
 

Rola doradztwa  

w kreowaniu i promocji oferty  

turystyki wiejskiej 

 

Szczecin, 13.05.2017 r. 

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   

w Barzkowicach  



Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   
w Barzkowicach  

podejmuje działania na rzecz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej,                 
w tym: 
 organizacja szkoleń, poradnictwa z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej dla rolników                        

i mieszkańców obszarów wiejskich; 

 organizacja konkursu wojewódzkiego Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”; 

 upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej podczas Targów Rolnych                     

     „Agro Pomerania” i innych wydarzeń; 

 współpraca ze Stowarzyszeniami Agroturystycznymi Województwa  Zachodniopomorskiego; 

 materiały promujące gospodarstwa agroturystyczne województwa  zachodniopomorskiego,              

      m.in. artykuły, ulotki, broszury, katalogi, mapy agroturystyczne; 

  organizacja wyjazdów studyjnych do gospodarstw agroturystycznych na terenie kraju; 

  promocja turystyki wiejskiej podczas targów zagranicznych, np. Międzynarodowe Targi 

Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche”.  

 

 



 Szkolenia 

Celem jest przygotowanie uczestników do uruchomienia i prowadzenia działalności 
agroturystycznej na terenach wiejskich 

 

 

 

 

 



Cykl szkoleń w gospodarstwie skategoryzowanym  Siedlisko Orlik*** 
Pensjonat Ekoturystyczny  
Alicja i Tomasz Wilczkiewicz, Chrapowo, gm. Pełczyce 



 
Współpraca z podmiotem ogólnopolskim 
jakim jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne” 
obejmuje przede wszystkim doradztwo i szkolenia 



„bezpieczny i spokojny 

wypoczynek 

w bezpośrednim kontakcie z naturą” 





 
Skarby natury Ogrodów Hortulus  



 
Ogród w stylu A. Gaudíego w kompleksie Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy 



 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwo Alte Farm Anna Britzen, zam. Rusowo  

gm. Ustronie Morskie 



„(…) dla tych, którzy cenią sobie naturalny krajobraz, aktywny wypoczynek na łonie 

przyrody oraz niezwykłą gościnność miejscowych kwaterodawców” 



 

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Razem lepiej” dla Stowarzyszenia 
Agroturystycznego Ziemi Darłowskiej „ZAGRODA” finansowane przez 
Europejski Fundusz Społeczny. 
 

Szkolenie obejmowało trzy panele warsztatowe: 

projektowanie ogrodów 

dekorowanie stołów i potraw 

ogrodowe formy przestrzenne z siana i słomy 



Konkurs Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”      
Realizowany od 1998 roku jako konkurs ogólnokrajowy, a od 2008 roku już jako konkurs 
wojewódzki. 

 

 

 



Ośrodek Agroturystyczny „Młyn nad Starą Regą”  
Agnieszka i Grzegorz Kotwiccy 

Tarnowo, gm. Łobez 

 

Kategoria II: Ośrodek 

I miejsce 

 

 



Ośrodek Agroturystyczny  

„Młyn nad Starą Regą”  



 „Dworek Tradycja” 
Grażyna i Tadeusz Szubowie 

Bełczna, gm. Łobez 

 

Kategoria II: Ośrodek 

I miejsce 

 

 



Gospodarstwo agroturystyczne „Żurawi Krzyk” 
Grzegorz Hlib 

Radowo Małe, gm. Radowo Małe 

 

Kategoria II: Ośrodek 

II miejsce 

 

 

 



 
 

Gospodarstwo agroturystyczne  „W jabłoniowym sadzie” 
Irena i Arkadiusz Olesiejuk 

Jeżyce, gm. Darłowo 

 Kategoria I: Gospodarstwo rolne 

I miejsce 

 



Farma agroturystyczna 
Franciszek Wolarek 

Wygon, gm. Bierzwnik 

Kategoria I: Gospodarstwo rolne 

II miejsce 

 



Gospodarstwo agroturystyczne „Morze Drzew” 
Joanna Tousty 

Rusko, gm. Darłowo 

Kategoria I: Gospodarstwo rolne 

III miejsce 

 



Pensjonat Nowy Młyn** 
Dorota Rybińska 

Namyślin, gm. Boleszkowice 

Kategoria II: Ośrodek 

II miejsce 

 



Gospodarstwo agroturystyczne „Nadmorskie zacisze” 
Olga Lipska 

Mielno, gm. Mielno 

Kategoria II: Ośrodek 

III miejsce 

 



Laureaci konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”           
 - Targi Rolne „Agro Pomerania” 2016  



 Promocja Stowarzyszenia Agroturystycznego „WIATRAK” 

podczas Targów Rolnych „Agro Pomerania” 



 Wydawnictwa poświęcone działalności agroturystycznej 

 publikacje pokonkursowe  

     Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 

 

 

 

 Katalogi agroturystyczne 

 



 

 Mapy agroturystyczne oraz promujące dziedzictwo kulinarne 

 

 

 

 



 Wydawnictwa inne 

 

 

 

 

 

 

  



Stowarzyszenia Agroturystyczne w Województwie Zachodniopomorskim: 

 

• Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne 

• Stowarzyszenie Agroturystyczne „WIATRAK” 

• Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Darłowskiej „ZAGRODA” 

 

 
 

 

 

 

Cele stowarzyszenia agroturystycznego: 

• organizacja, rozwój i promocja turystyki wiejskiej, 

• propagowanie różnych form wypoczynku w gospodarstwach rolnych, 

• dbałość o wzrost poziomu usług w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki, 

• kształtowanie opinii i ocen w odniesieniu do agroturystyki i turystyki wiejskiej, 

• integracja członków oraz pomoc doradcza w organizowaniu turystyki wiejskiej. 

 



    
Województwo zachodniopomorskie dzięki swoim walorom przyrodniczym  

i kulturowym ma duży potencjał związany  

z rozwojem agroturystyki. 

 

 



Położenie i walory naturalne naszego regionu  

pozwalają na rozwój: 
 

•   turystyki krajoznawczej, 

•   turystyki wypoczynkowej w tym ekoturystyki i agroturystyki, 

•   turystyki kwalifikowanej (specjalistycznej), 

•   turystyki biznesowej. 

 

 



Atuty Województwa Zachodniopomorskiego: 

 
• przygraniczne położenie geograficzne, 

• występowanie walorów uzdrowiskowych, 

• rosnący rynek krajowy i zagraniczny dla turystyki wiejskiej, 

• środki unijne na finansowanie turystyki wiejskiej, 

• działalność edukacyjna gospodarstw agroturystycznych. 

 



Liczba gospodarstw agroturystycznych  

w latach 2012 – 2016 
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Liczba gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach 
w latach 2012 - 2016 
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Liczba gospodarstw agroturystycznych  

z ofertą sezonową i całoroczną w latach 2012 - 2016 
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  Zdecydowana większość gospodarstw przyjmuje turystów przez cały rok. Ponadto 

większość kwaterodawców oferuje wyżywienie często na bazie produktów z własnego 
gospodarstwa. 



Najczęściej wymieniane przez rolników dodatkowe   

usługi w gospodarstwie: 
 

• wyżywienie, 

• łowienie ryb, 

• możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego, 

• organizacja ognisk, polowań, grzybobrania, spływów kajakowych, lokalnych imprez: np. 
święto ziemniaka, pstrąga itp. 

• jazda konna, rajdy konne, kuligi 

 

 



c.d. Najczęściej wymieniane przez rolników dodatkowe usługi  

w gospodarstwie: 

 
• biesiadowanie przy muzyce ludowej, 

• sprzedaż produktów spożywczych, rękodzielniczych, 

• zwiedzanie okolicy z przewodnikiem, 

• wspólne wypieki chleba w tradycyjnych piecach chlebowych, 

• pokazy rękodzielnictwa, 

• terapia i hipoterapia 

 



Gospodarstwa agroturystyczne o profilu edukacyjnym 
 

Projekt ogólnopolski realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie Oddziale w Krakowie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami 
doradztwa rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 



Gospodarstwa agroturystyczne o profilu edukacyjnym  
 

Gospodarstwa edukacyjne (zagroda edukacyjna) jest to przedsięwzięcie prowadzone przez 
mieszkańców wsi, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele: 

• edukacja w zakresie produkcji roślinnej, 

• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 

• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, 

• edukacja w zakresie świadomości ekologicznej  

 i konsumenckiej, 

• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła  

 i twórczości ludowej. 

 



 
 

Gospodarstwa edukacyjne 
w Województwie Zachodniopomorskim 

 
„W Labiryntach” – gospodarstwo Iwony i Stanisława Rybickich w miejscowości Paproty, gm. 

Malechowo, pow. sławieński 

 

Tematyka zajęć: „W krainie torfu i źródeł”, „Ploty z wikliną, czyli spotkanie z wierzbą”, „Kolorowa 
pasieka w gospodarstwie”, „Warsztaty bożonarodzeniowe”. 

  



 

Gospodarstwa edukacyjne 
w Województwie Zachodniopomorskim 

  

„Dworek Tradycja” – gospodarstwo Grażyny Zaremby Szuby w miejscowości Bełczna, gm. 
Łobez, pow. łobeski 

 

Tematyka zajęć: „Szkoła kucharzy – Dziedzictwo Kulinarne Pomorza Zachodniego”, „Bazar sztuki 
dla nauki, z nami nuda się nie uda”, „Odkrywcy smaków Pomorza Zachodniego”, „Warsztaty 
świąteczne: Boże Narodzenie, Wielkanoc”. 

 



 

Gospodarstwa edukacyjne 
w Województwie Zachodniopomorskim 

  

„Siedem Ogrodów” – gospodarstwo Grażyny Kugiel w miejscowości Łowicz Wałecki, gm. 
Mirosławiec, pow. wałecki  

 

Tematyka zajęć: „Ogród ziołowy i jadalny. Zioła i owoce dziko rosnące”, „Ogród Bartnika”, „Ogród 
Artysty”. 



 

Gospodarstwa edukacyjne 
w Województwie Zachodniopomorskim 

  

„Zielona Farma”– gospodarstwo Marzeny Rajtar w  miejscowości  Żelimucha, gm. Białogard, 
pow. białogardzki 

 

Tematyka zajęć: „Mały Rolnik”, „Pieczony ziemniak w barwach jesieni”, „Jesienny ogród dyniowy”, 
„Pszczeli świat”, „ Rodzinnie familijnie”. 



 

Gospodarstwa edukacyjne 
w Województwie Zachodniopomorskim 

 „Czarcia Podkowa”– gospodarstwo Agnieszki i Roberta Gumbis w miejscowości Sarbinowo, 
gm. Dębno, pow. myśliborski 

 

Tematyka zajęć: „Podzielę się z Tobą chlebem”, „Wełniana historia człowieka”, „Poznaję siebie              
i świat wokół mnie”, „Roślinny zawrót głowy”. 



 

Gospodarstwa edukacyjne 
w Województwie Zachodniopomorskim 

 Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” - gospodarstwo Konrada Fujarskiego  w miejscowości 
Kluczewo, gm. Czaplinek, pow. drawski 

 

Tematyka zajęć: „Pszczele tajemnice” 

 

 

 



Profile tematyczne w ofercie edukacyjnej  
gospodarstw wiejskich 



Promocja turystyki wiejskiej na targach krajowych i zagranicznych 



Promocja turystyki wiejskiej na targach zagranicznych 



 
 

Zapraszam do odwiedzania gospodarstw  

agroturystycznych 

w województwie zachodniopomorskim 

 

 

 

 

Ewelina Gielmuda 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Barzkowicach 

 

 

     


