przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich”.

Pierwszy dzień szkolenia miał charakter me-
rytoryczny. Podczas przeprowadzonych wykła-

dów omówione zostały zagadnienia dotyczące 
uwarunkowań prowadzenia działalności agro-
turystycznej, turystycznej i edukacyjnej, obo-
wiązków podatkowych, wymagań sanitarnych, 
a także główne aspekty sprzedaży bezpośred-
niej. Uczestników zapoznano z możliwościami 
wykorzystania produktów i potraw charaktery-
stycznych dla danego obszaru. W drugim dniu 
szkolenia odbył się wykład nt. „Dziedzictwo 
kulturowe jako element rozwoju agroturystyki 
i turystyki wiejskiej”, którego część praktyczną 

nia papieru czerpanego, kaligrafii oraz przygoto-
wywania ozdób z bibuły i słomy. 

Ostatnim punktem wyjazdu była Wioska 
Hobbitów, prowadzona przez Stowarzyszenie 
HOBBITON w Sierakowie Sławieńskim, którego 
prezes, pani Mieczysława Juszczyk przedstawiła 
historię powstania wioski, zaangażowania miej-
scowej ludności w jej tworzenie i funkcjonowa-
nie, a także opowiedziała o możliwościach po-
zyskiwania środków na finansowanie tego typu 
przedsięwzięć. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się 
z ofertą wioski oraz wzięli udział w trzech warsz-
tatach cysterskich: „Od owieczki do niteczki”, „Ta-
jemnice pracowni Gandalfa” oraz „quilling”.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy poznali 
historie powstawania oraz różne sposoby pro-
wadzenia zagród edukacyjnych i wiosek tema-
tycznych, dobre praktyki oraz sposoby ich finan-
sowania. Spotkania z osobami prowadzącymi tego 
typu przedsięwzięcia były okazją do zapoznania 
się z wieloma aspektami tej działalności. Pozyska-
nie nowej wiedzy oraz wymiana doświadczeń być 
może zainspirują uczestników wyjazdu do podję-
cia innych, podobnych inicjatyw na Pomorzu.

zaprezentowano w trakcie wizyty w Lanckoro-
nie. Przebywając w terenie, grupa zapoznała 
się z funkcjonowaniem zagrody edukacyjnej 
Zwierzyniec Kopytkowo, realizującej programy 
edukacyjne z zakresu życia zwierząt oraz go-
spodarstwa edukacyjnego Koło wiejskich trady-
cji, mającego w swojej ofercie różnego rodzaju 
warsztaty edukacyjne.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę na te-
mat aktualnych przepisów i zasad prowadzenia 
agroturystyki, a także różnych form przedsię-
biorczości, które wzbogacają ofertę pobytu na 

wsi i mają wpływ na dochody osiągane przez 
rolników. Gospodarstwa agroturystyczne, 
aby zachęcić turystów do przyjazdu, powinny 
proponować ciekawą ofertę zagospodarowa-
nia wolnego czasu, jak np. usługi edukacyjne, 
warsztaty tematyczne, wytwarzanie żywności 
czy imprezy turystyczne i okolicznościowe. 

Zdobyta podczas szkolenia wiedza i zapre-
zentowane przykłady, będą dla uczestników 
inspiracją do podejmowania działalności, a tak-
że aktywizacji środowisk wiejskich. 

Dni Otwartych Drzwi, organizowane corocz-
nie w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach, cieszą się dużą 
popularnością wśród rolników i mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego oraz sąsied-
nich regionów. W tym roku impreza odbyła 

się w dniach 28-29 czerwca. Rolnicy mogli 
zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, które pozwalają na wdraża-
nie nowych rozwiązań we własnych gospodar-
stwach oraz nawiązać kontakty z producentami 
kwiatów, drzewek, krzewów ozdobnych, a tak-

>> woj. śląskie

>> woj. świętokrzyskie
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>> woj. warmińsko-mazurskie

ców podczas VI Międzynarodowych Targów 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel 
2014”. Uczestniczyli również w konferencji 
oraz warsztatach towarzyszących imprezie 
targowej. W ramach study tours odbyły się 
dwa wyjazdy, zorganizowane przez Regional-
ną Organizację Turystyczną z województwa 
świętokrzyskiego ─ „Świat w miniaturze, śla-

dami starożytnych hutników” (Krajno, Nowa 
Słupia) oraz „Śladami świętokrzyskich sztetli 
i średniowiecznych tradycji” (Chmielnik, Siedl-
ce). Ostatnim punktem programu wizyty w wo-
jewództwie świętokrzyskim było zwiedzanie 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, który 
jest największą atrakcją turystyczną wojewódz-
twa, zlokalizowaną na obszarach wiejskich.

>> woj. świętokrzyskie

>> woj. warmińsko-mazurskie

Wymiana doświadczeń w zakresie 
rolnictwa i dobrych praktyk na 
obszarach wiejskich

W dniach 1-5 lipca 2014 r. Samorząd  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz  
z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie zorganizował wyjazd stu-
dyjny do województwa dolnośląskiego i Czech 
„Wymiana doświadczeń w zakresie rolnictwa 
i poznanie dobrych praktyk współfinansowanych 
ze środków UE na obszarach wiejskich”. W wy-
jeździe udział wzięło czterdziestu rolników z tere-
nu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili na 
terenie powiatu kłodzkiego w województwie 
dolnośląskim dwa gospodarstwa rolne: „Go-
ścinną Zagrodę” w Nowym Gierartowie oraz 
„Sudeckie Chaty” w Kudowie-Zdroju. Zapoznali 
się także z działalnością obiektów małej przed-
siębiorczości w Bielicach i Kątach Bystrzyckich. 
Na terenie Czech, w firmie „Farmet” rolnicy ob-
serwowali proces produkcji maszyn rolniczych 
i uczestniczyli w wyjeździe do gospodarstwa 

„Sarna”, zajmującego się hodowlą jeleni oraz 
gospodarstwa mlecznego pod Trutnovem. 
Istotnym elementem wyjazdu była wymiana 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy delegacją pol-
ską a przedstawicielami organizacji rolniczych, 
działającymi na terenie wizytowanego kraju.

Wyjazd studyjny „Turystyka wiejska bez 
granic”

W dniach 10-13 kwietnia 2014 r. Samorząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zor-
ganizował wyjazd studyjny do województwa 
świętokrzyskiego pn. „Turystyka wiejska bez 
granic”. Uczestnikami przedsięwzięcia było 21 
osób z terenu województwa warmińsko-ma-
zurskiego, związanych z działalnością tury-
styczną.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z ofertą tu-
rystyki wiejskiej, prezentowaną przez wystaw-

że hodowcami zwierząt. Imprezie towarzyszyła 
bowiem IX Świętokrzyska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, w ramach której wybrane zo-
stały najpiękniejsze i najzdrowsze okazy krów, 

owiec, koni i trzody chlewnej. Zwierzętom 
przyznano tytuły czempionów i wiceczempio-
nów. Stałym elementem imprezy była również 
prezentacja odmian roślin uprawnych i tech-
nologii na polu doświadczalnym ŚODR. 

Dla zwiedzających przygotowano stoiska 
z domowymi wypiekami, potrawami, nalewka-
mi i naturalnymi produktami pszczelimi, a tak-
że wyrobami rękodzieła ludowego. O oprawę 
muzyczną wydarzenia zadbały zespoły ludowe 
oraz świętokrzyscy artyści.

Odwiedzający ŚODR otrzymali również ma-
teriały informacyjno-promocyjne dotyczące 
PROW i KSOW.
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>> woj. zachodniopomorskie

Pomorze Zachodnie  
na targach AGROTRAVEL

VI edycja Międzynarodowych Targów Tury-
styki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” 
odbyła się w kwietniu br. w Kielcach. Na tar-
gach nie mogło zabraknąć stoiska Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, na którym swoje 
oferty prezentowały gospodarstwa agrotury-
styczne (m.in. „7 Ogrodów”), Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „Wiatrak”, producenci pro-
duktów tradycyjnych i lokalnych oraz liczni 
twórcy ludowi z naszego województwa.

Zwiedzający mieli doskonałą okazję do zapo-
znania się z bogatą ofertą gospodarstw agro-
turystycznych z Pomorza Zachodniego oraz 
do spróbowania smakowitych i zdrowych pro-
duktów tradycyjnych i lokalnych, m.in. ogórka 

kołobrzeskiego i  akacjowego miodu cedyń-
skiego, przetworów regionalnych, wędlin do-
mowych czy chleba własnego wypieku. Nie-
ocenioną atrakcją stoiska byli twórcy ludowi, 
którzy w trakcie pokazów wytwarzania świec 
z wosku pszczelego oraz pokazów rękodzieła, 
przyciągali do stoiska wielu zwiedzających.

Uczestnictwo w przedsięwzięciu takim jak tar-
gi Agrotravel ma istotne znaczenie dla promo-
cji wizerunku obszarów wiejskich. Mając to na 
uwadze, Pomorze Zachodnie zaprezentowało 
na stoisku wystawienniczym uznane w naszym 
regionie podmioty i produkty turystyki wiejskiej, 
składające się na turystyczny pakiet ze zróżnico-
wanymi i całorocznymi atrakcjami. 

Efektem uczestnictwa w targach była pre-
zentacja i promocja województwa zachod-
niopomorskiego, dziedzictwa kulturowego, 
kulinarnego oraz rzemiosła i sztuki ludowej 
z naszego regionu, a także nawiązanie bez-
pośrednich kontaktów, wymiana doświadczeń 
i wiedzy z licznymi podmiotami działającymi 
w sektorze turystyki na obszarach wiejskich, 
w kraju i za granicą.

Targom towarzyszyła ciesząca się dużym za-

interesowaniem międzynarodowa konferencja 
pn. „Turystyka wiejska bez granic”, podczas 
której został podsumowany kończący się okres 
programowania w Unii Europejskiej, a także 
omówione zostały doświadczenia w obszarze 
agroturystyki. Porównano także doświadcze-
nia dotyczące sposobów zwiększania popu-
larności turystyki wiejskiej w poszczególnych 
regionach Polski.

>> woj. zachodniopomorskie
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