
„GOSPODARSTWA EDUKACYJNE I AGROTURYSTYCZNE JAKO PRZYKŁAD 
INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH”

Stare Pole, 7 X 2021

Aleksandra Hapka
spec. ds. turystyki wiejskiej i marketingu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja opracowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Według WTO (World Tourism Organization): 

„ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych 
nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których 

głównym celem jest aktywność zarobkowa”. 

• turystykę wypoczynkową, 

• turystykę krajoznawczą, 

• turystykę kwalifikowaną (specjalistyczną), 

• ekoturystykę, 

• turystykę zdrowotną, 

• turystykę morską, 

• turystykę pielgrzymkową (religijną), 

• turystykę biznesową, 

• turystykę miejską,

• turystykę wiejską (agroturystykę, ekoagroturystykę).
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Turystyka w dobie pandemii
Obecna sytuacja epidemiczna spowodowała wzrost zainteresowania klientów 

turystyką krajową, ze szczególnym uwzględnieniem 
turystyki wiejskiej i agroturystyki.

• Bezpieczeństwo pobytu (mniejsze zagęszczenie ludności na obszarach
wiejskich w porównaniu do miast).

• Otoczenie przyrody (świeże powietrze, przestrzeń, nieskażone środowisko,
walory terapeutyczne/regeneracyjne).

• Dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej wsi (zabytki, twórcy
ludowi, charakterystyczne uroczystości)

• Ścisły związek z rolnictwem (świeża żywność wysokiej jakości, kontakt
ze zwierzętami gospodarskimi oraz rodziną rolnika, rytm życia i pracy
gospodarstwa).
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„Forma wypoczynku na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej, najczęściej
także żywieniowej. Stanowi ona formę aktywności rekreacyjnej związanej z gospodarstwem rolnym i jego
otoczeniem – przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym”. – M. Drzewiecki (1995)

„(…) oznacza ona całokształt gospodarki turystycznej, która odbywa się na terenach wsi. Jest to forma
wypoczynku odbywająca się w środowisku wiejskim, wykorzystująca specyficzne walory i zasoby wsi. Obejmuje
ona różnorodne rodzaje rekreacji związane z wędrówkami, krajoznawstwem, poznawaniem wsi, a także
z osobistymi kontaktami z jej mieszkańcami”. – B. Mikuta, K. Żelazna (2004)

„(…) swoistym pomostem łączącym miasto ze wsią, umożliwia bliższe kontakty ze społecznością wiejską,
pomaga poznawać (gościom) i kultywować (gospodarzom) ludowe tradycje i wiejski styl życia, a dla
gospodarstw jest dodatkowym źródłem dochodu z wynajmu kwater, żywienia turystów oraz sprzedaży
produktów rolnych (…)” - J. Czerwiński (2007)

Czym jest                            ?
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Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Rozdział 1.
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Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.
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Są to różne formy turystyki związane 
z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. 

• oferująca nocleg (oraz wyżywienie) w gospodarstwie rolnym;

• prowadzona przez rolnika (i jego rodzinę!);

• bezpośredni kontakt turystów z produkcją rolniczą;

• bazująca na zasobach wsi i gospodarstwa rolnego;

• usługi rekreacyjne (w obrębie gospodarstwa agroturystycznego, na terenie wsi i gminy);

• służąca zachowaniu krajobrazu kulturowego i przyrodniczego wsi !
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Zdaniem klientów…
W 2020 roku CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie zrealizowało 

projekt badawczy pn. „Agroturystyka na nowo”.

Jego realizacja umożliwiła zapoznanie się
z walorami wypoczynku na wsi kluczowymi
dla współczesnego odbiorcy oferty
gospodarstw agroturystycznych.

Pozwoliła również na identyfikację słabych
stron w działalności agroturystycznej:

• słaba komunikacja oferty
• ograniczony dostęp do dodatkowych atrakcji
• brak specjalizacji oferty

źródło: „Agroturystyka na nowo”, CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie
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Zdaniem GOSPODARZY…

źródło: „Agroturystyka na nowo”, CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie

GOŚCIE nie KLIENCI
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Ziołowy Dzbanek
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Do gospodarstwa przyjadą tacy klienci jakich chcesz gościć.
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Czym jest                                 ?

Zgodnie z definicją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Zagroda Edukacyjna” to obiekt:

1. Zlokalizowany na obszarach wiejskich

2. Prowadzony przez mieszkańca wsi

3. Przyjmujący dzieci i młodzież w ramach programów
szkolnych i aktywności pozaszkolnej

4. Posiadający i prezentujący zwierzęta gospodarskie
lub uprawy rolnicze
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Źródło: projektpracownie.pl Źródło: tmkradziejow.pl

Realizujący przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

a) Edukacja w zakresie produkcji roślinnej

b) Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej

c) Edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych

d) Edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej

e) Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych 
zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej 
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Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl 
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Powiązanie celów przyrodniczych Podstawy 
z innymi obszarami edukacyjnymi

Przedmiot nauczania Realizacja w Zagrodzie

Język polski 
(języki regionalne)

rozumienie informacji słownych, tworzenie wypowiedzi, 
dyskusje, rozwiązywanie zagadek, tworzenie plakatów, 
zadawanie pytań nowe słownictwo

Wiedza o kulturze poznawanie elementów kultury społecznej (zachowania, 
zwyczaje, praktyki) charakterystycznych dla społeczności 
lokalnej, w której mieszkają

Edukacja plastyczna 
i muzyczna

dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody, 
rękodzieło i twórczość ludowa, kontakt z muzyką ludową 
– gra na instrumentach

Historia Polski ważne osoby lub wydarzenia historyczne związane 
z najbliższą okolicą – pamiątki, skanseny

Wiedza o 
społeczeństwie

współpraca z lokalnymi instytucjami publicznymi 
i organizacjami pozarządowymi, poczucie tożsamości 
lokalnej

Biologia poznanie różnorodności biologicznej środowiska 
przyrodniczego, a także zasad i sposobów jego ochrony

Przedmiot 
nauczania

Realizacja w Zagrodzie

Geografia obserwacje i pomiary zróżnicowania przestrzennego 
środowiska przyrodniczego, samodzielne tworzenie mapy 
Zagrody, dziedzictwo przyrodnicze (pomniki przyrody)

Chemia, fizyka zastosowanie różnych substancji w przetwórstwie, uprawie 
roślin i hodowli zwierząt, właściwości gleby, urządzenia 
rolnicze (mechanika), pozyskiwanie energii w sposób 
nieinwazyjny dla przyrody (np. panele słoneczne)

Matematyka tworzenie zbiorów obiektów przyrodniczych, ważenie 
okazów, mierzenie wysokości roślin, liczenie zwierząt 
i wyliczenie procent ich liczby

Wychowanie fizyczne ruch w terenie, udział w zawodach, wyścigach, nauka tańców 
ludowych

Edukacja zdrowotna zastosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego 
stylu życia, uprawy ekologiczne i ich konsumpcja
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Wioska Ginących Zawodów –
Kudowa Zdrój

Źródło: www.cichyzakatek.com.pl
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Wioska ginących zawodów usytuowana na terenie 
Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Wioska powstała w wyniku realizacji 
przez OHP w latach 2014-2015 projektu 

pn. „Ginące zawody pomysłem na 
przyszłość” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.greenvelo.pl 
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Należą do niej wyposażone pracownie i warsztaty służące do nauki zanikających zawodów: 
tkacza, zduna, dekarza/strzecharza, stolarza/kołodzieja, kowala, brukarza, rymarza, piekarza i cukiernika.

Źródło: www.diprof.eu 
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Czy to się opłaca?

Zdun - Renowacja starych kaflowych pieców lub budowa nowych, solidnych pieco-kominków
to obecnie popularny trend na rynku budowlanym. Polecani zdunowie nie narzekają na brak
zleceń i mogą liczyć na kilkutysięczne zarobki. Według strony Okno na Biznes będzie to około
4000 zł brutto miesięcznie, jednak dobry zdun jest w stanie zarobić znacznie więcej.

Rymarz zajmuje się wytwarzaniem uprzęży konnych, siodeł, akcesoriów jeździeckich
i skórzanych pasów pędnych. Zawód jest rzadki, ale przez to dość dobrze opłacany. Stałe
zarobki będą mieć rymarze zatrudnieni w stadninach koni, jednak to ci we własnych zakładach
będą zarabiać najlepiej, bo nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Zależy to jednak od ilości
sprzedanych wyrobów – siodło kosztuje np. od 2000 do 3000 zł.
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Poszerzenie oferty obiektu o świadczenie usług 
edukacyjnych niesie wiele korzyści dla jego właścicieli:

1. Umożliwia pozyskanie dodatkowego dochodu stosunkowo niewielkim kosztem. 

2. Przedłuża sezon turystyczny. 

3. Pozyskuje klientów na produkty z gospodarstwa. 

4. Stanowi odmianę codziennego życia rolnika i jego rodziny. 

5. Niesie radość z pracy z dziećmi i nauczycielami.

6. Korzyści z przynależności do OSZE.
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Badanie: Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości
M.Bogusz i J.Kania, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2015)

Ryc. 1. Struktura badanych zagród edukacyjnych 
wg powierzchni ogólnej

Tab. 1. Struktura procentowa programów edukacyjnych 
oferowanych w zagrodach respondentów według skali
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Tabela 2. Zmiany w gospodarstwie od czasu rozpoczęcia 
działalności edukacyjnej* 

Tabela 3. Źródła finansowania inwestycji 
realizowanych w gospodarstwie*



Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Operator działania: OR ARiMR

Termin naboru: LISTOPAD 2021

Forma wypłaty: Premia

Wysokość wsparcia:

• 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

• 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

• 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

wypłacana w dwóch ratach:

• I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

• II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.



Na co?: Podejmowanie działalności pozarolniczej

Okres trwałości: 

• utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy – co najmniej 2 lata od dnia wypłaty drugiej raty pomocy 

• działalność gospodarczą należy wykonywać przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

ADRES STRONY DOTACJI:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-
gospodarczej-na-obszarach-wiejskich---najczesciej-zadawane-pytania

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich---najczesciej-zadawane-pytania


Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Operator działania: Lokalne Grupy Działania (LGD)

Termin naboru: według harmonogramu LGD

Forma wypłaty: Premia

Wysokość wsparcia:

• od 50 do 100 tys. złotych (w zależności od planu LGD)

Płatne w dwóch transzach 80% i 20%



Na co?: Podejmowanie działalności pozarolniczej

Okres trwałości: 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

ADRES STRONY DOTACJI:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-
w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3


„Trzeba ludzi uczyć

w granicach możliwie najszerszych,

nie z książek czerpać mądrość,

ale z nieba, ziemi, z dębów i buków.”

J. A. Komeński: Wielka dydaktyka


