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Determinanty popytu usáug agroturystycznych
Determinants of Demand for Agritourism Services
Synopsis. W artykule podjĊto próbĊ okreĞlenia gáównych determinant usáug agroturystycznych wĞród
turystów z Polski oraz Ukrainy i Biaáorusi. W ostatnim czasie grupa imigrantów zarobkowych
z Ukrainy gwaátownie wzrosáa i zaczĊto zauwaĪaü ich nie tylko jako pracowników ale takĪe
konsumentów. Celem pracy byáo okreĞlenie gáównych determinant wpáywających na postrzeganie
agroturystyki. Badania zostaáy przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety. Przedstawione
wyniki opierają siĊ na 250 respondentach. Wskazane zostaáy gáówne cechy brane pod uwagĊ podczas
wyboru usáug agroturystycznych. Badane cechy są przedstawione w czterostopniowej skali co
pozwala w szczegóáach dokáadniej podzieliü turystów usáug agroturystycznych.
Sáowa kluczowe: gospodarstwa agroturystyczne, baza noclegowa, atrakcje turystyczne, wyĪywienie
w gospodarstwach.
Abstract. The article attempts to determine the main determinants of agritourism services among
tourists from Poland, Ukraine and Belarus. Recently, the number of labor immigrants from Ukraine
has grown sharply and they are being noticed not only as employees but also as consumers. The
purpose of the work was to determine the main determinants affecting the perception of agritourism.
The research was carried out in the form of a questionnaire. The results presented are based on 250
respondents. The main features taken into consideration during the selection of agrotourism services
were indicated. The examined features are presented in a four-level scale, which allows to more
precisely divide users of agritourism services.
Key words: agritourism farms, accommodation, tourist attractions, food on farms.
JEL Classification: L83, D12, Z39

WstĊp
Funkcjonowanie rynku usáug agroturystycznych jest związane z wystĊpowaniem
podmiotów rynku czyli nabywców (turystów) po stronie popytu oraz sprzedawców
(wáaĞcicieli gospodarstw agroturystycznych) reprezentujących podaĪ. Muszą teĪ istnieü
dobra i usáugi, które moĪna miedzy sobą wymieniaü po ustalonej cenie i okreĞlone
w prawie przepisy takiej wymiany. Agroturystyka w Polsce nie jest dziaáalnoĞcią
gospodarczą. W myĞl ustawy z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr. 173, 2004), prowadzenie
dziaáalnoĞci agroturystycznej umoĪliwiono wyáącznie rolnikom. Nie muszą zakáadaü
dziaáalnoĞci gospodarczej i zgáaszaü jej do ewidencji gospodarczej (DudziĔska-Krawczyk,
2016). W literaturze przedmiotu pojĊcie agroturystyki jest róĪnorodnie przedstawiane.
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Dla potrzeb niniejszej pracy przyjĊto definicjĊ za Sikorą (2012), który okreĞla ją jako
specyficzny rodzaj turystyki wiejskiej (alternatywnej) organizowany przez rodziny rolnicze
z wykorzystaniem mieszkaniowo-wczasowych zasobów gospodarstwa rolnego oraz
zasobów przyrodniczych, kulturalnych i infrastrukturalnych wsi i regionu. Dla rolników
jest ona traktowana jako moĪliwoĞü wykorzystania zasobów, którymi dysponują (pokoje,
przestrzeĔ wokóá gospodarstwa domowego, zwierzĊta gospodarskie, roĞliny uprawne itp.)
w celach zarobkowych. Dla turystów umoĪliwia nie tylko odpoczynek na terenach
wiejskich ale takĪe edukacjĊ związaną z szeroko pojmowanym wiejskim gospodarstwem
domowym i gospodarstwem rolnym, poznanie kultury regionu, jego historii, folkloru,
zwyczajów i tradycji oraz uprawiania szeroko pojmowanej aktywnoĞci fizycznej zarówno
na dziaáce siedliskowej, ale takĪe bliĪszej i dalszej przestrzeni wiejskiej.
Na popyt agroturystyczny ma wpáyw wiele czynników o róĪnym charakterze. NaleĪą
do nich czynniki: ekonomiczne, demograficzne, postawy spoáeczno-kulturowe i spoáeczne,
mobilnoĞü, regulacje prawne oraz podaĪ. WspóáczeĞnie zmieniają siĊ one bardzo szybko,
co wymaga staáej uwagi i Ğledzenia tendencji na rynku. Rosnące znaczenie usáug
agroturystycznych zarówno dla polskiej wsi jak i turystów, wymusza przeprowadzenia
badaĔ obejmujących czynniki i strukturĊ popytu usáug agroturystycznych zarówno wĞród
polskich i zagranicznych turystów. Celem badania byáo poznanie istotnych czynników
determinujących wybór usáugi agroturystycznej, zarówno wĞród polskich, jak
i zagranicznych konsumentów.

Materiaá i metody
Badanie przeprowadzono w formie kwestionariusza ankiety w okresie kwiecieĔ – maj
2017 roku. W badaniu wziĊáo udziaá 250 osób, w tym 20 osób z poza Polski (Ukraina,
BiaáoruĞ). Reprezentacja w grupie badanej obcokrajowców wynosząca 8% próby byáa
zbliĪona do proporcji w narodowoĞci zatrudnionych w Polsce w poáowie 2017 roku.
Kwestionariusz skáadaá siĊ z trzech czĊĞci: metryczki, pytaĔ dotyczących wyjazdów
agroturystycznych w 2016 roku oraz oceny waĪnoĞci determinant popytu wĞród badanych
osób. Metryczka zawieraáa pytania o: páeü, wiek, wyksztaácenie, zawód wykonywany,
miejsce zamieszkania, miesiĊczne dochody brutto na jedną osobĊ oraz kraj staáego
zamieszkania.
Determinanty, których byáo 71 zostaáy podzielone na osiem pytaĔ w których moĪna
byáo wskazaü odpowiedzi wraz z czterostopniową oceną ich waĪnoĞci dla respondenta.
Warianty oceny to „bardzo waĪny”, „waĪny”, „maáo waĪny” i „niewaĪny”. Tym ocenom
jakoĞciowym przypisano wartoĞci liczbowe (liczby od 1 do 4) w celu poszerzenia
moĪliwoĞci zastosowania metod statystycznych do oceny. Tak przyjĊta transformacja miar
bĊdzie miaáa odmienną interpretacjĊ przy wspóáczynniku korelacji. Dodatnie wspóáczynniki
oznaczaü bĊdą spadek waĪnoĞci determinanty a ujemne jej wzrost.
W pracy wykonano analizy statystyczne takie jak szeregi rozdzielcze, prezentacjĊ
graficzną, wyznaczono wspóáczynnik korelacji Pearsona. Analizy wykonano w arkuszu
kalkulacyjnym MS Excel oraz pakiecie statystycznym IBM SPSS Statistics wersja 24.
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Istota popytu agroturystycznego
W teorii ekonomii najogólniej popyt moĪna zdefiniowaü jako iloĞü dobra, jaką
kupujący są w stanie nabyü w okreĞlonym czasie i po okreĞlonej cenie. Definicja popytu
agroturystycznego nie odbiega od ogólnej definicji popytu. Wedáug Wodejko popyt
turystyczny jest to zapotrzebowanie na produkt turystyczny przy okreĞlonej cenie
i w danym okresie (Wodejko, 1997). Zatem pojĊcie popytu agroturystycznego odnosi siĊ do
sytuacji, w której chĊü nabycia produktów agroturystycznych wystĊpuje po okreĞlonym
poziomie cen i w okreĞlonym czasie. Czynnikiem ksztaátującym popyt agroturystyczny są
potrzeby potencjalnych turystów, z drugiej zaĞ moĪliwoĞci ich zaspokojenia, wyraĪana jak
juĪ wspomniano zarówno poprzez ich siáĊ nabywczą ale takĪe podaĪ na rynku usáug
agroturystycznych. Warto zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ usáugi agroturystyczne są oferowane
przez rolników i traktowane jako dodatkowe Ĩródáo utrzymania, zatem nie zawsze struktura
podaĪy agroturystycznej jest adekwatna do potrzeb turystów. Wedáug Dziedzic i Skalskiej
(2012) popyt turystyczny jest bardzo zróĪnicowany. Na rynku wystĊpuje nie jakaĞ jedna
okreĞlona iloĞü popytu na jednorodne dobro (usáugĊ), ale raczej kompozycja, zbioru popytu
na róĪne produkty wzajemnie wobec siebie komplementarne i/lub substytucyjne,
determinowane przez ich ceny. Zjawisko to z ekonomicznego punktu widzenia utrudnia
(a czĊsto nawet faászuje) analizĊ czynników oddziaáujących na rozmiar popytu z uwagi na
to, Īe zakup poszczególnych usáug (dóbr) cząstkowych moĪe podlegaü oddziaáywaniu
innych czynników, czĊsto wzajemnie wobec siebie sprzecznych, o przeciwstawnym
kierunku dziaáania. Popyt agroturystyczny ĞciĞle wiąĪe siĊ z produktem agroturystycznym.
Wedáug Zawadki (2010) do specyficznych skáadników produktu agroturystycznego
odróĪniających go od innych produktów turystycznych zaliczyü naleĪy: noclegi (najczĊĞciej
w domu gospodarza), smaczne i zdrowe wyĪywienie, wytwarzane niejednokrotnie
z produktów pochodzących z wáasnego gospodarstwa, nieograniczona przestrzeĔ
przyrodnicza, rekreacyjna, usáugi przewodnickie (konno, traktorem, pieszo i inne),
wypoĪyczanie sprzĊtu sportowo-rekreacyjnego, moĪliwoĞü korzystania z sadu i ogrodu,
kontakt ze zwierzĊtami gospodarskimi (nie tylko jazda konna, ale równieĪ karmienie
i czyszczenie koni, podbieranie jaj kurzych, dojenie krowy itp.), nauka rzemiosáa ludowego
(moĪliwoĞü samodzielnego wyplecenia koszyka, utkania kilimu, który jest namacalną
pamiątką z pobytu w gospodarstwie), moĪliwoĞü robienia przetworów domowych
z owoców i warzyw, zbieranie i przetwarzanie owoców runa leĞnego, uczestnictwo
w pracach polowych, moĪliwoĞü obserwacji unikalnych gatunków roĞlin i zwierząt
(w przypadku obszarów chronionych lub w pobliĪu rezerwatów).
Analizując produkt agroturystyczny moĪna zauwaĪyü, iĪ skáada siĊ on zarówno z dóbr,
usáug, jak i pozostaáych elementów ĞciĞle związanych z gospodarstwem rolnym, co
powoduje, Īe moĪe byü szczególnie atrakcyjny dla turystów ze wzglĊdu na odmiennoĞü
w stosunku do Īycia w mieĞcie (ĩelazna i WoĨniczko, 2005). Jednak popyt na konkretny
produkt agroturystyczny wĞród turystów jest bardzo subiektywny, dlatego teĪ zarówno
o jego wielkoĞci jak i strukturze decydują czynniki niewymierne. Analiza literatury
potwierdza, Īe popyt na produkty agroturystyczne ma charakter substytucyjny. NajczĊĞciej
przyczyny substytucji w turystyce ogóáem są braki i zmiany w podaĪy zmiany cen, zmiany
dochodów w gospodarstwach domowych. MoĪe teĪ byü wynikiem preferencji, dąĪenia do
maksymalnego zaspokojenia potrzeb w ramach dysponowania dochodów (ĩelazna
i WoĨniczko, 2005). Popyt ma teĪ charakter komplementarny poniewaĪ áączy w jeden
produkt agroturystyczny popyt na wiele elementów podaĪy (nocleg, wyĪywienie, rozrywkĊ,
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naukĊ, aktywnoĞü fizyczną). Ma teĪ charakter restytucyjny (odnawialny) (BaliĔska i in.,
2014), sezonowy, wystĊpuje równieĪ w grupie wydatków na swobodną konsumpcjĊ, jest
elastyczny cenowo i dochodowo (Gaworecki, 2003). Badanie popytu w agroturystyce jak
wskazują badania naukowe są nie tylko istotne ale waĪna jest równieĪ ich ocena
ekonometryczna (Santeramo, Barbieri, 2017).
Jak zauwaĪyáa BaliĔska (2009) niezwykle waĪne jest teĪ ciągáe monitorowanie
oczekiwaĔ klientów i mierzenie poziomu ich satysfakcji. Walka o klienta za pomocą ceny
w dáuĪszej perspektywie okazuje siĊ nierentowna. Dotychczasowa praktyka pokazuje, Īe
bardziej skutecznym atutem jest wysoka jakoĞü. Zatem o popycie agroturystycznym
decyduje wiele czynników, moĪna stwierdziü, Īe jest kategorią rynkową wraĪliwą na
zmiany róĪnej natury.

Wyniki badaĔ
WiĊkszoĞü tj. 230 badanych pochodziáa z Polski, 11 z Ukrainy i 9 z Biaáorusi.
W sumie osoby z poza Polski stanowiáy grupĊ 8% badanych. ĝredni waĪony wiek
respondentów wyniósá 35 lat. Najliczniejszą grupĊ (38,4%) stanowiáy osoby w wieku 18-25
lat, kolejna grupa (21,6%) to osoby w wieku 26-35 lat. Udziaá pozostaáych respondentów
w podziale na grupy wiekowe to: 11,2% w grupie 36-45 lat, 12,8% w grupie 46-55 lat,
7,6% w grupie 56-70 lat, 4,4% w grupie powyĪej 70 lat oraz 4% w grupie poniĪej 18 lat.
Respondenci pod wzglĊdem wyksztaácenia w wiĊkszoĞci posiadali wyĪsze
wyksztaácenie (53,6%), Ğrednie - 32,8%, zawodowe - 8,8% oraz podstawowe – 4,8%.
Pod wzglĊdem zatrudnienia najwiĊkszą (37,2%) grupą badanych byáy osoby pracujące na
etacie, 34,4% stanowili studenci i uczniowie, 12,8% przedsiĊbiorcy, 7,6% emeryci
i renciĞci, 4,8 przedstawiciele wolnych zawodów oraz 3,2% bezrobotni.
Deklarowany miesiĊczny dochód brutto na jedną osobĊ miaá rozkáad prawoskoĞny.
NajwiĊcej osób zadeklarowaáo zarobki w przedziaáach 1000-1500 zá (22,0%) i 1500-2000
(21,2%) oraz 2000-2500 (14,4%). Kolejny przedziaá dochodu 2500-3000 wskazaáo 12,0%
badanych, 3000-4000 zaznaczyáo 8,4% osób. Dochód powyĪej 4000 zá na osobĊ
zadeklarowaáo 11,2% a poniĪej 1000 zá dochodu wskazaáo 10,8% badanych.
Miejsce zamieszkana, a czynniki wpáywające na postrzeganie agroturystyki są waĪne
co najmniej w grupie osób zamieszkujących miasta. 39,2% osób zamieszkiwaáo miasta
o wielkoĞci zaludnienia powyĪej 200 tys. mieszkaĔców, 19,2% miasta o wielkoĞci od
50 tys. do 200 tys., 18,4% miasta od 5 tys. do 50 tys. W sumie w najwiĊkszych miastach
mieszkaáo 76,8% wszystkich badanych. Ponad 17,2% mieszkaáo na wsi a w miastach
poniĪej 5 tys. mieszkaĔców tylko 6% badanych.
Z powodów technicznych objĊtoĞci niniejszego opracowania i wielowątkowoĞci
badanych aspektów w dalszej czĊĞci pracy zostaną przedstawione te czynniki, które zostaáy
wskazane jako bardzo waĪne i waĪne w znacznej wiĊkszoĞci odpowiedzi.
Wybór gospodarstw agroturystycznego do którego chciaáyby wybraü siĊ osoby
uczestniczące w badaniu zostaá przedstawiony za pomocą dziesiĊciu najwaĪniejszych
czynników wybranych przez autorów. Osoby wypeániające ankietĊ oceniaáy w swoim
odczuciu waĪnoĞü, którą by siĊ kierowaáy. NajwyĪej ocenionym czynnikiem wyboru byáy
interesujące atrakcje w okolicy – 93,4% badanych wskazaáo odpowiedĨ „bardzo waĪne”
lub „waĪne”. JednakĪe w odpowiedziach jest kilka innych nieznacznie niĪej ocenionych
determinant, są to: poáoĪenie gospodarstwa agroturystycznego – 89,7%, cena – 86,2%,
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standard pokkoi – 85,7%, galeria zdjĊüü obiektu – 81,3%, opinie goĞci – 79,8%
%. Pozostaáe
czynniki wyyboru ocenionne byáy teĪ dooĞü wysoko, gdzie najniĪszą ocenĊ wyzznaczono dla
zamieszczennia filmów obiektu
o
i atrrakcji, wysok
ką ocenĊ wskkazaáo 46,5%
% badanych.
Rozkáady waĪnoĞci
w
ocenyy poszczególnnych motywów
w wyboru gosspodarstwa prrzedstawiono
na rysunku 1.

Rys. 1. Determ
minanty oraz ich ocena
o
wyboru gosspodarstwa agrotu
urystycznego
Fig. 1. Determiinants and their assessment of the selection of an ag
gritourism farm
ħródáo: opracow
wanie wáasne.

Przeciw
w wagą pozyytywnych czzynników skááaniających do
d wyboru ggospodarstwa
agroturystyccznego są dem
motywatory, które
k
mogą zaawaĪyü nad podjĊtą decyzją. W pewnej
czĊĞci takim
mi czynnikami mogą byü skrrajne oceny czzynników pozzytywnych leccz czasami są
one wymienniane przez turystów
t
w sposób
s
niezaleĪny. Poddanno ocenie dziiesiĊü takich
demotywatoorów prosząc o wyraĪenie waĪnoĞci w skali
s
jakoĞcioowej jak przy poprzednich
czynnikach. Najbardziej zniechĊcającyym czynnikieem wyboru wedáug
w
responndentów byli
niemili gosppodarze, odpoowiedĨ tĊ wskkazaáo 93,9%.. Kolejnymi waĪnymi
w
dem
motywatorami
byáy: brak áazienki w pokoju
p
– 89,44, niski stand
dard kwateryy – 89,0%, m
maáo atrakcji
w okolicy – 88,1%, nudda – 84,5% oraz wysokiee koszty wyppoczynku – 84,4%. Inne
czynniki neegatywnie wppáywające naa wybór gosspodarstwa teeĪ zostaáy ddoĞü wysoko
ocenione jakko bardzo waĪĪne i waĪne (rrys. 2).
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Rys. 2. Demotyywatory oraz ich ocena wyboru goospodarstwa agroturystycznego
Fig. 2. Demotivvators and their assessment
a
of the selection of an ag
gritourism farm
ħródáo: opracow
wanie wáasne.

Kolejnąą grupą czynnników stymulujących wybó
ór gospodarstw
wa agroturysttycznego jest
ocena waĪnnoĞci samej bazy
b
noclegow
we i jej skáaadowych. NajjwaĪniejszym
m czynnikiem
branym podd uwagĊ przezz badane osobby byáa czysttoĞü – 96,7%,, wygodne áóĪĪko – 94,3%
oraz áazienkka w pokoju – 91%. Wraz ze zmieniająccymi siĊ pokooleniami zmieeniają siĊ teĪ
preferencje mediów elekttronicznych wykorzystywa
w
anych do rozryywki. DostĊp do Internetu
(zaznaczającc odpowiedĨ - bardzo waĪnny i waĪny) wskazaáo
w
60,7% a wyposaĪenie kwatery
w telewizor tylko 33,6%. Pozostaáe detterminanty oraaz ich rozkáaddy obrazuje rysunek 3.

Rys. 3. Determ
minanty oraz ich ocena
o
wyboru bazzy noclegowej gospodarstwa agrotturystycznego
Fig. 3. Determiinants and their assessment of the selection of acco
ommodation base for an agritourism
m farm
ħródáo: opracow
wanie wáasne.

Determina
anty popytu usáuug agroturystyccznych

265

Kwaterra agroturystyyczna to nie tyylko baza noclegowa, wiąąĪe siĊ z nią jeszcze wiele
innych miejsc i obiektów
w towarzyszącyych, które mo
ogą mieü duĪyy wpáyw na wyybór. Ocenie
respondentóów zostaáo prrzedstawionycch trzynaĞcie determinant z tego zakressu. NajwyĪej
oceniona zoostaáa atmosfeera panująca w gospodarstw
wie (93,4% oceniáo jako bbardzo waĪną
i waĪną). Isttotną determinnantą dla ponaad 91% respon
ndentów byáo bezpieczeĔstw
wo turystów,
nastĊpnie spposób obsáuggi (87,8%), sttandard kwateery – 86,1% oraz wyĪywiienie 84,6%.
MoĪliwoĞü poznania lokkalnej kultury wskazaáo bliisko ¾ osób a poznanie ppracy na wsi
niespeána ½ badanych. NaleĪy
N
podkreeĞliü iĪ przedsstawione determinanty na rrysunku 4 są
po czĊĞci baardzo specyficczne, wiĊc tym
m samym niee są poĪądanee przez znacznną wiĊkszoĞü
turystów.

Rys. 4. Determ
minanty oraz ich ocena
o
dotyczące samej
s
kwatery agrroturystycznej
Fig. 4. Determiinants and their assessment regardding the agritourissm lodging itself
ħródáo: opracow
wanie wáasne.

KaĪdy pobyt turystyyczny wiąĪe siĊ
s z korzystaania z bazy gastronomiczn
g
nej. W czĊĞci
gospodarstw
w agroturystyccznych nie jeest oferowanee wyĪywieniee ale moĪe byyü w ofercie
dostĊp do kuchni lub ĞwieĪych
Ğ
prooduktów prod
dukowanych na miejscu. Ponad 87%
u
za barrdzo waĪne i waĪne znaalezienie w ofercie Īywieeniowej daĔ
badanych uwaĪa
regionalnychh lub daĔ kucchni domowejj (86,4%). 80
0,2% respondeentów wybieraáoby oferty,
gdzie jest moĪliwe caaáodzienne wyĪywienie
w
oparte
o
na produktach poochodzących
my oraz modyy Īywieniowe wystĊpujące
z gospodarsttwa rolnika luub jego sąsiaddów. Problem
w spoáeczeĔĔstwie coraz szerzej skáaaniają do poszukiwania ofert
o
które bbĊdą dawaáy
moĪliwoĞü realizowania
r
s
specjalnej
dietty w gospodarrstwach agrotuurystycznych. Blisko 72%
ankietowanyych zainteresowanych jestt ĪywnoĞcią ekologiczną a 64,5% dostosowaniem
Īywienia do ich indyw
widualnej dietty. Inne prefferencje orazz ich waĪnoĞü związana
z Īywieniem
m przedstawiono na rysunkuu 5.
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Rys. 5. Determ
minanty oraz ich ocena
o
dotyczące bazy
b
gastronomicznej gospodarstw
wa agroturystycznnego
Fig. 5. Determiinants and their assessment of the gastronomic basee of the agritourissm farm
ħródáo: opracow
wanie wáasne.

Obszarry wiejskie to takĪe infrastrruktura publicczna, walory przyrodnicze
p
lub aktywny
wypoczynekk w najbliĪszzym rejonie gospodarstwa
g
a. Z infrastrukktury jako baardzo waĪne
i waĪne wskkazane zostaááy sklepy (900,0%), zabytk
ki (78,0%). Respondenci
R
zzwracają teĪ
uwagĊ na zaadbanie wsi (778,4%), wytycczone szlaki tu
urystyczne (800,0%) czy sąssiedztwo lasu
(83,3%). Aggroturystyka to
t teĪ poszukkiwanie ciszy i spokoju, 855,1% przywiąązuje do tego
duĪą wagĊ.. WiĊkszoĞü osób chce odwiedziü gospodarstwa
g
agroturystyczne nie dla
zapoznania siĊ z pracą na
n roli a dla bliskoĞci
b
obco
owania z przyyrodą. Wskazzuje na to, iĪ
% uwaĪa moĪliiwoĞü poznaniia pracy rolnik
ka za waĪny aspekt
a
a ponadd dwukrotnie
tylko 35,6%
wiĊcej osóbb chce korzysttaü z otaczająącej przyrody. Piesze wycieeczki dla 84,22% są waĪne
a rowerowe dla 83,8%, turystykĊ woodną w czasiee wyjazdu chhciaáoby upraw
wiaü 76,6%.
wo w wydarzeeniach tego tyypu waĪne jesst dla 73,3%.
Poznanie lokkalnej kulturyy i uczestnictw
51,0% za waĪne
w
i bardzoo waĪne uznajje moĪliwoĞü poznania rĊkkodzieáa i lokaalnej kuchni.
StrukturĊ waaĪnoĞci oraz inne
i
determinaanty przedstaw
wiono na rysuunku 6.
Analizaa korelacji wykazaáa na
n poziomie istotnoĞci Į=0,01 wielle istotnych
statystyczniee zaleĪnoĞci pomiĊdzy badaniami cechami.
c
Z powodów teechnicznych,
wielkoĞci macierzy
m
korelacji 75x75 nie
n zamieszczzono jej, a daalej zostaáy prrzedstawione
tylko najwaaĪniejsze weddáug autorów
w istotne zaleeĪnoĞci. Cenaa usáugi agrooturystycznej
zostaáa wskkazana jako jeedna z waĪniejszych, cech
ha ta byáa skoorelowana (w
wsp. korelacji
0,23) miĊdzzy innymi z wyksztaáceniem
w
m. Wraz z wyĪĪszym poziom
mem wyksztaáácenia malaáa
waĪnoĞü ceny jako deterrminanty. Cena byáa teĪ skorelowana
s
z miejscem zzamieszkania
(0,33), wrazz ze wzrostem
m miejscowoĞĞci malaáa waaĪnoĞü ceny, podobna sytuuacja to cena
a zarobki (0,38), waĪnooĞü ceny maaleje wraz ze
z zwiĊkszenniem zarobkóów. Miejsce
zamieszkaniia byáy skoreloowane (0,19) z odlegáoĞciąą gospodarstwaa agroturystyccznego.
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Rys. 6. Determ
minanty oraz ich ocena
o
dotyczące okolicy
o
gospodarsstwa agroturystyccznego oraz moĪlliwoĞci
spĊdzania w nim
m wolnego czasuu
Fig. 6. Determiinants and their assessment of the area of the agrito
ourism farm and the
t possibilities oof spending free
time in it
wanie wáasne.
ħródáo: opracow

Jednym
m z waĪniejszyych demotywatorów byáy wysokie
w
kosztt usáugi. WaĪnnoĞü wpáywu
ceny na deccyzjĊ wyboru gospodarstwaa byáa istotnie skorelowana z miejscem zzamieszkania
(0,31) i zaroobkami (0,18)), wraz ze wzrrostem wartoĞĞci tych cech malaáa waĪnooĞü wysokich
kosztów jakko demotywatoora.
Z elem
mentów oceny bazy noclegow
wej najwyĪej oceniana jakoo waĪna byáa czystoĞü, nie
stwierdzonoo Īadnej zaleĪnoĞci pomiĊddzy tą cechą a cechami metryczki co suggeruje, Īe bez
wzglĊdu na cechy kwaterobiorcy czystooĞü jest zawszze najwaĪniejssza.
Z wiekkiem byáy skorelowane trzzy cechy. Wrraz ze wzrosttem wieku badane osoby
wiĊkszą waagĊ przywiązyywali: wygoddzie spania (-0,19) i wystrroju regionalnnemu wnĊtrz
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(-0,20). Osoby wraz z wiekiem przywiązywaáy coraz mniejszą wagĊ dostĊpnoĞci do
Internetu (0,32). Ocena kwatery w kilku cechach byáa istotnie zaleĪna od wieku. Wzrost
wieku powodowaá zwiĊkszenie waĪnoĞci takich cech jak: obsáuga (-0,24), piĊkno ogrodu
(-0,23) czy moĪliwoĞci wyĪywienia (-0,2). Osoby máodsze wiĊkszą wagĊ przywiązywaáy
do moĪliwoĞci skorzystania z urządzeĔ rekreacyjnych (0,20). Ocena poáoĪenia
gospodarstwa a dokáadniej infrastruktury w jej okolicy byáa uzaleĪniona od wieku
badanych (ze wzrostem wieku wzrastaáa waĪnoĞü) w ocenie waĪnoĞci wystĊpowania takich
obiektów i cech jak: oĞrodek zdrowia (-0,23), koĞcióá (-0,26), zadbana wieĞ (-0,17) oraz
cisza i spokój (-0,15). Istotny związek wystąpiá teĪ pomiĊdzy determinantami spĊdzania
wolnego czasu a wiekiem. W wiĊkszoĞci wraz ze wzrostem wieku malaáa waĪnoĞü takich
sposobów spĊdzania czasu jak: rowerowe wycieczki (0,31), jazda konna w gospodarstwie
(0,31), turystyka wodna (0,27) oraz piesze wycieczki (0,17).

Wnioski
Agroturystyka jako bardzo szeroka i róĪnorodna forma spĊdzania czasu ma bardzo
wiele waĪnych determinant, które są brane pod uwagĊ. Z 71 zaproponowanych determinant
wysoką ocenĊ (bardzo waĪne i waĪne) wskazaną przez ponad poáowĊ respondentów
uzyskaáo aĪ 62 cechy, a ocenĊ wysoką, wskazaną przez ponad ¾ badanych otrzymaáo
ponad poáowa cech (37). Tak wysokie oceny waĪnoĞci Ğwiadczą o dobrym doborze
zaproponowanych determinant wyboru usáug agroturystycznych, a ich duĪa liczba
o záoĪonoĞci zagadnienia oraz róĪnorodnoĞci form i sposobów wypoczynku
w gospodarstwach agroturystycznych. Przeprowadzona analiza korelacji wykazaáa wiele
istotnych związków pomiĊdzy cechami osobowymi lub pochodzeniowymi a preferencjami
wyborów gospodarstw agroturystycznych. Najbardziej wpáywową cechą na zmiennoĞü
waĪnoĞci postrzegania cech przy wyborze gospodarstw agroturystycznych byá wiek
respondentów. Wygoda i poziom wyposaĪenia byá czĊĞciej wskazywany przez osoby
starsze. MoĪliwoĞci aktywnego wypoczynku natomiast bardzo waĪne byáy dla osób
máodszych. W analizach postawiono teĪ tezĊ, iĪ sposób wyboru gospodarstwa
agroturystycznego nie róĪni siĊ ze wzglĊdu na narodowoĞü respondenta. Niestety z powodu
zbyt duĪej dysproporcji w poszczególnych trzech grupach narodowych badanych osób nie
udaáo siĊ takiej hipotezy odrzuciü. Statystyki opisowe wskazywaáy podobieĔstwo pomiĊdzy
Polakami a Biaáorusinami i UkraiĔcami lecz braki w poszczególnych frakcjach cech
metryczki nie pozwoliáy na przeprowadzenie tych porównaĔ szczegóáowych. Niniejszym
uogólnienia udowodnione statystycznie mogą byü poczynanie tylko bez uwzglĊdnienia
narodowoĞci.
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