Agroturystyka
w Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej co dziesi¹te gospodarstwo utrzymuje siê z turystyki wiejskiej.
Unijni gospodarze musieli w³o¿yæ sporo
pracy w przystosowanie swoich gospodarstw do œciœle okreœlonych wymagañ.
Popularnoœæ "wczasów w zagrodzie" z ka¿dym rokiem jest coraz wiêksza. Dochody
z agroturystyki stanowi¹ oko³o 15 % udzia³ów
ca³ego rynku turystycznego Unii.

Aby rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
agroturystyczn¹, musisz:
• zg³osiæ siê w Rejonowym Oddziale
Doradztwa Rolniczego i wype³niæ deklaracjê agroturystyczn¹,
• przejœæ szkolenie z zakresu agroturystyki. Podstawa prawna:

Prawo dzia³alnoœci gospodarczej
(Dz. U. 101 poz. 1178).

Dla europejskiego turysty luksusowe hotele na egzotycznych wyspach nie s¹ ju¿
¿adn¹ atrakcj¹.
Teraz w modzie jest agroturystyka, która
daje mo¿liwoœæ poznania codziennego ¿ycia
rolników i ich pracy.

Wielu turystów ceni sobie prostotê i spêdzenie urlopu z dala od wszelkich wygód.
Uznaniem europejskich turystów ciesz¹ siê
pikniki na farmie i restauracje wiejskie
z regionalnymi potrawami.
Wiadomo, ¿e pojawienie siê sieci gospodarstw agroturystycznych poci¹ga za sob¹
rozkwit ca³ego regionu.

www.ohp.pl

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku

Co czwarty mieszkaniec Unii Europejskiej
spêdza wakacje na wiejskiej farmie.

Dla dzieci miejskich du¿¹ atrakcj¹ s¹ spotkania ze zwierzêtami, jazda konna, a nawet
wypicie szklanki mleka „prosto od krowy”.

Publikacja sfinansowana ze œrodków
Rz¹dowego Programu
"Pierwsza Praca"
w ramach realizacji projektu
Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Ochotniczych Hufców Pracy

Dok³adne informacje dotycz¹ce podejmowania dzia³alnoœci agroturystycznej znajdziesz na stronach:
www.agroturystyka.pl/pftw/przepisy

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

ABC
przedsiêbiorczoœci
- AGROTURYSTYKA

Co to jest agroturystyka?
Agroturystyka to nowy, szczególny rodzaj
turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od
dawna jako wczasy pod grusz¹.
Jest to forma wypoczynku u rolnika, w funkcjonuj¹cym gospodarstwie rolnym, gdzie
mo¿na mieszkaæ, jadaæ wspólne posi³ki
z gospodarzami, uczestniczyæ w wielu pracach polowych, obserwowaæ jak na co dzieñ
wygl¹da hodowla zwierz¹t i produkcja
roœlinna.
W agroturystyce mamy zapewnion¹ domow¹ atmosferê i mo¿emy liczyæ na zdrow¹,
œwie¿¹ ¿ywnoœæ. Mieszkanie na wsi to
przestrzeñ, swoboda, œwie¿e powietrze,
zieleñ.
Mo¿na czynnie uprawiaæ sporty letnie,
zimowe, zbieraæ runo leœne, ³owiæ ryby,
fotografowaæ zwierzêta.
Agroturystyka jest lekiem na uci¹¿liwoœci

Dlaczego urlop
w gospodarstwie
agroturystycznym?
Gwa³towny rozwój techniki, powstanie

• Aktywizuje miejscowy rynek pracy.

dowiska, rodz¹ w nas siln¹ potrzebê czasowej

• Zmusza rolników do rozbudowy i modernizacji zasobów mieszkaniowych.

lub sta³ej zmiany stylu ¿ycia i - chocia¿by na
bardzo krótko - ucieczki od miejskiego
zamieszania.
To w³aœnie agroturystyka zapewnia bezpoœredni kontakt z przyrod¹ i odpoczynek. Jest
form¹ ekoturystyki, poniewa¿ ma minimalny
wp³yw na œrodowisko. Nie wymaga du¿ych
nak³adów finansowych, wznoszenia nowych
budynków, dziêki czemu przyczynia siê do
zachowania œrodowiska wiejskiego. Najczêœciej agroturystyka jest zwi¹zana z gospodarstwami ekologicznymi i w zwi¹zku z tym, jest
najbardziej naturaln¹ form¹ odpoczynku.
W Polsce jest to naprawdê zdrowy wypoczynek z uwagi na niskie wykorzystywanie

miasta. Jest jedn¹ z form turystyki - tzw.

przez lata nawozów sztucznych i œrodków

alternatywnej - przeciwko ca³ej rzeszy

ochrony roœlin.

czynku. Jednoczeœnie jest te¿ dodatkowym
Ÿród³em dochodu dla rolników prowadz¹cych gospodarstwa agroturystyczne.

• Agroturystyka przyczynia siê do
rozwoju gospodarstw rolnych oraz
miejscowej infrastruktury wiejskiej.

du¿ych miast, ha³as, zanieczyszczenie œro-

egzystencji wspó³czesnego mieszkañca

silnie zorganizowanych sposobów wypo-

Zalety agroturystyki

• Daje dodatkowe dochody gospodarzom i bud¿etom lokalnym.
• Zatrzymuje ludzi m³odych w gospodarstwach rolnych.
• Stwarza mo¿liwoœæ atrakcyjnego wypoczynku, zw³aszcza dla osób mniej
zamo¿nych.
• Jednoczeœnie pozwala na zachowanie
rodzinnych gospodarstw rolnych, pomaga chroniæ wiejski styl ¿ycia i kultywowaæ
tradycje wsi.

