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1. Wstęp 
 
 
 
Przedmiot badań 

 
Praca podejmuje zagadnienie rozwoju i funkcjonowania obiektów noclegowych 

specjalizujących się w świadczeniu usług dla turystów uczestniczących w turystyce wiejskiej 

na Białorusi. Turystyka wiejska jest szczególną i wyróżniającą się kategorią zjawisk 

turystycznych (Kurek 2007). Tradycyjne cechy środowiska wiejskiego, wiejski styl życia oraz 

bliskość przyrody stają się w obliczu postępującej urbanizacji coraz bardziej cenionymi 

i pożądanymi wartościami dla potencjalnych turystów (Durydiwka 2012; Kowalczyk 2000; 

Kurek 2007; Kubal-Czerwińska 2018; Mika 2014; Sikora 2014; Wojciechowska 2009).  

Białoruś dysponuje bogactwem zasobów turystycznych, które przyczyniają się do 

rozwoju społecznej aktywności turystyczno-rekreacyjnej (Pirozhnik, Andrijewskaja 2007). 

Wypoczynek na obszarach wiejskich ma długie tradycje w społeczeństwie białoruskim, które 

sięgają początków XX w. Są one związane przede wszystkim z wyjazdami indywidualnymi 

do własnych domów rekreacyjnych, wycieczkami „na łono” natury oraz ruchem kuracyjnym. 

Współcześnie obserwuje się szybki rozwój komercyjnych wyjazdów turystycznych na wieś 

i towarzyszący temu wzrost liczby podmiotów usługowych działających na krajowym rynku 

turystycznym, zarówno w sferze podaży usług noclegowych i gastronomicznych, jak 

i organizacji wyjazdów oraz usług dodatkowych.  

Proces kształtowania się prywatnego sektora usług noclegowych na terenach wiejskich 

Białorusi został zapoczątkowany wraz z wejściem tego kraju na ścieżkę budowania nowego 

ładu gospodarczego w latach 90. XX w. Problematyka aktywizacji gospodarczej i społecznej 

obszarów wiejskich na Białorusi poprzez rozwój komercyjnych usług turystycznych jest 

zagadnieniem wciąż nowym i ma ścisły związek z rozwojem ducha indywidualnej 

przedsiębiorczości w społeczeństwie kraju.  

Turystyczna działalność usługowa na terenach wiejskich Białorusi stanowi sferę 

zainteresowania władz państwowych, które dostrzegają w niej nie tylko czynnik rozwoju 

ekonomicznego i źródło zatrudnienia ludności, lecz także czynnik rozwoju wielofunkcyjnego 

wsi i transformacji, „odziedziczonego” po minionym systemie gospodarczym, modelu 

rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, silnie uzależnionego od kondycji 
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wielkoobszarowego rolnictwa (Nacyonalnaja stratiegija… 2017). Oczekuje się również tego, 

że komercyjna turystyka wiejska może stać się impulsem podtrzymania lub odtworzenia 

niematerialnych wartości kulturowych białoruskiej wsi i poprawy jej wyposażenia 

infrastrukturalnego. Od początku XXI w. są tworzone warunki prawne i szeroko rozumiana 

sfera regulacyjna na rzecz pobudzania turystyki na wsi, jej mechanizmów rozwojowych, 

a także w odniesieniu do funkcjonowania zaangażowanych podmiotów usługowych. Państwo 

tworzy również warunki do inicjowania oraz kształtowania się systemowego wsparcia – 

organizacyjnego, naukowego i finansowego w tzw. zewnętrznym otoczeniu turystyki 

wiejskiej.  

Turystyka wiejska jako fenomen społeczny, kulturowy, gospodarczy i przestrzenny, 

od wielu lat jest przedmiotem szerokiego zainteresowania naukowego na świecie (Durydiwka 

2012; Kowalczyk 2000; Kurek 2007; Lane 1994; Mika 2014; Sikora 2014; Wojciechowska 

2009). Kwestia ta jest również przedmiotem badań i dyskusji w literaturze białoruskiej 

(Blazhevich 2015, 2017; Chomicz 2008; Gajdukiewicz 2007; Klicunowa 2004; Klicunowa i 

in. 2011, 2014; Korbut 2014; Mozgowaja 2010; Pirozhnik 2015; Reszetnikow 2011; 

Tarasienok 2016). Większość prac krajowych dotyczy identyfikacji i oceny uwarunkowań 

geograficznych – przyrodniczych i społeczno-kulturowych oraz gospodarczych, rozwoju tej 

formy turystyki, a także identyfikacji kierunków i charakterystyki rozwoju przestrzennego 

bazy noclegowej na terenach wiejskich (m.in.: Anoszko, Gajdukiewicz 2010; Bliszcz 2010; 

Diemianczik 2011, 2013; Fakeyeva, Shadrakou 2016; Jacuchno i in. 2001; Klicunowa i in. 

2011; Lokotko 2002; Tarasionok 2003; Traskiewicz 2008, 2010; Pirozhnik 2008, 2015; 

Reszetnikow 2002). Brakuje jak dotąd prac, które dokonałyby w sposób kompleksowy 

diagnozy czynników oraz barier rozwoju i funkcjonowania obiektów noclegowych turystyki 

wiejskiej na Białorusi, w szerokim kontekście uwarunkowań przyrodniczych 

i przestrzennych, zachodzących współcześnie przemian społeczno-gospodarczych na 

obszarach wiejskich tego kraju, rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, a także 

uwarunkowań prawnych i organizacyjnych.  

 
Cel główny i cele szczegółowe 

 
Celem g łównym pracy jest określenie czynników i ograniczeń rozwoju bazy 

noclegowej turystyki wiejskiej na Białorusi, wskazanie kierunków jej przestrzennego 

rozwoju, a także rozpoznanie specyfiki funkcjonowania tego rodzaju obiektów z punktu 

widzenia ich organizacji oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług.   
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Dla realizacji celu głównego przyjęto następujące cele szczegółowe: 

– rozpoznanie obecnego stanu oraz kierunków przestrzennego rozwoju bazy noclegowej 

turystyki wiejskiej; 

– określenie czynników rozwoju bazy noclegowej turystyki wiejskiej, wynikających 

z uwarunkowań przyrodniczych, społeczno-kulturowych, gospodarczych,  prawnych 

i organizacyjnych; 

– rozpoznanie rodzaju oraz zakresu usług podstawowych i komplementarnych świadczonych 

turystom w obiektach noclegowych turystyki wiejskiej; 

– rozpoznanie ograniczeń oraz barier rozwoju i funkcjonowania obiektów noclegowych 

turystyki wiejskiej; 

– określenie możliwości rozwoju bazy noclegowej turystyki wiejskiej na Białorusi 

w przyszłości.  

Niniejsza rozprawa ma charakter eksploracyjny. Rozpoznaniu kluczowych zagadnień 

podporządkowano założenia i podstawy metodologiczne pracy, w tym metodykę badań 

oraz sposób opracowania źródłowego materiału informacyjnego.  

 

Metodyka i zakres badań oraz źródła danych  

 

Dla realizacji celu głównego pracy i celów szczegółowych przeprowadzono badania 

kameralne, polegające na analizie danych wtórnych (zastanych), a także badania 

terenowe, których rezultaty, z analitycznego punktu widzenia, stanowiły źródło danych 

pierwotnych.  

Badania kameralne obejmowały:  

– kwerendę i analizę literatury naukowej białoruskiej i zagranicznej;  

– zebranie i analizę treści dokumentów prawnych w postaci: dekretów Prezydenta Republiki 

Białorusi, rozporządzeń wydawanych na poziomie rządowym i ministerialnym;  

– zebranie i analizę treści dokumentów planistycznych, w tym strategii rozwoju oraz 

programów rozwojowych dotyczących turystyki i innych sektorów gospodarczych, a także 

wybranych programów rozwoju regionalnego. 

Analizie zawartości treści poddano łącznie 78 aktów prawnych oraz dokumentów 

planistycznych. Szczegółowy ich wykaz zamieszczono w końcowej części rozprawy.  
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Cennymi wtórnymi źródłami informacji okazały się ponadto:  

– dane statystyczne z publikowanych raportów Narodowego Komitetu Statystycznego 

Republiki Białorusi;  

– dane białoruskiego stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” na temat działających obiektów 

turystyki wiejskiej w kraju, zebrane w opracowaniu: Katalog sel'skikh usadeb… (2014); 

– raporty i opracowania na temat stanu środowiska przyrodniczego;  

– rejestry obiektów zabytkowych.  

Źródłem danych pierwotnych były wyniki badań terenowych w formie wywiadów 

kwestionariuszowych, które przeprowadzono z gestorami obiektów noclegowych turystyki 

wiejskiej (łącznie 91 wywiadów), a także wywiadów swobodnych z: 

– pracownikami białoruskiego stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi”, w jego siedzibie 

głównej oraz w biurach oddziałów regionalnych (15 wywiadów); 

– przedstawicielami władz lokalnych (10 wywiadów); 

– pracownikiem Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki;  

– pracownikiem banku „Belagroprombank”;  

– pracownikiem obwodowego urzędu skarbowego;  

– koordynatorem międzynarodowego projektu w zakresie turystyki wiejskiej pt. Mestnoye 

predprinimatel'stvo…(2015).  

Szczegółowe omówienie budowy kwestionariusza wywiadu z gestorami obiektów 

noclegowych (Załącznik), sposobu pozyskiwania informacji oraz rezultatów tychże badań 

zamieszczono w rozdziale 5.  

Badania terenowe przeprowadzono w latach 2014–2017, przy czym proces 

gromadzenia informacji w toku wywiadów z gestorami obiektów trwał od czerwca 2015 r. do 

września 2016 r. W tym okresie przeprowadzono także wywiady swobodne, które ostatecznie 

zakończono w 2017 r.  

W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 91 podmiotów świadczących usługi 

noclegowe w turystyce wiejskiej, działających w 62 rejonach, we wszystkich sześciu 

obwodach kraju. Liczbę podmiotów biorących udział w badaniu według obwodów i rejonów 

prezentuje tabela 1.  

Analizę rozwoju przestrzennego bazy noclegowej turystyki wiejskiej przeprowadzono 

dla całego kraju z podziałem na wszystkie 118 rejonów administracyjnych (ryc. 1). Źródłem 

informacji o liczbie obiektów noclegowych z podziałem na obwody były dane Narodowego 
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Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi, natomiast szczegółowe dane na temat liczby 

aktywnie działających podmiotów noclegowych turystyki wiejskiej w administracyjnych 

rejonach zawierało opracowanie stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” pt. Katalog sel'skikh 

usadeb… (2014). Wybór informacji o badanych obiektach z rejestru stowarzyszenia 

„Odpoczynek na wsi” był celowy z uwagi na fakt, że instytucja ta oraz krajowy bank  

„Belagroprombank” – jako jedyne w kraju, prowadzą monitoring usług w ramach turystyki 

wiejskiej. Stowarzyszenie kwalifikuje do rejestru obiektów noclegowych turystyki wiejskiej 

(obiekty „agroekoturystyki”) wyłącznie te podmioty, które spełniają wymagane prawem 

kryteria oraz zapewniają odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług. Dane 

stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” dotyczące liczby obiektów noclegowych turystyki 

wiejskiej różnią się od oficjalnych danych Narodowego Komitetu Statystycznego RB. 

 
 
Tabela 1. Liczba podmiotów biorących udział w badaniu kwestionariuszowym według obwodów 
i rejonów 

Obwód Liczba wywiadów Rejony (liczba wywiadów) 

Brzeski 16 
baranowicki (1), bereski (2), drohiczyński (1), iwacewicki (1), kamieniecki (1), 
kobrzynski (1), lachowicki (2), łuniniecki (1), małorycki (1), piński (1), stoliński 
(1), żabinecki (3) 

Grodzieński 21 
grodzieński (4), iwiejski (1), korelicki (2), lidzki (2), mostowski (1), nowogródzki 
(2), ostrowiecki (1), oszmiański (1), smorgoński (2), szczuczyński (1), świsłocki 
(1), werenowski (1), zdzięcielski (1), zelweński (1) 

Homelski 9 
czeczerski (1), homelski (1), lelczycki (1), petrykowski (1), rohaczowski (1), 
rzeczycki (1), świetłohorski (1), żytkowicki (2) 

Mohylewski 5 bobrujski (1), bychowski (2), mohylewski (2) 

Miński 20 
borysowski (1), dzierżyński (2), krupski (1), łohojski (1), miadzielski (2), miński 
(5), mołodeczański (1), puchowicki (2), smolewicki (1), stołpecki (1), wilejski 
(1), wołożyński (2) 

Witebski 20 
bieszenkowicki (1), brasławski (4), dokszycki (1), głubokski (2), lepelski (1), 
miorski (2), orszański (1), połocki (1), postawski (2), rossoński (2), sienneński 
(1), uszacki (1), wierchniedzwiński (1) 

Razem 91  

Źródło: opracowanie własne. 
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10–lachowicki, 11–łuniniecki, 12–małorycki, 13–piński, 14–prużański, 15–stoliński , 16–żabinecki;

Obwód grodzieński
Rejony: 17–brzostowicki, 18–grodzieński, 19–iwiejski, 20–korelicki, 21–lidzki, 22–mostowski, 23–nowogródzki, 24–ostrowiecki,
25–oszmiański, 26–słonimski, 27–smorgoński, 28–szczuczyński, 29–świsłocki, 30–werenowski, 31–wołkowyski, 32–zdzięcielski,
33–zelweński;

Obwód homelski
Rejony: 34–brahiński, 35–budzki, 36–chojnicki, 37–czeczerski, 38–dobruski, 39–homelski, 40–jelski, 41–kalinkowicki , 42–kormiański,
43–lelczycki, 44–łojowski, 45–mozyrski, 46–narowelski, 47–petrykowski, 48–rohaczowski, 49–rzeczycki, 50–świetłohorski,
51–wietecki, 52–żłobiński, 53–żytkowicki, 54–оktiabrski;

Obwód miński
Rejony: 55–berezeński, 56–borysowski, 57–czerwieński, 58–dzierżyński, 59–klecki, 60–kopylski, 61–krupski, 62–lubański,
63–łohojski, 64–miadzielski, 65–miński, 66–mołodeczański, 67–nieświeski, 68–puchowicki, 69–słucki, 70–smolewicki, 71–soligorski,
72–starodoroski, 73–stołpecki, 74–uździeński, 75–wilejski, 76–wołożyński;

Obwód mohylewski
Rejony: 77–białynicki, 78–bobrujski, 79–bychowski, 80–chocimski, 81–czauski, 82–czerykowski, 83–drybiński, 84–hłuski, 85–horecki,
86–kirowski, 87–kliczewski, 88–klimowicki, 89–kościukowicki, 90–krasnopolski, 91–kruhelski, 92–krzyczewski, 93–mohylewski,
94–mścisławski, 95–osipowicki, 96–sławogrodzki, 97–szołowski;

Obwód witebski
Rejony: 98–bieszenkowicki, 99–brasławski, 100–czaśnicki, 101–dokszycki, 102–dubrowieński, 103–głubokski, 104–gorodocki,
105–lepelski, 106–łoźnieński, 107–miorski, 108–orszański, 109–połocki, 110–postawski, 111–rossoński, 112–sienneński,
113–szarkowszczyński, 114–szumiliński, 115–tołoczyński, 116–uszacki, 117–wierchniedźwiński, 118–witebski.

Ryc. 1. Podział administracyjny Białorusi na obwody i rejony
Źródło: opracowanie własne.

– rejony, w których przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe
z gestorami obiektów noclegowych turystyki wiejskiej
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Uwagi terminologiczne 

 

Pewnym utrudnieniem w warstwie teoretyczno-metodologicznej okazał się fakt, że 

terminologia naukowa w języku rosyjskim stosowana na Białorusi w odniesieniu do obiektów 

świadczących usługi noclegowe w turystyce wiejskiej nie jest tożsama z pojęciami 

stosowanym w literaturze polskiej. W badaniach uczonych białoruskich oraz w krajowych 

dokumentach prawnych przyjęło się określenie „subiekty agroekoturizma” jako termin 

przyporządkowany podmiotom świadczącym usługi noclegowe na wsi, i które korzystają 

z określonych preferencji oraz ulg podatkowych. W języku polskim najbliższym znaczeniowo 

temu określeniu jest termin „gospodarstwo agroturystyczne” z uwagi na położenie obiektu 

w środowisku wiejskim oraz zakres świadczonych dla turystów usług, a także ze względu na 

fakt korzystania przez właścicieli tej kategorii bazy z udogodnień w sferze podatkowej. 

Rozwój bazy gospodarstw agroturystycznych w Polsce jest przejawem indywidualnej 

przedsiębiorczości mieszkańców wsi oraz dokonuje się na podbudowie indywidualnych 

zasobów mieszkaniowych ludności. Natomiast białoruska kategoria „subiekty 

agroekoturizma” („podmioty agroekoturystyki”) obejmuje obiekty, których gestorami – 

oprócz osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców) – mogą być także przedsiębiorstwa 

rolnicze (wielkoobszarowe organizacje rolnicze). Dlatego też jako odpowiednik pojęciowy 

terminu „subiekty agroekoturizma” stosuje się w pracy określenie „obiekty noclegowe 

turystyki wiejskiej”1.  

Szerszą dyskusję kwestii terminologicznych odnoszących się do relacji:  turystyka – 

obszary wiejskie podjęto w rozdziale 2.  

 

Struktura pracy 

 

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów problemowych oraz wniosków. We 

wstępie przedstawiono przedmiot pracy, sformułowano jej cel główny i cele szczegółowe, 

a także omówiono metodykę badań, ich zakres przestrzenny i czasowy oraz główne źródła 

danych.  

                                                 
1 W niektórych miejscach rozprawy Autorka, mając na uwadze styl wypowiedzi, zamiennie używa określenia 
„gospodarstwa agroekoturystyczne”.  
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Pierwszy rozdział przedstawia podstawy teoretyczne pracy. W świetle 

dotychczasowego stanu badań przedstawiono wybrane zagadnienia problemowe rozwoju 

turystyki na obszarach wiejskich, omówiono podstawowe pojęcia ze szczególnym 

uwzględnieniem terminologii stosowanej w polskiej i białoruskiej literaturze naukowej. 

Osobne miejsce poświęcono na dyskusję zagadnień dotyczących funkcji rozwoju turystyki na 

terenach wiejskich oraz koncepcji wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju tych 

obszarów.  

Drugi rozdział zawiera charakterystykę uwarunkowań rozwoju bazy noclegowej na 

terenach wiejskich Białorusi. W pierwszym podrozdziale przedstawiono tradycje turystyki 

wiejskiej w kraju, w tym rys historyczny rozwoju bazy noclegowej i wyjazdów turystycznych 

na wieś. W dalszej kolejności omówiono potencjał zasobów turystycznych obszarów 

wiejskich kraju oraz jego ocenę w świetle dotychczasowych badań. W zarysie 

scharakteryzowano strukturę terytorialnego systemu turystyczno-rekreacyjnego kraju 

z punktu widzenia wartości przyrodniczych, zasobów przestrzeni rekreacyjnej, wartości 

kulturowych istotnych dla turystyki wiejskiej oraz systemu połączeń drogowych. Ukazano 

także próby regionalizacji turystycznej kraju z uwzględnieniem obszarów (stref) 

turystycznych. Sytuacja rolnictwa oraz główne problemy społeczne obszarów wiejskich były 

przedmiotem dyskusji w kolejnym podrozdziale. Omówiono w nim główne kierunki rozwoju 

rolnictwa oraz wybrane problemy rozwoju społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich. 

Następny podrozdział poświęcono na przybliżenie uwarunkowań oraz cech jakościowych 

rozwoju małej przedsiębiorczości na Białorusi. Stan oraz proces kształtowania się 

uwarunkowań prawnych i organizacyjnych rozwoju turystyki wiejskiej były przedmiotem 

omówienia w punkcie 3.5.  

Trzeci rozdział zawiera szeroką charakterystykę stanu rozwoju, kategorii rodzajowych 

i rozkładu przestrzennego bazy noclegowej Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem bazy 

noclegowej turystyki wiejskiej jako elementu składowego pojemności recepcyjnej kraju. 

Oprócz analizy rozwoju przestrzennego bazy noclegowej turystyki wiejskiej, omówiono także 

takie kwestie problemowe jak: struktura, wykorzystanie oraz wzorce funkcjonalne obiektów 

noclegowych.  

Identyfikacja i ocena czynników oraz barier rozwoju obiektów noclegowych turystyki 

wiejskiej była przedmiotem dyskusji w rozdziale czwartym. Przedstawiono w nim kolejno: 

organizację i metodykę badań kwestionariuszowych, charakterystykę respondentów 

i badanych obiektów, świadczone w tych obiektach usługi (podstawowe i komplementarne) 
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dla gości, ich wykorzystanie, w tym znaczenie gości powracających, a także przesłanki 

i motywy rozpoczęcia działalności turystycznej przez gestorów, ich zaangażowanie we 

współpracę z innymi podmiotami oraz problem rozwoju kompetencji indywidualnych 

i społecznych w procesie aktywizacji turystycznej. Badani gestorzy dokonali oceny roli 

infrastruktury wsi oraz informacji turystycznej i promocji regionalnej z punktu widzenia 

funkcjonowania ich obiektów, a także wskazali na determinanty (czynniki i ograniczenia) 

warunkujące ich działalność turystyczną na wsi. Ostatnią część pracy stanowią wnioski.  



2. Turystyka na obszarach wiejskich jako problem badawczy 
 
 
2.1. Wprowadzenie  

 
 

Obszary wiejskie za sprawą niskiego stopnia urbanizacji, bliskości przyrody oraz 

zachowania tradycyjnego charakteru krajobrazu stanowią szczególny przedmiot 

zainteresowania turystów. Wypoczynek na wsi ma w Europie długie tradycje sięgające 

jeszcze czasów Cesarstwa Rzymskiego (Warszyńska, Jackowski 1978). Znaczny przyrost 

liczby wyjazdów turystycznych na wieś miał związek z rozwojem aglomeracji w XIX w. 

i wzrostem społecznego zainteresowania wypoczynkiem na łonie natury oraz korzystania 

z leczniczych właściwości produktów rolniczych (m.in. mleka, serwatki owczej). Intensywny 

rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Europie rozpoczął się w latach 60. i 70. XX w., 

stając się ważnym czynnikiem ich przeobrażeń w wymiarze przestrzennym, społeczno-

gospodarczym i kulturowym (Durydiwka 2012; Kurek 2007; Mika 2007). 

Współczesne badania i dyskusja naukowa nad rozwojem turystyki na obszarach 

wiejskich dotyczą następujących kwestii problemowych: 

a) koncepcyjne oraz definicyjne ujęcia różnych kategorii (form) turystyki realizowanych na 

obszarach wiejskich; 

b) społeczny wymiar turystyki na obszarach wiejskich z perspektywy turystów 

i mieszkańców; 

c) znaczenie turystyki na obszarach wiejskich z punktu widzenia jej roli jako czynnika 

przemian funkcjonalnych wsi,   

d) znaczenie turystyki jako czynnika zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju 

wielofunkcyjnego terenów wiejskich (Durydiwka 2012; Kurek 2004; Wojciechowska 2007). 

Problematyka ta jest analizowana w różnych kontekstach geograficznych, które są 

określane przez: potencjał i zasoby turystyczne (wypoczynkowe) obszarów wiejskich, 

specyfikę i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, sytuację i uwarunkowania polityczne 

oraz kulturę i tradycje gościnności (Mika 2007).  

 

2.2. Pojęcie turystyki na obszarach wiejskich, turystyki wiejskiej i agroturystyki  

 

W studiach nad turystyką spotyka się różne sposoby definiowania kategorii turystyki 

realizowanych na obszarach pozamiejskich. Terminologia naukowa stosowana do opisu 
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zjawiska turystyki na obszarach wiejskich jest niejednoznaczna i często niespójna, a tym 

samym nieuporządkowana. Wiele stosowanych określeń to zapożyczenia z literatury 

anglojęzycznej, między innymi: agritourism, country tourism, countryside tourism, farm 

tourism, holiday farm, rural tourism, stay on farm holidays, village tourism (Mika 2007). 

Do opisu turystyki realizowanej na wsi stosuje się także inne terminy, między innymi: 

„wypoczynek w gospodarstwie rolnym” (tourism on a farm), „wypoczynek w kwaterze 

prywatnej” (tourism on other farm dwelling), „turystyka rezydencjalna” (residental tourism), 

„wypoczynek w drugich domach” (second homes). Ponadto także inne, mniej ściśle 

powiązane z „wiejskością” pojęcia, jak: „turystyka zdrowotna” (health tourism), „turystyka 

edukacyjna” (educational tourism), „turystyka kulturowa” (cultural tourism), „turystyka 

kulinarna” (gastronomic tourism), „enoturystyka” (vine-tasting tourism), „ekoturystyka” 

(ecotourism) (Durydiwka 2012; Kubal-Czewińska 2018).  

Sformułowanie wspólnych dla różnych krajów i jednoznacznych definicji turystyki na 

terenach wiejskich napotyka liczne trudności natury metodologicznej, wynikające między 

innymi z: 

– trudności w dookreśleniem takich pojęć jak: „wieś”, „obszary wiejskie” i „obszary 

pozamiejskie” ze względu na stosowanie różnych kryteriów ich wyodrębniania w zależności 

od kraju czy regionu; 

– przemian obszarów wiejskich, które współcześnie dotyczą wielu regionów i krajów świata 

oraz stopniowego zanikania wiejskiego stylu życia i zajęć rolniczych; 

– wielości i różnorodności form aktywności turystyczno-wypoczynkowej w różnych 

regionach wiejskich świata (Durydiwka 2012; Mika 2007).  

 

2.2.1. Terminologia naukowa w literaturze polskiej  

 

W polskich badaniach geograficznych nad relacją: turystyka – wieś stosuje się 

rozróżnienie pomiędzy takimi pojęciami jak: „turystyka na obszarach wiejskich”, „turystyka 

wiejska” i „agroturystyka” (Mika 2007). 

Określeniem, które najszerzej opisuje aktywność turystyczną realizowaną 

w krajobrazie wiejskim, jest „turystyka na terenach wiejskich”. Obejmuje ona wszelkie formy 

turystyki, które mają miejsce na terenach poza miastami. Do obszarów pozamiejskich 

(pozametropolitalnych) zalicza się tereny „funkcjonalnie” wiejskie oraz tereny o cennych 
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walorach przyrodniczych i kulturowych poza miastami. Główną przesłanką sfromułowania 

pojęcia „turystyki na terenach wiejskich” jest przeciwstawienie atrakcji i walorów 

turystycznych środowiska wiejskiego warunkom środowiska zurbanizowanego miast 

(Wojciechowska 2007). „Turystyka na obszarach wiejskich” jest więc terminem nadrzędnym 

względem „turystyki wiejskiej” i „agroturystyki” (Durydiwka 2012; Mika 2007; 

Wojciechowska 2007). 

Węższe znaczeniowo jest pojęcie „turystyki wiejskiej”, które odwołuje się do rozwoju 

turystyki na obszarach funkcjonalnie wiejskich, tzn. z rozwijającą się funkcją produkcji rolnej 

(Mika 2007). Pojęcie „turystyka wiejska” stosuje się zarówno do określenia 

wypoczynkowych pobytów w obiektach zakwaterowania zbiorowego na wsi oraz pobytów 

w indywidualnych obiektach rekreacyjnych, do których zalicza się drugie domy (Mika 2007). 

W literaturze przedmiotu podjęto próby zdefiniowania istoty turystyki wiejskiej w sposób 

kompleksowy bądź też do celów operacyjnych. Przykłady takich definicji prezentuje tabela 2. 

Z przeglądu dyskusji terminologicznej dotyczącej turystyki wiejskiej można jednak 

wyodrębnić takie jej cechy, które określają międzynarodowy konsensus w kwestii 

pojmowania tej kategorii turystyki. Istnieje zgoda, co do tego, że turystyka wiejska powinna 

być: 

– organizowana na obszarach wiejskich i/lub odosobnionych; 

– „funkcjonalnie wiejska”, co oznacza, że powinna się wiązać z wyjątkowymi wiejskimi 

atutami, jak: otwarta przestrzeń, bliskość i kontakt z przyrodą, dziedzictwo oparte na 

„tradycyjnych” społeczeństwach i zwyczajach, działalność małych, rodzinnych 

przedsiębiorstw;  

– wiejska „w skali” z punktu widzenia zabudowy, osiedli i organizacji przestrzeni; 

– „wolno rosnąca”, tzn. rozwijająca się na bazie przedsiębiorstw rodzinnych i obliczona na 

dłuższy czas; 

– różnorodna, co wynika ze zróżnicowania środowisk wiejskich na świecie. 

Wartościami, które przyciągają turystów do uczestnictwa w turystyce wiejskiej są 

z jednej strony cechy terenów wiejskich, jak: niski poziom urbanizacji, rozproszona 

zabudowa, dominacja funkcji rolniczej (produkcji rolnej) i tradycyjny charakter dziłalności 

ludzkiej. Z drugiej zaś są to cechy wynikające z wiejskiego modelu (stylu) życia, do których 

można zaliczyć: 

– tradycjonalizm postępowania i towarzyszący mu konserwatyzm poglądów i sposobów 

działania; 
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– zorientowany sakralnie systemem postaw, wzorów zachowań, wartości oraz orientacji 

światopoglądowej; 

– identyfikowanie się ze społecznością lokalną wsi, objawiające się poczuciem bliskości 

w stosunku do pozostałych mieszkańców wsi oraz dystansem do wobec obcych; 

– oparcie więzi społecznej i systemu współdziałania na stosunkach pokrewieństwa 

i sąsiedztwa;  

– lokalno-centryczne ujmowanie świata obecne w postawach mieszkańców wsi (Durydiwka 

2012; Mika 2007). 

 
Tabela 2. Wybrane definicje turystyki wiejskiej  

Autor Definicja 

M. Jansen-Verbeke  
(1990) 

Obejmuje wszelkie formy turystyki odbywające się na wsi: wycieczki, turystykę wędrowną 
po okolicach wiejskich (samochód, rower, łódź, koń), a także wakacje pobytowe z 
zakwaterowaniem w wiejskich hotelach, pensjonatach, na kempingach, w wioskach 
wakacyjnych i kwaterach prywatnych. 

M. Drzewiecki  
(1995a, 1995b) 

Forma rekreacji odbywająca się na terenach „prawdziwej” wsi i wykorzystująca jej 
specyficzne walory i zasoby. Obejmuje różne rodzaje aktywności rekreacyjnych 
związanych z przyrodą, wędrówkami, krajoznawstwem i poznawaniem wsi. 

J. Majewski  
(1998) 

Formy turystyki, które odbywają się w środowisku wiejskim o niezurbanizowanej 
zabudowie, tradycyjnych strukturach społecznych, atmosferze lokalności, małej skali 
zakwaterowania, osobistych kontaktach. Obejmuje formy rekreacji o małej intensywności, 
niewymagające dużych inwestycji znacznie ingerujących w środowisko. 

A. P. Wiatrak  
(2000) 

Całokształt gospodarki turystycznej na obszarach wiejskich, a więc związanej z wiejską 
przestrzenią rekreacyjną. 

H. Legienis  
(2001) 

Wszystkie formy ruchu turystycznego i związane z tym zagospodarowanie turystyczne, 
które odbywa się w przestrzeni wiejskiej. Warunkiem istnienia turystyki wiejskiej jest 
przestrzeń zapewniająca bliskość natury, swobodę poruszania się oraz związane z tym 
kameralne formy zagospodarowania i ruchu turystycznego. 

R. Faracik  
(2004) 

Ogół zjawisk turystycznych występujących na obszarach wiejskich (…), obejmuje pobyty 
w hotelach, pensjonatach i in. obiektach noclegowych zlokalizowanych na wsi, w tym 
w gospodarstwach agroturystycznych. 

M. Mika  
(2007) 

Ogół zjawisk turystycznych występujących na obszarach funkcjonalnie wiejskich, 
tzn. takich, w obrębie których jest prowadzona działalność rolnicza. Pojęciem tym objęte 
są zarówno pobyty w różnego rodzaju obiektach zakwaterowania zbiorowego 
zlokalizowanych w obrębie wsi, jak i w indywidualnych obiektach rekreacyjnych – drugich 
domach. 

B. Sawicki 
(2007) 

Turystyka wiejska nie odbywa się w funkcjonujących gospodarstwach rolnych lub 
równoważnych i nie korzysta ze zwolnień podatkowych, ale wykorzystuje specyficzne 
walory i zasoby wiejskie, wpływające dodatnio na rozwój wielofunkcyjny obszarów 
wiejskich. 

J. Wojciechowska  
(2009)  

(…) obejmuje formy turystyki uprawiane na wsi, związane z rolnictwem, leśnictwem, 
ogrodnictwem lub rybołówstwem, które oparte są na atrakcjach przyrodniczych, 
kulturowych oraz atutach codziennego życia ich mieszkańców, a organizowane przez 
podmioty niekoniecznie powiązane społecznie lub gospodarczo z tymi terenami. 

Źródło: M. Durydiwka (2012), M. Kubal-Czerwińska (2018). 
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Kolejnym terminem porządkującym relację: obszary wiejskie – turystyka, 

o najwęższej denotacji, jest „agroturystyka”. W interpetacji tego pojęcia podkreśla się 

bezpośrednie powiązanie tej formy turystyki z gospodarstwem rolnym w ujęciu 

podmiotowym, a nie z obszarami o funkcji rolniczo-wiejskiej w ujęciu przestrzennym 

(Durydiwka 2007; Wojciechowska 2007; Mika 2007). „Agroturystyka” (agritourism, farm 

tourism) to forma turystyki wiejskiej polegająca na wypoczynku w świadczących usługi 

turystyczne (noclegowe i żywieniowe) gospodarstwach rolnych – gospodarstwach 

agroturystycznych (Mika 2007). Jak dotąd sformułowano wiele definicji agroturystyki, które 

w różny sposób opisują pobyt turystyczny w gospodarstwie rolnym (gospodarstwie 

agroturystycznym) (tabela 3). 

Agroturystyka jest współcześnie dynamicznie rozwijającą się formą wypoczynku na 

terenach pozamiejskich, szczególnie w Europie, i stanowi znak rozpoznawczy turystyki 

wiejskiej. Działalność turystyczna w gospodarstwach agroturystycznych stanowi źródło 

dochodów dodatkowych, a podstawą utrzymania zamieszkujących je członków gospodarstwa 

domowego jest produkcja towarowa (rolnicza). Wypoczynek w gospodarstwie 

agroturystycznym oparty jest o zasoby własne gospodarstwa oraz aktywności rekreacyjne 

związane z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym, 

usługowym) (Durydiwka 2012; Mika 2007; Wojciechowska 2009).  

W agroturystyce gospodarstwo rolne świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne 

poprzez udostępnianie gościom własnych pomieszczeń na cele zakwaterowania, a także 

oferowanie częściowego lub całodziennego wyżywienia. Obiekty te bardzo często starają się 

zaspokajać także inne potrzeby turystów, np. rozrywkowe, przez wypożyczanie sprzętu 

sportowego, rowerów, sprzedaż własnych wyrobów rolnych. Właściciele takich obiektów, 

chcąc przyciągnąć klientów, odwołują się do atmosfery sielskiego wypoczynku, bliskości 

natury, regionalnej kuchni i spotkania ze środowiskiem wsi, jako szczególnych atrybutów 

agroturystyki, wyróżniających ją spośród innych form turystyki realizowanych na obszarach 

wiejskich.  

Mimo że specyfika agroturystyki w warunkach polskich odróżnia ją od innych form 

turystyki realizowanych na obszarach wiejskich, to jednak nierzadko w opracowaniach 

planistycznych, a także naukowych, termin „agroturystyka” jest używany zamiennie z innymi 

określeniami. Rozmywanie się zakresu pojęcia „agroturystyki” jest szczególnie widoczne 

w praktyce działalności gospodarczej, kiedy wiele obietów noclegowych posługuje się tym 
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terminem w sposób nieuprawniony i często z nadużyciem prawa do korzystania z ulg 

podatkowych, które przysługują gospodarstwom rolnym (Kubal, Mika 2012).  

Tabela 3. Przykładowe definicje agroturystyki  

Autor Definicja 

D. Zaręba  
(2000) 

Forma turystyki wiejskiej związana z rolnictwem. Gospodarstwo rolne stanowi jednocześnie 
bazę noclegową i główną atrakcję turystyczną dla potencjalnego agroturysty. 

M. Drzewiecki  
(2002) 

Forma turystyki, odbywająca się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę 
noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnym 
i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym). 

H. Legienis  
(2002) 

…jedną z form działalności turystycznej na obszarach wiejskich, realizowaną w ścisłym 
powiązaniu z gospodarstwem rolnym lub równoważnym, ale zlokalizowanym w obrębie 
typowych wsi lub na obszarze typowo wiejskim. Zakres usług świadczonych turystom w 
ramach działalności agroturystycznej może być bardzo zróżnicowany i dotyczyć: noclegów, 
wyżywienia oraz różnych form turystyki kwalifikowanej, wynajmu sprzętu itp. 

K. Herbst  
(2002) 

Pobyt turystów organizowany przez rodzinę wiejską w jej własnym gospodarstwie rolnym. 

M. Mika  
(2007) 

Forma turystyki wiejskiej polegająca na wypoczynku w świadczących usługi turystyczne 
(noclegowe i żywieniowe) gospodarstwach rolnych (gosp. agroturystycznych). Agroturystyka 
opiera się na zasobach mieszkalnych i żywieniowych tych gospodarstw, a także na walorach 
przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich; umożliwia turystom aktywny wypoczynek w 
czystym środowisku przyrodniczym, poznanie sposobów gospodarowania w rolnictwie, 
korzystanie ze zdrowej żywności, kontakt z miejscową ludnością itp. (…), poprzez bliski 
kontakt turystów z przyrodą i społecznością odwiedzanych terenów agroturystyka spełnia 
ważne funkcje społeczne, edukacyjne, wychowawcze i inne. 

B. Sawicki  
(2007) 

Agroturystyka odbywa się w funkcjonujących gospodarstwach rolnych lub równoważnych, 
korzysta ze zwolnień podatkowych i opiera się na bazie noclegowej i aktywnościach 
rekreacyjnych związanych z tymi gospodarstwami. 

J. Wojciechowska 
(2009) 

Forma turystyki wiejskiej, stanowiąca specyficzne przedsięwzięcie turystyczne w 
funkcjonującym gospodarstwie rolnym organizowanym przez rodzinę rolniczą na bazie 
zasobów własnego gospodarstwa oraz walorów turystycznych okolicy, a także współpracy z 
lokalną społecznością, dla turystów poszukujących ciszy i spokoju, zainteresowanych życiem i 
obyczajami wsi. 

Źródło: M. Durydiwka (2012), M. Kubal-Czerwińska (2018). 
 

 

W dyskusji wokół relacji: turystyka – obszary wiejskie wprowadzono także 

rozróżnienie pomiedzy określeniami: „produkt agroturystyczny” i „oferta agroturystyczna”. 

Produkt agroturystyczny jest oferowany przez czynne gospodarstwo rolne i opiera się na 
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składnikach materialnych (infrastrukturze, rodzaju usług) oraz niematerialnych (jakości usług, 

gościnności, wizerunku miejsca), które mają zapewnić gościom możliwość spędzenia 

wolnego czasu w gospodarstwie oraz w jego najbliższym otoczeniu (Wojciechowska 2009). 

Jak podaje J. Wojciechowska (2009), produkt agroturystyczny jest immamentną częścią 

oferty agroturystycznej, przy czym oferta jest pojęciem szerszym. Według tej autorki jest 

to zarówno informacja, jak również sposób prezentacji produktu turystycznego oraz kreacji 

określonych zasobów turystycznych, w tym właśnie produktu agroturystycznego. Zasadnicze 

cechy oferty agroturystycznej i produktu agroturystycznego zostały zestawione 

za J. Wojciechowską i D. Florczak (2005) w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Cechy oferty agroturystycznej i produktu agroturystycznego 

Oferta agroturystyczna Produkt agroturystyczny 

Jest informacją o możliwościach korzystania zarówno z 
zasobów celowo adaptowanych na potrzeby turystyki, jak i 
samoistnych (nieprzetworzonych). 

Jest dobrem produkowanym, tworzonym, organizowanym 
celowo przez człowieka na potrzeby turystyki. 

Jej nabycie nie oznacza prawa własności do elementów 
składowych. 

Jego nabycie oznacza prawo własności do używania w 
danym czasie i miejscu. 

Daje zwłaszcza „nienamacalne” korzyści niemożliwe do 
sprawdzenia. 

Daje „namacalne” i „nienamacalne” korzyści. 

Jest sposobem prezentacji zasobów turystycznych 
kreowanych do sprzedaży, jest także pomysłem, ideą ich 
sprzedaży. 

Jest konkretną częścią oferty (agro)turystycznej. 

Źródło: J. Wojciechowska, D. Florczak (2005). 
 
 

Wyróżnia się różne typy oferty agroturystycznej, w zależności od kryterium podziału. 

J. Wojciechowska (2009) wymienia przykładowo: 

– w zależności od dostępności oferty w ciągu roku: gospodarstwa agroturystyczne całoroczne 

lub sezonowe; 

– z uwagi na długość pobytu: weekendowe lub urlopowe; 

– ze względu na rodzaj oferowanych usług w gospodarstwie agroturystycznym: ofertę 

zasadniczą (tylko usługi noclegowe), podstawową (nocleg wraz z wyżywieniem), pełną 

(nocleg wraz z wyżywieniem i atrakcjami) oraz niepełną (jedynie atrakcje, jedynie 

wyżywienie bądź wyżywienie wraz z atrakcjami); 

– ze względu na funkcje turystyczne: ogólnie wypoczynkową, wypoczynkową 

specjalizacyjną, edukacyjno-poznawczą, zdrowotną i rozrywkową; 

– ze względu na odbiorcę oferty agroturystycznej: dla młodych rodzin z dziećmi, dla 

młodzieży szkolnej, dla dziadków z wnukami, dla grup towarzyskich. 
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2.2.2. Terminologia naukowa w literaturze białoruskiej  

 

Terminologia naukowa stosowana na Białorusi, odwołująca się do problematyki 

rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, rozwijała się w kontkescie odmiennych niż 

w Europie Zachodniej i Polsce warunków społeczno-politycznych. W rosyjskojęzycznej 

literaturze naukowej pojawiają się różne terminy określające „turystykę” (turizm; туризм) na 

wsi, łącznie z takimi określnikami jak: „wiejska” (sielskij; сельский), „rolnicza” (agrarnyj; 

аграрный), „zielona” (zielionyj; зеленый), „agro” (agro; агро1) oraz „eko” (eko; эко) 

i „agro-eko”. W efekcie ukształował się zestaw pojęć stosowanych często wariantywnie, jak 

np.: „turystyka wiejska” (sielskij turizm; сельский туризм), „agroturystyka” (agroturizm; 

агротуризм), „agroekoturystyka” (agroekoturizm; агроэкотуризм), „ekoturystyka” 

(ekoturizm; экотуризм), „turystyka zielona” w rozumieniu „ekologiczna” (ekologiczeskij 

turizm; экологический туризм) (Anoszko, Gajdukiewicz 2010; Kozlov, Sotov 2014; 

Klicunowa i in. 2011).  

W warunkach białoruskich nieco inaczej też niż w Polsce interpretuje się termin 

„agroturystyka”. Za jego odpowiedniki znaczeniowe można uważać pojawiające się 

w literatuturze naukowej, dokumentach planistycznych oraz aktach prawnych takie terminy 

jak „agroturyzm” i „agroekoturyzm” („agro-ekoturyzm”), które opisują zjawisko świadczenia 

usług turystom w obiektach rolnych i w powiązaniu z rolniczą działalnością produkcyjną.  

Przykładowe zestawienie takich definicji zamieszczono w tabeli 5. Wielość ujęć 

powoduje, że badacze, mówiąc o turystyce na wsi czy o agroturystyce, stosują zamiennie 

wspomniane wyżej pojęcia. Fakt niewypracowania w studiach białoruskich jednolitej definicji 

agroturystyki sprawia, że pojawiają się nieścisłości i trudności interpretacyjne.  

Z definicji przytoczonych w tabeli 5. wyłania się zespół cech funkcjonalnych turystyki 

wiejskiej („agroturyzmu”, „agroekoturyzmu”) jako elementu współtowarzyszącego rolnictwu, 

który zapewnia pracę mieszkańcom wsi, jako alternatywę dla uprawy roli, oraz pozwala 

osiągać dochody, łącząc usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz niektóre usługi 

komplementarne.  

 
 

                                                            
1 Słownik języka rosyjskiego określa przedrostek „agro” jako część słowa, która odnosi się do szeroko rozumianej wiejskości 
oraz przypisywanym jej cechom (S.I. Ozegow, N.Y.Szwiedowa 2006).  
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Tabela 5. Przykładowe określenia stosowane w białoruskiej literaturze naukowej i dokumentach 
rządowych odwołujące się do idei turystyki na obszarach wiejskich  

Autor Stosowane pojęcie  Sposób rozumienia 

A. Zdorow (2007)  „agroturizm” (агротуризм) 
(…) tradycyjna część ekonomiki gospodarstwa domowego, 
odpoczynek mieszkańców miast na obszarze wiejskim, 
związana ze zbiorem płodów rolnych. 

W. Klicunowa i in. (2014) 

„agroekoturizm”, „sielskij 
turizm”  

(агроэкотуризм, 
сельский туризм) 

(…) rodzaj działalności, zorganizowany na wiejskich terenach, 
z ofertą dla turysty kompleksowych usług: pobyt, odpoczynek, 
wyżywienie, wycieczki, zorganizowanie rozrywki i sportu, 
wędrowania, myślistwa, inne aktywne rodzaje turystyki, 
przysposobienie nowej wiedzy i umiejętności; „sielskij turizm” 
(„turystyka wiejska”) zorientowana na wykorzystanie potencjalu: 
wiejskich gospodarstw oraz wartości przyrodniczych i 
kulturowo-historycznych oraz innych walorów; „agroekoturizm” 
jest elementem zrównoważonej turystyki i jest powiązany z 
turystyką ekologiczną. 

Ustawa o turyzmie nr 326-3 
z dnia 25.11.1999 r. 

„agroekoturizm” 
(агроэкотуризм) 

Osobliwość organizacji osobnych rodzajow turyzmu m.in. 
agroekoturyzm, regulowane ustawodawstwem. 

Dekret Prezydenta RB nr 
372 z dnia 02.06.2006 r. 

„agroekoturizm” 
(агроэкотуризм) 

(…) tymczasowy pobyt obywateli Białorusi, cudzoziemców 
(„agro”, „ekoturystów”) na obszarach wiejskich, na terenie 
małych gmin i przedmieść w celu otrzymania usług 
oferowanych podmiotom „agroturyzmu” dla wypoczynku, 
polepszenia zdrowia, poznania potencjału przyrodniczego, 
tradycji kulturowych bez podejmowania pracy oraz innej 
działalności związanej z uzyskaniem dochodu. 

Narodowy Program 
Rozwoju Turystyki Republiki 
Białorusi na lata 2001–2005 

„agroturyzm” 
(агротуризм) 

Wizyty turystów na obszarze wiejskim, wypoczynek 
i polepszenie zdrowia w ekologicznie czystej okolicy; jako 
kierunki rozwoju wskazuje się: tworzenie turystycznych wsi, 
organizację wiejskich wycieczek, pobyty w wiejskich 
(„farmerskich”) domach, wynajem domów i pokoi w wiejskiej 
miejscowości w ekologicznie czystych rejonach; program 
wskazuje na potrzebę wyznaczenia wiejskich („farmerskich”) 
gospodarstw, na bazie których możliwy będzie rozwój 
„agroturyzmu”, w tym wynajem domów i dacz oraz rozwój 
„wiejskich hoteli”. 

Narodowy Program 
Rozwoju Turystyki na lata 
2006–2010 

„agroekoturizm” 
(агроэкотуризм) 

(…) pobyt w wioskach turystycznych, wycieczki po obszarach 
wiejskich, kompleksach agroturystycznych tworzonych na bazie 
wiejskich organizacji rolniczych, akomodacja w campingach, 
eko-edukacyjne wyjazdy dla rożnych grup wiekowych oraz grup 
społecznych, wyjazdy specjalistyczne (obserwacja dzikich 
zwierząt, roślin, fotosafari); odmianą „agroekoturizmu” może 
być turystyka wodna (wodnyj turizm); do rozwoju 
agroekoturyzmu należy wykorzystywać wiejskie kooperatywy 
i agromiasta. 

Narodowy Program 
Rozwoju Turystyki na lata 
2011–2015 

„agroekoturizm” 
(агроэкотуризм) 

(…) bazuje na potencjale przyrodniczym Białorusi. 

Dekret Prezydenta RB nr 
365 z dnia 09.10.2017 r. 

„agroekoturizm” 
(агроэкотуризм) 

(…) działania mające na celu zapoznanie „agroekoturystów” 
z potencjałem przyrodniczym i kulturowym kraju, tradycji 
narodowych w procesie rekreacji, rehabilitacji, czasowego 
pobytu w agroekosadybach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie cytowanej literatury. 
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Szeroką wykładnię sposobu rozumienia „usług agroturystycznych” na Białorusi 

przedstawił I. Pirozhnik (2015). Według tego autora zgodnie z przepisami ustawodawstwa 

turystycznego Białorusi (Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus „O merach po razwitiju 

agroekoturizma w Respublike Belarus”, 02.06.2006 r.) usługi świadczone w ramach turystyki 

wiejskiej (usługi „agroekoturystyczne”) dotyczą wynajmowania pokoi (ale nie odrębnych 

miejsc noclegowych czy domków turystycznych lub przyczep mieszkalnych), a także 

sprzedaż posiłków domowych (lecz nie prowadzenie innych ogólnodostępnych usług 

gastronomicznych, w tym tzw. małej gastronomii) oraz świadczenie innych usług 

krajoznawczo-kulturowych i rekreacyjnych związanych z pobytem turystów. Zgodnie 

z przytoczonym dekretem wynajmujący powinien prowadzić osobowe, pomocnicze lub 

farmerskie, gospodarstwo rolne na obszarach wiejskich, przy czym budynki, w których są 

wynajmowane pokoje powinny należeć do tego gospodarstwa. Wynajmowane pokoje winny 

znajdować się w budynkach mieszkalnych, a ich liczba nie może przekraczać 10, przy czym 

do tej liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane do wyłącznej dyspozycji gości, bez innych 

pomieszczeń ogólnie dostępnych. Jak podaje I. Pirozhnik (2015), podstawowym elementem 

rynku turystycznego na wsi, w rozumieniu ustawy, jest obiekt noclegowy działający na bazie 

zagrody wiejskiej (dom lub część budynku), która stanowi własność i miejsce stałego 

zamieszkania osoby fizycznej lub założyciela tego obiektu, którym może być członek 

rolniczego gospodarstwa farmerskiego.  

Gestor obiektu noclegowego turystyki wiejskiej („agroekoturystyki”) określany jest 

w cytowanej ustawie jako subiekt agroekoturizma. Obiekt taki powinień być położony na 

terenach wiejskich lub w obrębie małych osiedli miejskich (do 20 tys. mieszkańców), 

z wyjątkiem obszarów i miejscowości uzdrowiskowych. Jego działalność podlega także 

ustalonym normom technicznym i sanitarnym oraz powinna być prowadzona na poziomie 

zagospodarowania infrastrukturalnego odpowiadającego oczekiwaniom gości. 

Z kolei w „Dekrecie Prezydenta RB nr 365 z dnia 09.10.2017 r. o rozwoju 

agroekoturystyki”, ustawodawca precyzuje następujące terminy: 

– „agroekoturyzm” –  działania mające na celu zapoznanie agroekoturystów z potencjałem 

przyrodniczym i kulturowym kraju, tradycji narodowych w procesie rekreacji, rehabilitacji, 

czasowego pobytu w agroekosadybach;  

– „agroekoturysta”, osoba – konsument usług w zakresie turystyki wiejskiej; 

– „podmiot agroekoturystyczny” (subiekt agroekoturizma), którym może być organizacja 

wiejska lub osoba fizyczna i/lub jej rodzina, prowadząca komfortowy obiekt agroturystyki 
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(w odniesieniu do warunków w danej miejscowości), położony na obszarach wiejskich, 

małych miasteczek, w tej samej miejscowości lub w różnych miejscowościach; 

– „agroekosadyba” – budynek mieszkalny (dom/y), w tym dostępne przy nim (w nich) domki 

dla gości, posiadające prawo własności do „podmiotu agroekoturystycznego”, przy czym 

łączna liczba pokoi w „agroekosadybie” nie może przekraczać dziesięciu. 

Na Białorusi obiekt noclegowy działający w ramach „agroekoturystyki” powinien 

spełniać następujące warunki („Dekret Prezydenta RB 02.06.2006 Nr 372: O merach po 

razwitiju agroekoturizma w RB”; „Dekret Prezydenta RB 01.03.2007 Nr 116”): 

– wynajmujący prowadzi działalność rolniczą i/lub przetwórstwo produktów rolnych;  

– wynajmujący posiada mieszkanie na terenie wiejskim, z odpowiednimi warunkami 

sanitarnymi i technicznymi, urządzone zgodnie z warunkami panującymi w danym regionie; 

– wynajmujący posiada pokoje dla turystów; 

– wynajmujący ma możliwości zapoznania turystów z obiektami przyrodniczymi 

i historycznymi, jak również z tradycjami narodowymi i kulturowymi regionu. 

W praktyce usługi w ramach „agroekoturystyki” na terenach wiejskich Białorusi są 

świadczone przez gospodarstwa rolne o różnym profilu i skali działalności w zakresie 

produkcji rolniczej, w tym: 

– indywidualne gospodarstwa domowe, tzw. pomocnicze;  

– gospodarstwa prywatne, tzw. farmerskie;  

– wiejskie organizacje rolnicze – wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne.  

Szersze omówienie uwarunkowań prawnych oraz zakresu świadczonych usług dla 

turystów przez „podmioty agroekoturystyczne” (subiekty agroekoturizma) zawarto 

w rozdziałach 3.5 i 4.2.2. 

 

2.3. Oczekiwane oraz rzeczywiste funkcje rozwoju turystyki na terenach 

wiejskich  

 

W rezultacie przemian społeczno-demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych 

obszary wiejskie we współczesnej Europie różnią się od tych sprzed kilkudziesięciu lat 

(Bański, Stola 2002; Guzik 2001, 2003; Szymańska 2009). Przemiany funkcjonalne stały się 

jeszcze bardziej dynamiczne w minionym ćwierćwieczu (Durydiwka 2012), dostosowując 

obszary wiejskie do wymagań i potrzeb różnych, nierolniczych grup mieszkańców, 

zatrudnionych w sektorze pozarolniczym i okołorolniczym, o różnym poziomie kwalifikacji 
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zawodowych, reprezentujących różne postawy i wartości wobec wiejskiego życia społeczno-

kulturalnego (Szymańska 2009). Turystyka jest zaliczana do tej grupy czynników, które 

w istotny sposób przyczyniają się do przeobrażeń obszarów wiejskich w Europie od lat 70. 

XX w. (Kurek 1990, 2007). Znaczenie rozwoju turystyki dla obszarów wiejskich odnosi się 

głównie do sfery społeczno-kulturowej, gospodarczej i przestrzeni wsi. 

Głównym „motorem” rozwoju turystyki wiejskiej jest wzrost popytu na tę formę 

turystyki w miastach z uwagi na postępujące procesy urbanizacyjne. Ponadto wśród 

społecznych czynników rozwoju turystyki wiejskiej w drugiej połowie XX w. wymienia się 

między innymi (Durydiwka 2012; Kurek 1990; Mika 2007; Żelazna, Mikuta 2004): 

– indywidualne i zbiorowe wyobrażenie „sielskiego wypoczynku” na wsi; 

– potrzebę doświadczenia wiejskiego stylu życia przez mieszkańców miast, w tym poznanie 

tradycyjnych zajęć ludności wiejskiej: uprawa ziemi, rękodzieło, kultura, tradycja i obyczaje; 

– potrzebę „powrotu do korzeni” mieszkańców miast, którzy wywodzą się z obszarów 

wiejskich, o czym przekonuje np. fakt, iż wiele domów letniskowych, powstałych na wsi, to 

dawne domy mieszkalne emigrantów zarobkowych do miast;  

– rosnący poziom wykształcenia ludności, pobudzający ją do poznawania otaczającego 

środowiska; 

– zwiększające się zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, tradycją, autentycznością oraz 

życiem wiejskim; 

– poszukiwanie kontaktów osobistych w świecie masowych podróży i anonimowości; 

– tendencję do organizowania więcej niż jednego urlopu w ciągu roku, z możliwością 

dodatkowego krótkiego urlopu na wsi; 

– wzrastającą świadomość zdrowotną ludności, uznającą wartość i atrakcyjność życia 

wiejskiego, np. świeżego powietrza, możliwości czynnego wypoczynku, braku częstych 

sytuacji stresowych; 

– zainteresowanie wysokiej jakości sprzętem rekreacyjnym, np. odzieży, rowerów 

terenowych, sprzętu do wspinaczki; 

– rosnące zainteresowanie kulinarnymi specjałami i tradycyjną kuchnią wiejską; 

– poszukiwanie odosobnienia i relaksu na łonie natury; 

– starzenie się społeczeństw, wcześniejsze kończenie życia zawodowego i wzrost liczby osób 

zainteresowanych łagodnymi formami wypoczynku. 

Podobnie na Białorusi czynników rozwoju turystyki wiejskiej upatruje się 

w narastającym poziomie urbanizacji fizycznej i społecznej kraju, potrzebie zmiany stylu 
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życia podczas wyjazdów urlopowych wśród mieszkańcow, w możliwościach korzystania na 

wsi z rolniczych produktów ekologicznie czystych, a także w społecznej potrzebie kontaktu 

ze światem przyrody i doświadczenia jego „bliskości” (Klicunowa 2011).  

W krajach byłego bloku socjalistycznego ważną rolę odegrały przemiany polityczne 

lat 90. XX w., które przyczyniły się zarówno do rozwoju aktywności turystycznej ludności, 

jak i stworzyły podstawy dla gospodarki rynkowej w turystyce wiejskiej między innymi za 

sprawą ustanowienia prywatnej własności ziemi, dzięki czemu mieszkańcy wsi mogli zacząć 

samodzielnie dysponować swoim majątkiem, np. w ramach prowadzonego przez siebie 

gospodarstwa rolnego (Gorlach, Seręga 1993). 

Rozwój działalności gospodarczych, towarzyszących turystyce wiejskiej, jak 

i bezpośrednio rozwój usług turystycznych, przynosi określone pozytywne skutki społeczno-

gospodarcze, które kształtują oblicze obszarów wiejskich. Do najważniejszych korzyści 

zalicza się (Długokęcka, Sawicka 1998; Drzewiecki 1997; Durydiwka 2012; Kubal-

Czerwińska 2018; Kurek 1990; Mika 2007; Żelazna, Mikuta 2004): 

– powstawanie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystycznego, co prowadzi do 

zmiany struktury zatrudnienia, a w konsekwencji do poprawy sytuacji dochodowej 

mieszkańców wsi, gminy czy regionu, poprawa warunków i jakości życia mieszkańców wsi, 

ulepszenie infrastruktury i podniesienie estetyki przestrzeni wsi; 

– otwarcie regionu na nowe inwestycje, które kreują rynek nowych miejsc pracy 

i przyczyniają się do dalszego rozwoju regionu; 

– ograniczenie emigracji ze wsi ludności związanej z działalnością rolniczą; nowe miejsca 

pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych mogą być siłą hamującą ten odpływ;  

– poprawa struktury agrarnej wsi, jako jedna z konsekwencji zarzucania działalności rolniczej 

przez nisko wydajne gospodarstwa rolne; 

– wzrost jakościowy i ilościowy inwestycji infrastrukturalnych, które bezpośrednio służą 

mieszkańcom obszarów wiejskich, a pośrednio również turystom (np. sieć wodociągowo-

kanalizacyjna, drogowa, infrastruktura sportowa, wypożyczalnie sprzętu sportowego, 

np. narciarskie, rowerowe, kąpieliska otwarte i baseny kryte itp.); 

– tworzenie rynku zbytu na lokalne produkty żywnościowe i rzemieślnicze; 

– ponowny zwrot ku regionalnej kulturze ludowej (zainteresowanie się osiągnięciami 

tradycyjnej sztuki ludowej, tradycjami i obyczajami regionalnymi) oraz zarzuconym 

zawodom ludności miejscowej, np. kowalstwu, wikliniarstwu, garncarstwu, koronkarstwu, 

tkactwu itd.; 
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– rozwój procesów semiurbanizacji obszarów wiejskich, nawiązywanie i utrzymywanie 

kontaktów społecznych mieszkańców wsi z mieszkańcami miast; 

– korzyści społeczne, wynikające bezpośrednio z funkcji turystyki: wychowawcze, 

kształcące, poznawcze, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, jak i turystów; 

– poprawę stanu zdrowia turystów poprzez wypoczynek w ekologicznym, zdrowym i czystym 

środowisku (klimat, bliskość lasów, cisza, produkty ekologiczne, niewymuszony wysiłek 

fizyczny – wycieczki, sport, ewentualnie prace polowe, rekreacja na świeżym powietrzu). 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne opracowania podejmujące 

problematykę znaczenia turystyki dla rozwoju obszarów wiejskich. Kwestie te są analizowane 

w ujęciu regionalnym i przedmiotowym. Pola dyskusji wyznaczają między innymi takie 

kwestie, jak:  

– stan i możliwości rozwoju wiejskiej bazy noclegowej; 

– relacja: turystyka wiejska a gospodarka lokalna; 

– aktywizacja zawodowa ludności, w tym szczególnie kobiet; 

– turystyka a zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich; 

– urbanizacja fizyczna środowiska wiejskiego i przekształcenia struktur przestrzennych wsi;  

– kształtowanie się nowego wymiaru działalności ekonomicznej indywidualnych gospodarstw 

rolnych; 

– turystyka wiejska a zrównoważony rozwój;  

– turystyka a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.  

Wpływ turystyki na rozwój regionów wiejskich ukazuje się najczęściej poprzez 

przyrost liczby obiektów i miejsc noclegowych (Durydiwka 2012; Kurek 2005; Wyss 2003). 

Z kolei ocena możliwości oraz kierunków rozwoju turystyki wiejskiej w badaniach 

ilościowych opiera się na analizie miar liczbowych bądź wskaźników opisujących potencjał 

warunków lokalnych lub tendencje rozwojowe (Mika 2014). Syntetyczne obrazy rozwoju 

turystycznej bazy noclegowej lub gastronomicznej na obszarach wiejskich prezentują 

w różnych krajach między innymi raporty organizacji wspierających rozwój turystyki 

wiejskiej i agroturystyki. Niejednokrotnie tego typu prace nie tylko omawiają stan i kierunki 

rozwoju bazy noclegowej, ale również przedstawiają procesy kształtowania atrakcji dla 

turystów na obszarach recepcyjnych. Opracowania te wnoszą wartościowy ładunek informacji 

do poznania szerokiego spektrum wpływu turystyki wiejskiej na rozwój określonych 

obszarów czy miejscowości.  
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Działalność turystyczna, w tym w sferze turystyki wiejskiej i agroturystyki, stanowi 

często alternatywę dla rolnictwa na obszarach problemowych (Bański 2008; Kurek 1990). 

Zagadnienie relacji: turystyka wiejska a gospodarka lokalna jest szeroko dyskutowane 

w publikacjach naukowych. Szczególnie podkreślane są kwestie wpływu turystyki wiejskiej 

na zmianę struktury zatrudnienia i przemiany gospodarki lokalnej w kontekście zanikania 

tradycyjnych, rolniczych form gospodarowania i zawodów, na rzecz działalności związanych 

z obsługą ruchu turystycznego (Dziegieć 1995). Rozwój i zmiany w sferze przedsiębiorczości 

osób zamieszkujących obszary wiejskie na skutek pojawienia się turystyki w różnych 

regionach świata badali między innnymi: K. Andriotis (2002), I. Bowler (1999), I. Bowler 

i in. (1996), C. Hagarty i L. Przezbórska-Skobiej (2005), B. Ilbery i in. (1998), S. Koutsou 

i in. (2010), M. Kubal-Czerwińska (2018), W. Kurek (1990), D. Turnock (2002).  

W wielu opracowaniach poświęconych roli turystyki w tworzeniu i kształtowaniu 

miejsc pracy podkreśla się fakt, iż turystyka jest sektorem, w którym pracuje więcej kobiet niż 

mężczyzn. Jest to szczególnie widoczne na obszarach wiejskich, gdzie praca w turystyce nie 

wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych, a jednocześnie nie jest wysoko płatna. 

Szczególnymi beneficjentami rozwoju usług turystycznych i okołoturystycznych na wsi są 

osoby mające trudności z wejściem na rynek pracy, a które dostają szansę realizacji aspiracji 

zawodowych. Do takich osób zalicza się między innymi pozostające w domach kobiety. Prace 

poruszające problematykę relacji: kobiety a turystyka wiejska wskazują także na istotną rolę 

kobiet w procesie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego obszarów wiejskich 

(Brandth, Haugen 2007, 2010, 2011; Gidarakou 1999; Haugen 1998; Kubal-Czerwińska 

2018; Shortall 1999, 2002; Sumes 1991; Swain 1995). Zagadnienie aktywności zawodowej 

kobiet w turystyce wiejskiej poruszane jest też w pracach dotyczących zmiany struktury 

zatrudnienia na obszarach wiejskich, a także rozwoju przedsiębiorczej aktywności kobiet 

w zawodach związanych z usługami (Aitchison 2005; Burrell i in. 1997; Cukier i in. 1996; 

Duffy i in. 2015).  

W Europie w minionych 2–3 dekadach duże znaczenie zyskała szczególna kategoria 

turystyki wiejskiej, jaką jest agroturystyka. Najbardziej intensywny rozwój agroturystyki na 

świecie przypada na lata 90. XX w. (Mika 2007). Do krajów europejskich o najliczniej 

rozwiniętej bazie agroturystycznej należą: Austria, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, 

Francja i Irlandia (Drzewiecki 1995a; Forbord i in. 2012; Mika 2007; Nilsson 2002). 

Agroturystyka rozwija się także w innych krajach rolniczych, jak Polska czy Hiszpania. 

Szybki rozwój sektora usług turystycznych w powiązaniu z działalnością rolniczą obserwuje 
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się także w krajach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw, między innymi na 

Białorusi (Blazhevich 2014; Pirozhnik 2018), w Kazachstanie (Erdavletow i in. 2017; Shaken 

i in. 2019) czy w Uzbekistanie i Gruzji (Matyakubov 2018; Khartishvili i in. 2019; 

Paresishvili i in. 2017). 

M. Mika (2007) do cech agroturystyki, odróżniających ją od innych form turystyki na 

obszarach wiejskich, zalicza elementy związane z: 

a) gospodarstwem rolnym – przebywanie w gospodarstwie rolnym, poznanie stylu i rytmu 

życia gospodarskiego, zajęć oraz infrastruktury w gospodarstwie, obecność zwierząt 

domowych, świeża żywność, bezpośredni kontakt z rodziną gospodarza, gościnność, nowe 

znajomości i przyjaźnie; 

b) życiem wiejskim – kultura i zwyczaje, tradycja oraz historia wsi i regionu, folklor; 

c) przestrzenią wiejską – bezpośredni kontakt z przyrodą, swoboda, cisza i spokój; możliwość 

rekreacji i sportu. 

Rozwój agroturystyki jest źródłem korzyści zarówno dla gospodarstwa rolnego, wsi, 

jak i turystów (tabela 6). 

 
Tabela 6. Korzyści z agroturystyki dla gospodarstwa, wsi oraz turystów  

Korzyści dla gospodarstwa rolnego i wsi Korzyści dla turystów 

Wykorzystanie wolnych zasobów Aktywny wypoczynek na wsi 

Dodatkowy dochód  Poznanie cyklu produkcji żywności 

Nowe miejsca pracy Korzystanie ze świeżej żywności 

Poprawa infrastruktury wiejskiej Kontakt ze zwierzętami 

Aktywizacja społeczności wiejskiej Uczestniczenie w życiu gospodarstwa rolnego 

Integracja środowiska wiejskiego Bezpośredni kontakt z miejscową ludnością 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Poznanie kultury regionu 

Poprawa estetyki wsi Zdobywanie nowych umiejętności 

Kontakt z innymi wzorcami kulturowymi Rozwijanie zainteresowań 

Rozwój osobowy mieszkańców wsi Bezpośredni kontakt z przyrodą 

Źródło: M. Mika (2007). 
 

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, stanowią impuls aktywizacyjny społeczności 

wiejskich do kształtowania nowej rzeczywistości ekonomicznej w działalności gospodarstw 

rolnych (Brandt, Haugen 2007; Turnock 2002; Wojciechowska 2009; Wyss 2003). W wielu 

przypadkach wprowadzenie usług turystycznych w obręb gospodarstwa rolnego stanowi 

  29



odpowiedź na potrzeby finansowe rolników różnych regionów świata w związku z procesami 

restrukturyzacyjnymi rolnictwa oraz procesami wyludniania się obszarów wiejskich 

i ucieczką pracowników sektora rolniczego do miast, do zawodów niezwiązanych 

z rolnictwem (Nickerson i in. 2001; Sharpley, Vass 2006). Właściciel gospodarstwa rolnego, 

decydując się wprowadzić agroturystykę do ogółu działalności gospodarstwa, rozszerza jego 

profil funkcjonalny w kierunku działalności wielokierunkowej. Nowa działalność usługowa 

(turystyczna) bazuje na istniejących już zasobach naturalnych, infrastrukturalnych i potencjale 

pracy gospodarstwa (Brandt, Haugen 2007; Nilsson 2002). 

Agroturystyka jako działalność gospodarstw rolnych jest elementem strategii 

dywersyfikacji działalności pojedynczych gospodarstw rolnych i ma potencjał dla kreowania 

rozwoju obszarów wiejskich. Dowodzą tego wyniki licznych badań (np.: Kubal-Czerwińska 

2018; Nickerson i in. 2001; McGehee, Kim, 2004; Ollenburg, Buckley 2007; Sharpley 2000, 

2002; Sharpley, Vass 2006; Wojciechowska 2009). Rolników, którzy zdecydowali się 

wprowadzić działalność turystyczną w obręb gospodarstwa rolnego, postrzega się jako 

przedsiębiorców (Ateljevic, Doorne 2000; Cederholm, Hultman 2010; Peeters, Ateljevic 

2009). 

Najczęstszym motywem podjęcia działalności turystycznej przez gospodarstwo rolne 

są spodziewane korzyści ekonomiczne (McGehee, Kim 2004; Ollenburg, Buckley 2007). 

Istnieją badania, np. Busby i Rendle (2000), pokazujące, że idea turystyki wiejskiej 

i agroturystyki była propagowana dla ratowania obszarów, w których inne dodatkowe 

działalności wytwórcze nie mogą się rozwijać. Bowler i in. (1996) wskazują, że agroturystyka 

jest rozwijana nie tylko z uwagi na zapewnienie rentowności gospodarstw rolnych, lecz 

jedynie w celu zwiększenia ogólnych dochodów gospodarstwa. Przykładowo w Polsce 

świadczenie usług turystom w gospodarstwach rolnych jest najczęściej traktowane jako 

dodatkowe, uzupełniające źródło dochodu gospodarstwa, w sytuacji kiedy działalność 

rolnicza nie wystarcza do utrzymania gospodarstwa domowego (Kubal-Czerwińska 2018).  

Ponadto w wielu pracach podkreślano inne, nieekonomiczne, czynniki rozwoju 

działalności agroturystycznej, takie jak np.: potrzeba samorealizacji zawodowej kobiet 

(Kubal-Czerwińska 2018), tworzenie relacji społecznych i nawiązywanie kontaktów 

interpersonalnych z gośćmi oraz potrzeba przebywania z innymi.  

Korzyści z prowadzenia działalności agroturystycznej nie są postrzegane tylko przez 

pryzmat bogacenia się rodzin. Autorzy w swych badaniach wskazują na inne korzyści 
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uzyskiwane bezpośrednio lub pośrednio przez rodziny i całe społeczności z rozwoju turystyki 

wiejskiej w swoim regionie, takie jak: edukacja w zakresie żywności i rolnictwa 

ekologicznego (Wilson 2007), rozwój obszarów w kontekście zrównoważonego rozwoju 

(Sonnino 2004), rozwój lokalnej przedsiębiorczości w sektorze turystycznym 

i okołoturystycznym (Nickerson i in. 2001; Sharpley 2002). 

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego postrzegane jest nie tylko jako 

dodatkowa działalność w gospodarstwie, lecz także jako przedsięwzięcie rodzinne, 

zakorzenione w tradycji i lokalnej kulturze (Duczkowska-Piasecka 2009; Kubal-Czerwińska 

2018; Wojciechowska 2009). Dodatkowo jest to działalność, która zależy od otoczenia, 

motywacji kompetencyjnych właścicieli gospodarstwa (Jachimowicz, Krzyżanowska 2004). 

Przy obsłudze turystów częściej pracują kobiety niż mężczyźni. Działalność w ramach 

turystyki wiejskiej, szczególnie agroturystyki, w gospodarstwie rolnym traktowana jest jako 

innowacja (Kurek 1995). Prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne na 

obszarach wiejskich działa na nie aktywizująco dzięki wykorzystaniu „rolniczego kapitału” 

wsi, gospodarstw rolnych i ich zasobów (Sawicki 2007). 

Wskazania oraz uwagi na temat pozytywnego znaczenia rozwoju działalności 

turystycznej na obszarach wiejskich Białorusi z perspektywy ekonomicznej oraz z punktu 

widzenia innych korzyści dla różnych grup społecznych znajdują się w pracach autorów 

krajowych (m.in.: Anoszko, Gajdukiewicz 2010, Awdijewicz 2006a,b; Barkowa 2011; 

Chomicz 2012; Chomicz i in. 2008, 2010; Griszko, Bondarenko 2011; Kolendo 2011; 

Gajdukewicz 2008, 2011; Gajdukewicz i in. 2011; Kabuszkin 2009; Klicunowa i in. 

2010, 2011; Korbut 2015; Lucienok 2008; Mozgowaja 2004; Nikitiuk 2013; Pirozhnik 2008, 

2015; Poleszczuk 2010; Reszetnikow 2002, 2011; Reszetnikowa 2012; Tarasionok 2011, 

2014; Traskiewicz 2010). W studiach empirycznych i planistycznych na Białorusi stosowano 

najczęściej podejście systemowe w konteście analizy krajowego „kompleksu turystyczno-

rekreacyjnego”. Systemowe podejście ma utrwaloną pozycję w badaniach geograficznych nad 

turystyką i rekreacją, w tym szczególnie w literaturze rosyjskojezycznej (Aleksandrowa 2005; 

Erdavletov 1992; Liachanow i in. 1980; Mironienko, Eldarow 1998; Mironienko, Pirozhnik, 

Twierdochlebow 1989; Pirozhnik 1990; Reszetnikow 2011; Tarasionok 2011; Wiedenin 

1990; Zajcew i in. 1997; Zorin i in. 1985). 

Do grona beneficjentów rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Białorusi zalicza 

się, po pierwsze, państwo, z uwagi na wpływy z podatków do budżetu centralnego, 

zmniejszenie bezrobocia na wsi, promocję narodowych tradycji, wykorzystanie zasobów 

  31



dziedzictwa niematerialnego (przyrodniczego, socjalno-kulturowego, historycznego), nowe 

inwestycje i napływ środków inwestycyjnych, wyrównywanie szans rozwojowych ludności 

wiejskiej i tworzenie warunków dla rozwoju ludnościowego wsi, rozwój współpracy 

biznesowej i kulturalnej (Nacyonalnaja stratiegija … 2017). Po drugie, społeczności wiejskie, 

poprzez dodatkowy dochód z wydatków turystycznych, stworzenie nowych miejsc pracy na 

wsi, modernizację infrastruktury wiejskiej, aktywizację mieszkańców, pojawiających się 

impulsów do rozwoju innych sfer gospodarczych powiązanych bezpośrednio i pośrednio 

z turystyką (transportu, budownictwa, handlu, kultury, rzemiosła), zachowanie kultury 

i dziedzictwa historycznego wsi, nabywanie nowej wiedzy i kwalifikacji, wzrost poczucia 

własnej wartości wśród mieszkańców wsi. I wreszcie, turystów krajowych za sprawą 

promocji aktywnego wypoczynku na wsi, możliwości korzystania z tzw. rolniczych 

produktów ekologicznych, bezpośredniego kontaktu z przyrodą, uczestnictwa w życiu wsi, 

głębszego poznania kultury regionu, nabycia nowych przyzwyczajeń w zakresie aktywności 

rekreacyjno-turystycznej i doświadczenia wiejskiego stylu życia, poznania procesu produkcji 

żywności ekologicznej, obserwacji domowych zwierząt, a także rozwój indywidualnych 

zainteresowań, także twórczych (Nacyonalnaja stratiegija… 2017).  

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, są w literaturze naukowej uznawane nie 

tylko za czynniki rozwoju i przekształceń społeczno-gospodarczych, ale także jako 

„instrument” wspierania i zachowania kultury lokalnej (Guzik 2007; Howard, Pinder 2003; 

MacDonald, Jolliffe 2003; Shaw, Williams 1994; Wojciechowska 2009). W dyskusji na temat 

wpływu różnych form turystyki na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich 

poruszano między innymi takie kwestie, jak: podtrzymywanie kulturowych warunków 

rozwoju turystyki wiejskiej (MacDonald, Jolliffe 2003), relacji: wieś a turystyka kulturowa 

(Hall 1998), rozwój w zakresie turystyki winiarskiej (Janiskee, Drews 1998), rola lokalnych 

festiwali i lokalnych tradycji świątecznych jako elementów utrwalających kulturę i tradycje 

regionalne. Agroturystyka i szerzej turystyka wiejska służą więc niejako zachowaniu 

(przetrwaniu) „idei wiejskości” oraz tradycyjnego krajobrazu wiejskiego w wymiarze 

fizycznym, funkcjonalnym i symbolicznym, a rolników postrzega się jako „ambasadorów 

rolnictwa”, którzy mają wpływ na autentyczność doświadczeń turystów, między innymi 

poprzez pokazywanie obowiązków członków rodziny w gospodarstwie rolnym (Daugstad, 

Kirchengast 2013). Przez niektórych autorów agroturystyka jest uznawana za formę turystyki 

kulturowej (Daugstad, Kirchengast 2013).  
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Wpływ turystyki na obszary wiejskie widoczny jest również w przemianach 

o charakterze przestrzennym, związanych z powstawaniem nowych zabudowań, w tym 

drugich domów oraz przekształceniach istniejących zabudowań na cele turystyczne, 

np. w strefach podmiejskich, w tym także za sprawą rozbudowy infrastruktury turystycznej 

(Mika 2004). Turystyka jest „nośnikiem” miejskich form osadniczych, prowadząc do szybkiej 

urbanizacji fizycznej wsi. Takie badania prowadzono w strefach największej intensywności 

rozwoju zjawisk turystycznych, a więc w rejonie basenu Morza Śródziemnego i w rejonie 

alpejskim (Dziegieć 1995; Kurek 2005), a także w Polsce (Mika 2004). Barbier (1991) 

określał rozwój turystyki wiejskiej na terenach wybrzeży Morza Śródziemnego jako turystykę 

„ekspansywną” czy „agresywną”, z uwagi na głęboką ingerencję zagospodarowania 

turystycznego w lokalne struktury przestrzenne oraz przemiany środowiska przyrodniczego. 

 

2.4. Turystyka a wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

 

Przekształcenia funkcjonalne wsi, które dokonują się od lat 70. XX w., przebiegają 

w kierunku zmniejszania roli rolnictwa w strukturze gospodarczej tych terenów. Przemiany te 

spowodowały konieczność wypracowania nowego spojrzenia na rozwój obszarów wiejskich. 

We współczesnych ujęciach konceptualnych i modelowych podkreśla się, że ciągłość 

tradycyjnych funkcji i struktur społecznych opartych na rolnictwie można częściowo 

zachować w warunkach rozwoju wielofunkcyjnego oraz z uwzględnieniem założeń i celów 

zrównoważonego rozwoju (Wójcik 2011; Zgliński 2000, 2003). Usługi związane z turystyką 

wiejską traktuje się jako dodatkową działalność ekonomiczną w zmodernizowanych 

gospodarstwach rolnych (Bański 2003; Duczkowska-Małysz 1991; Durydiwka 2012; Heffner 

2000, 2001, 2011; Zgliński 2004).  

Sformułowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju w odniesieniu do tradycyjnie 

monofunkcyjnych obszarów wiejskich, w których rolnictwo i produkcja surowców rolniczych 

stanowi dominującą lub jedną z podstawowych funkcji gospodarki rolnej, było odpowiedzią 

na spowolnienie rozwoju tych obszarów (Bański 2004a, 2004b; Durydiwka 2012; Czarnecki 

2005; Jezierska-Thöle 2013; Kłodziński 1996, 1999, 2009; Kołodziejczak 2003, 2010b). 

Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich odwołuje się do pojęcia 

transformacji społeczno-gospodarczej i procesów o charakterze strukturalnym. Nadrzędnym 

celem takiego modelu rozwojowego jest, oprócz modernizacji rolnictwa, wprowadzenie 

nowych funkcji pozarolniczych powiązanych z rolnictwem lub z jego otoczeniem. Nowe 
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funkcje mają umożliwić mieszkańcom wsi uzyskanie dochodów bez konieczności 

opuszczania gospodarstwa, które ma być jednocześnie miejscem pracy związanej 

np. z przetwórstwem płodów rolnych czy turystyką, w tym agroturystyką (Duczkowska-

Małysz 1998; Heffner 2000, 2001, 2011; Kołodziejczak 2010a, 2010b; Zgliński 2004). 

Alternatywne działalności gospodarstw w zawodach okołorolniczych mają stanowić źródło 

zasilania finansowego dla gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych (rodzinnych). 

Celem wielofunkcyjnego rozwoju wsi jest poprawa warunków życia i pracy rodzin 

żyjących na wsi poprzez umożliwienie im podjęcia różnorodnej aktywności zawodowej 

i zarobkowania w miejscu zamieszkania. Ma to z kolei prowadzić do ograniczenia bezrobocia 

na obszarach wiejskich i zainicjowania zmiany struktury zatrudnienia poprzez odchodzenie 

od zawodów typowo rolniczych do okołorolniczych, wzmocnienie pozycji 

zmodernizowanego rolnictwa oraz wzrost przedsiębiorczości lokalnej poprzez 

wkomponowanie w wiejską przestrzeń coraz większej liczby nowych funkcji pozarolniczych 

(Duczkowska-Małysz 1993; Durydiwka 2012; Makieła 2011).  

Idea turystyki wiejskiej została również włączona do założeń implementacji 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (Durydiwka 2012). Koncepcja 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (sustainable rural development) zakłada taki 

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub ich obywateli, zarówno 

obecnych, jak i przyszłych pokoleń (Kurek 2005; Mika 2014). W podejściu takim, podobnie 

jak w koncepcji rozwoju wielofunkcyjnego, chodzi przede wszystkim o zmianę stanu rozwoju 

„niedoinwestowanych” obszarów wiejskich za sprawą pobudzania działalności 

pozarolniczych na wsi związanych z przetwórstwem i rozwojem usług turystyki wiejskiej 

(Gorlach 2005, 2007; Szymańska 2009). 

Potrzebę kształtowania właściwych i społecznie oczekiwanych relacji między 

turystyką a obszarami wiejski uwzględnia się w koncepcji turystyki zrównoważonej 

(Kowalczyk 2010; Kurek 2005; Mika 2014). Koncepcja turystyki zrównoważonej stanowi 

odpowiedź na uciążliwości i negatywne konsekwencje oddziaływania masowej turystyki 

na środowisko przyrodnicze, gospodarkę oraz na lokalne społeczności (Kurek 2005). 

Turystyka zrównoważona powinna być realizowana poprzez: udział turystyki w ochronie 

zasobów naturalnych i kultury, rozwój właściwych form turystyki, włączenie turystyki 
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w system planowania oraz właściwe zarządzanie rozwojem turystyki w celu ograniczania jej 

niekorzystnych skutków, przy pełnej partycypacji społeczności lokalnych. Rozwój lokalny 

pod wpływem turystyki, zgodny z ideą turystyki zrównoważonej, powinien mieć na 

względzie trwałość środowiska przyrodniczego, uwzględniać tradycje gospodarcze oraz 

zasady etyki i współżycia społecznego, obowiązujące w danej społeczności (Kowalczyk 

2010).  

Na terenach wiejskich idea „zrównoważenia” może być realizowana poprzez 

wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, jako form turystyki najmniej 

ingerujących w środowisko obszarów wiejskich, które przynoszą korzyści lokalnym 

społecznościom poprzez wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie tkanki społecznej na 

obszarach wiejskich, zatrudnienie miejscowej siły roboczej, ochronę środowiska 

przyrodniczego i kulturowego przy racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów 

materialnych i niematerialnych, a także tradycyjnych umiejętności przekazywanych przez 

pokolenia (Sokorska-Wolak 2005; Strzembicki 2001; Uglis, Jęczmyk 2015). Ponadto 

turystyka wiejska w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich może być 

czynnikiem ochrony i zachowania lokalnego środowiska i dóbr (wartości) kultury, a także 

stwarzać możliwości dyfuzji innowacji (gospodarczych, społecznych i kulturowych), 

z których inni mogą korzystać (Kurek 2007). 

Z implementacji założeń turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich mogą 

korzystać: 

– mieszkańcy wsi, dzięki nowym miejscom pracy poza rolnictwem i możliwości uzyskania 

dodatkowych dochodów dla gospodarstwa, pochodzących z wynajmu kwater, świadczenia 

usług gastronomicznych, handlowych itp. na rzecz turystów;  

– turyści, szczególnie ci kierujący się motywem zdrowotnym przy wyborze miejsca 

wypoczynku na obszarach wiejskich; 

– szeroko pojęte społeczności zainteresowane zachowaniem jakości środowiska, między 

innymi świeżego powietrza, krajobrazu, otwartych przestrzeni, możliwości komunikacji 

i wymiany informacji pomiędzy różnorodnymi sektorami społeczno-gospodarczymi 

(Durydiwka 2012; Matczak 2015; Mika 2014; Wojciechowska 2009).  

Wspieranie rozwoju zrównoważonych form turystyki, jak turystyki wiejskiej 

i agroturystyki, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście słabo zurbanizowanych terenów 

wiejskich (Cottrell i in. 2013; Jalinik 2002; Kurek 2005; Uglis, Jęczmyk 2015). Obszary te 

często zachowały swoje naturalne cechy i wyróżniki, jak: tradycyjny krajobraz kulturowy, 
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ekologiczne rolnictwo, materialne i duchowe dziedzictwo kultury, w tym tradycje, zwyczaje, 

elementy sztuki ludowej, jak również lokalny styl architektoniczny (Jalinik 2002; Kurek 

2005). Turystyka wiejska, jak również agroturystyka, czerpią z bogactwa tych zasobów. 

Równocześnie są czynnikami zmian, impulsem do wspierania rozwoju zaniedbanych wsi, 

poprzez pobudzanie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, poprawę estetyki 

gospodarstw i ich otoczenia, rozbudowę infrastruktury. Mając na uwadze fakt, że turystyka 

w gospodarstwach rolnych stanowi źródło korzyści ekonomicznych i społecznych zarówno 

dla rolników świadczących usługi turystyczne, jak i całej społeczności lokalnej, uważa się, iż 

agroturystyka spośród wszystkich form turystyki jest najbardziej zgodna z zasadami 

zrównoważonego rozwoju (Kurek 2005). 

Na potrzebę implentacji idei i zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

Białorusi wskazywali między innymi: A. Dajneko, W. Gonczarow (1996), L. Dogil (2001), 

Gusakow i in. (2000), W. Gusakow (2001, 2005), W. Gusakow i Z. Ilina (1996, 2000), 

W. Gusakow (1995), W. Gusakow i A. Szpak (2002, 2014, 2018), S. Konstantinow (1997, 

1998), A. Lucienok (2008), A. Mikulicz (2012), W. Obuchowicz (2005), A. Sajganow (2012), 

K. Szebeko (2003), W. Worobiow (2016). Przykładowo A. Filipcow (2016) podjął problem 

zrównoważonego rozwoju kompleksu agroprzemysłowego kraju (APK)2. 

Niewiele, jak dotąd, pojawiło się prac poruszających zagadnienie wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich Białorusi (np. Blochin 2014; Korbut 2014, 2015). Dostrzeżenie 

turystyki jako istotnego czynnika wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich kraju 

nastapiło wraz z dyskusją nad koncepcją klastrów turystycznych (Siewierowa 2012) oraz 

z potrzeby tworzenia podbudowy teoretycznej dla koncepcji konkurencyjności rejonów 

i obszarów turystycznych (stref „kulturowo-turystycznych”) (Gajdukiewicz 2008). Niemnej 

jednak zagadnienia te można uznać za wciąż nowe w białoruskiej literaturze naukowej. 

Natomiast idea turystyki zrównoważonej jest dyskutowana głównie w kontekście 

ochrony zasobów przyrodniczych i rozwoju turystyki ekologicznej (Chomicz 2012; Fontanari, 

Traskevich 2019; Gajdukiewicz 2008; Grakowa 2009; Reszetnikow 2015). 

 
2 Kompleks agroprzemysłowy (Agropromyszlennyj kompleks; Агропромышленный комплекс – APK) stanowi 
zbiór sektorów narodowej gospodarki, zajmujących się produkcją żywności i produktów przemysłowych 
z surowców rolnych, ich magazynowaniem i sprzedażą, a także produkcją sprzętu dla rolnictwa i przemysłu 
przetwórczego oraz ich obsługą techniczną. 



3. Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na Białorusi 
 
 
3.1. Tradycje turystyki wiejskiej 

 

3.1.1. Zarys historii rozwoju bazy noclegowej  

 

Pierwsze obiekty zakwaterowania zbiorowego i indywidualnego pojawiły się na 

terenach obecnej Białorusi na początku XIX w. W miastach oraz przy szlakach handlowych 

funkcjonowały domy gościnne. Z usług noclegowych w tych domach korzystali, oprócz 

podróżników, także posłańcy, listonosze i pracownicy państwowi. Podróżni otrzymywali 

w domach gościnnych nocleg, wyżywienie i oprawę dla konia. Obiekty świadczące nocleg 

podróżnym znajdowały się w miejscach poza obszarami zamieszkałymi. Z kolei przy 

klasztorach funkcjonowały zajazdy, tzw. hospicja. Nocowanie w „hospicjach” początkowo 

było nieodpłatne, jednak z czasem za oferowany nocleg i dodatkową pomoc zaczęto pobierać 

opłatę (Astaszenko 2012). 

Do rozwoju usług zakwaterowania podróżnych na terenach obecnej Białorusi 

przyczynił się znacząco rozwój transportu drogowego i kolejowego w XIX w. Zgodnie 

z rozporządzeniem o „tawernach” z dnia 4 lipca 1861 r. (Dołgich 2017) do grona tego rodzaju 

obiektów noclegowych zaliczano: hotele, zagrody, umeblowane pokoje w miastach oraz same 

tawerny. W przypadku udostępnienia turystom większej liczby pokoi, tj. powyżej sześciu, 

konieczne było umożliwienie im również dostępu kuchni. Natomiast inne obiekty, które nie 

były tawernami, klasyfikowano jako: „pozostałe obiekty”, „umeblowane pokoje bez kuchni” 

lub „pokoje z kuchnią dla podróżnych". Rozporządzenie to określało również obiekty 

świadczące wyżywienie, takie jak: tanie restauracje, z których można było także zabierać 

posiłki „na wynos”, pracownie cukiernicze, stołówki, zajazdy, miejsca-ławki do spożywania 

posiłków ustawione w charakterystycznych miejscach i inne obiekty, które oferowały 

jedzenie „na wynos”. W 1893 r. wydano nowe „Rozporządzenie o tawernach”, na podstawie 

którego tawerny podzielono na: hotele, zajazdy, karczmy, umeblowane pokoje z kuchnią, 

zagrody i inne (Dołgich 2017). 

Wraz z rozwojem gospodarki i wzrostem produkcji przemysłowej w XIX w. na 

Białorusi zwiększyła się liczba osób podróżujących, a co za tym idzie korzystających z usług 

noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego, np. hotelach. W XIX w. hotele 
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powstawały najczęściej w miastach objętych siecią linii kolejowych. Rozwój kolei znacząco 

przyczynił się do rozwoju bazy noclegowej w całej Europie (Kurek 2007). Przykładowo na 

początku XX w. w mieście Homel działało ok. 20 hoteli, a w Brześciu w 1914 r. było ich 14. 

W ówczesnej „tradycyjnej” bazie noclegowej pojawił się nowoczesny typ miejskiego hotelu 

z numerowanymi pokojami rozmieszczonymi wzdłuż korytarzy, recepcją i hallem oraz 

restauracją i pomieszczeniami gospodarczymi. Ten typ hotelu szybko zwrócił uwagę 

inwestorów dysponujących kapitałem prywatnym. Przedsiębiorcy zaczęli budować hotele, 

w których świadczono usługi wyższej kategorii. Kapitał zainwestowany w rozwój hoteli 

szybko się zwracał, co było spowodowane dość wysokimi cenami usług noclegowych. Jakość 

noclegów i innych usług świadczonych w hotelach odpowiadała oczekiwaniom ówczesnych 

klientów. Przykładem może być miński Hotel Europa, wybudowany z prywatnych środków 

polskiej rodziny kupieckiej, w którym znajdowało się 130 pokoi wyposażonych w telefon 

i łazienkę z wanną, światło elektryczne i ogrzewanie. Działała w nim jedyna w owym czasie 

winda. Goście przyjeżdżający pociągiem byli przewożeni służbowym samochodem ze stacji 

kolejowej do hotelu. W 1913 r. w hotelu były dostępne następujące usługi: restauracja klasy 

pierwszej z własną orkiestrą, damski i męski fryzjer oraz czytelnia. Także inne hotele 

oferowały różnorodne usługi i nie tylko dla gości hotelowych (Ganski, Andriejczik 2014).  

Warto podkreślić, że hotele były pierwszymi budynkami, w których wprowadzano 

rozmaite, jak na owe czasy, „nowinki” techniczne, np. gazowe oświetlenie, ogrzewanie, 

światło elektryczne, łazienki w każdym pokoju, telefony. Właścicielami hoteli byli 

przeważnie kupcy z pierwszej, drugiej i trzeciej Gildii oraz pracownicy innych grup 

zawodowych, którzy konkurowali ze sobą w zakresie inwestycji hotelarskich. Do 1917 r. 

działały również obiekty świadczące usługi zbliżone do usług hotelowych.  

W połowie lat 20. XX w. pojawiły się pierwsze szkolne domy wypoczynku i bazy 

turystyczne na terenach obecnej Białorusi. Podobne obiekty istniały także w innych rejonach 

i działały głównie w sezonie letnim. Pierwsza turystyczno-wycieczkowa baza w Mińsku 

została otwarta w 1936 r. (mogła przyjąć do 1,1 tys. uczniów w sezonie). Na terenie 

zachodniej części podobne obiekty (szkolne bazy turystyczne i obozowiska szkolne) powstały 

od lat 30. Przykładowo w 1935 r. w obwodzie wileńskim na stałe działały obiekty noclegowe 

w takich lokalizacjach, jak: Wilno, Nowa Wilejka, Głębokie (Glubokie), Oszmian, 

Molodzieczne, Święcany (Swinciany), Wilejki, Postaw, Disny, Brasław. Największą 

popularnością cieszyły się sezonowe obozy turystyczne na brzegach jezior Brasławskich 

i Naroczańskich. 
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W latach 1920–1930 bazę noclegową w zachodniej części Białorusi tworzyły: hotele, 

pensjonaty, kwatery prywatne (pokoje), bazy młodzieżowe i obozowiska szkolne, domy 

turystyczne. Najwięcej miejsc noclegowych znajdowało się w Wilnie, Brześciu, Białymstoku, 

Grodnie. Wśród turystów popularnością cieszyły się niedrogie bary z przekąskami i tawerny, 

które znajdowały się w każdej miejscowości zachodniej Białorusi. Właścicielami miejsc 

noclegowych i wyżywienia byli głównie Żydzi i Polacy.  

W trakcie II wojny światowej dużo obiektów turystycznych uległo zniszczeniu. 

Do 1958 r. na Białorusi działalność podmiotów zajmujących się turystyką polegała wyłącznie 

na organizacji krótkich wycieczek. W 1959 r. otwarto pierwsze stacje turystyczne: „Naroć” 

we wsi Stypnewa w rejonie mołodeczańskim (200 miejsc noclegowych) i bazę „Brasławskie 

Jeziora” w Brasławiu (100 miejsc noclegowych), która funkcjonowała również w sezonie 

zimowym. W 1960 r. we wsi Gonoles (obwód miński) rozpoczęła działalność turystyczna 

baza „Białoruś” (100 miejsc noclegowych). W 1961 r. na Białorusi działało 36 letnich 

turystyczno-wypoczynkowych baz obozowych, zorganizowanych przez przedsiębiorstwa 

i instytucje szkolnictwa wyższego, a na koniec 1962 r. funkcjonowało 31 baz turystycznych 

oraz 22 domy dla wędkarzy i myśliwych.  

W 1969 r. Rada Ministrów BSSR i Belsowprof uchwaliła projekt rozwoju turystyki1 

do 1980 r., w którym planowano stworzenie 88 tys. miejsc noclegowych, w tym 31 tys. 

miejsc całorocznych, zaś do 2000 r. zwiększenie pojemności recepcyjnej Republiki do 

odpowiednio 296 tys. i 85 tys. miejsc. W okresie 1960–1968 r. wzrosła ilość baz 

turystycznych2, a także liczba obsługiwanych turystów. W okresie 1976–1980 zaczęły działać 

turystyczne bazy: „Niemen”, „Naroczanka”, kompleks hotelowy „Horyzont” 

w Baranowiczach. W 1971 r. na Białorusi było 7 „instytucji” turystycznych, które 

dysponowały ok. 2,5 tys. miejsc noclegowych, w 1980 było ich już 15 (7 tys. miejsc)3.  

                                                            

1 „Schemat rozwoju i lokalizacji krajowej sieci stref odpoczynku, leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego i turystyki” (1969). 
Budowa wszystkich obiektów sanatoryjnych i turystycznych powinna była być zgodna z tym programem. 
2 Realizując projekt rozwoju turystyki, wybudowano kompleksy turystyczne i hotele, między innymi: „Białoruś” w Brześciu, 
turystyczną bazę „Dniepr” k/Mohylewa oraz „Wysokij brzeg” w rejonie stołpeckim (Ganski, Andriejczik 2014). W 1964 r. 
oddano do użytku 135 miejsc noclegowych w turystycznej bazie „Białoruś” z finansów Belsowprof. Centralny Związek 
Turystyczny sfinansował w 1964 r. 4 drewniane domy dla turystów na 100 miejsc noclegowych w bazach: „Brasławskie 
jeziora” (1 dom), „Soż” (2), „Białe jezioro” (1), a następnie w 1966 r. kolejny dom w bazie „Brasławskie jeziora”, w 1967 – 
2 domy na turystycznej bazie „Soż”. Powstały kempingi: „Brzeskij” (35 domków), na jeziorze Narocz (40), w bazie 
„Brasławskie Jeziora” (30), w turystycznej bazie „Stolbcowskaja” (30). Zmodernizowano kompleks bazy turystycznej 
„Jezioro Narocz” (do 2000 miejsc noclegowych), turystyczną bazę „Dniepr” na 400 miejsc noclegowych, a także hotele 
„Turyst” w Mińsku i Brześciu na 600 miejsc noclegowych.  
3 Rozkład przestrzenny baz dla pionierów i uczniów Białorusi w latach 1962–1970 przedstawiał się następująco: obwód 
miński – 5 baz turystycznych na 410 miejsc noclegowych, obwód brzeski – odpowiednio 9 i 660, obwód witebski – 11 i 672, 
obwód homelski – 5 i 270, obwód grodzieński – 10 i 505, obwód mohylewski – 14 i 734.  
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Początki rozwoju uzdrowisk i turystyki leczniczej sięgają jeszcze XIX w. i są 

związane z oddziaływaniem takich ośrodków jak Druskienniki czy Troki (leżących na 

Litwie)4. Po I wojnie światowej, w 1919 r., w rejonie lepelskim zorganizowano pierwsze 

sanatorium w Barkowszczynie. Od 1920 r. zaczęła rozwijać się państwowa sanatoryjna sieć 

Białorusi – sanatorium „Sosnowka” (rejon witebski), domy wypoczynku: „Minsk”, „Czenki”, 

„Orsza”. Po II wojnie światowej odrodzenie sieci sanatoryjnej nastąpiło w drugiej połowie lat 

50. XX w. W latach 60. XX w. zaczęła się budowa nowych sanatoriów: „Narocz”, „Letcy”, 

„Krynica”, „Pridniestrowski”, „Sanatorium im. W.I. Lenina”. W 1981 r. na Białorusi działało 

8 uzdrowisk („kurortów”) o znaczeniu krajowym i 5 – lokalnym5.  

W 1989 r. pojawiły się oznaki poważnego kryzysu w turystyce krajowej, zmniejszyła 

się liczba turystów oraz organizatorów turystycznych. Wraz z rozpadem ZSRR faktycznie 

przestał istnieć zunifikowany system turystyczno-wycieczkowy dawnej republiki białoruskiej, 

a zaczął się okres rozwoju turystyki krajowej oraz początki biznesu turystycznego, 

bazującego na inicjatywach prywatnych. W latach kryzysu ekonomicznego (pierwsza połowa 

lat 90. XX w.), duża część obiektów bazy noclegowej upadła z powodów finansowych lub 

została przeprofilowana, znacząco spadło też tempo powstawania nowego budownictwa 

rekreacyjnego. Od 1996 r. do chwili obecnej tworzone są, głównie przez państwo, warunki 

prawne, organizacyjne, ekonomiczne i socjalne do rozwoju turystyki w kraju. W programach 

rozwoju turystyki na lata: 2000–2005, 2006–2011, 2011–2015 położono nacisk na rozwój 

turystyki w różnych rejonach kraju (więcej na ten temat w dalszej części rozdziału).  

Od przełomu lat 1990/2000 następuje stopniowy rozwój i modernizacja istniejących 

obiektów noclegowych oraz reorganizacja podmiotów zarządzających, szczególnie 

w turystyce zdrowotnej (uzdrowiskowej). W 2008 r. funkcjonowało w kraju 279 

„turystycznych” obiektów noclegowych oraz 315 obiektów sanatoryjnych i sanatoryjno-

wypoczynkowych różnego typu. Rozpoczęła się także aktywizacja turystyczna małych 

i średnich miejscowości, do czego istotnie przyczynia się rozwój sektora usług noclegowych 

turystyki wiejskiej. Szersze omówienie obecnego stanu rozwoju bazy noclegowej na Białorusi 

znajduje się w kolejnym rozdziale.  

 

                                                            

4 Historyczne informacje o leczniczych właściwościach wód na Białorusi pojawiły się w XVI–XVII w. w księgach 
klasztornych i cerkiewnych.  
5 Na Białorusi występuje 214 leczniczych źródeł mineralnych należących do 12 grup balneologicznych. 
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3.1.2. Wyjazdy turystyczne na wieś i ich organizacja  

 

W 1921 r. tereny obecnej Białorusi podzielone zostały między Polskę a Rosję 

Radziecką, co w konsekwencji spowodowało, że w okresie międzywojennym rozwój 

aktywności turystycznej następował w dwóch różnych kierunkach. W części zachodniej (na 

terenach ówczesnej Polski) aktywność ta była przejawem działalności gospodarczej oraz 

miała charakter krajoznawczo-narodowy, koordynowany m.in. przez Polskie Towarzystwo 

Krajoznawcze (podobnie jak na górskich, przygranicznych terenach Polski) (por. Mika 2004). 

Natomiast we wschodniej części („radzieckiej”) dominował ruch wycieczkowy jako przejaw 

aktywności fizycznej i sportowej,  

Początki rozwoju turystyki wiejskiej na Białorusi wiążą się z rozpoczęciem realizacji 

przez władze Republiki6 programu upowszechniania kultury fizycznej i zdrowotnej wśród 

młodzieży. Program ten przewidywał organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży. Dołżenko 

w swoich pracach (Dołżenko 1988; Dołżenko, Putrik 2010) opisuje pierwsze podróże o 

charakterze krajoznawczym po terenach obecnej Białorusi, które miały miejsce jeszcze w 

okresie I wojny światowej. Właśnie w tym czasie były organizowane przez szkoły i inne 

placówki edukacyjne wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą „wycieczki pomocy 

pracowniczej”. Wyjazdy te odbywały się na wieś, a ich program obejmował pomoc 

chłopskim rodzinom przy pracach polowych7. Młodzież uczestniczyła również w lekcjach 

edukacyjnych dotyczących pracy na roli, przyrody, upraw. Można przyjąć, że program tych 

wycieczek zapoczątkował zjawisko indywidualnych wyjazdów „turystycznych” na tereny 

wiejskie.  

W okresie międzywojennym na terytorium Białoruskiej SRR turystyka podlegała 

regulacji oraz zasadom organizacji, jakie panowały na całym obszarze ZSRR. W 1918 r. 

utworzono specjalne biuro ds. organizacji wycieczek szkolnych, a dwa lata później Centralną 

Stację Wycieczek Humanitarnych (Sokolowa 2012). Do rozwoju aktywności wyjazdowej 

przyczyniło się również powołanie w 1921 r. Narodowego Departamentu Edukacji ZSRR, 

                                                            

6 W dniu 1 stycznia 1919 r. w Smoleńsku utworzono Białoruską Socjalistyczną Republikę Związku Sowieckiego, która 
weszła w skład Związku Radzieckiego. W 1922 r. dokonano zmiany nazwy na Białoruską Sowiecką Socjalistyczną 
Republikę Związku Sowieckiego. 27 lipca 1990 r. władze Białorusi przyjęły deklarację niepodległości, a 19 września 1991 r. 
zmieniono nazwę państwa na Republikę Białorusi. 
7 Wsparcie ze strony dzieci i młodzieży było szczególnie pomocne dla tych rodzin chłopskich, które w czasie wojny straciły 
męskich członków rodzin. Z jednej strony młodzież z miast miała okazję poznać pracę w gospodarstwie rolnym, co dla 
niektórych z nich było nowym doświadczeniem, z drugiej strony umożliwiało to nawiązywanie kontaktów pomiędzy 
młodzieżą pochodzącą ze wsi i z miast. 
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którego jednym z celów było organizowanie wycieczek edukacyjnych dla nauczycieli 

północnych republik, a także powoływanie sekcji wyjazdów turystycznych przy szkołach. 

Działalność tych sekcji została uprawomocniona wydaniem przez władze ZSRR aktów 

prawnych dotyczących sekcji turystycznych i stacji turystycznych. Akty te zawierały 

wskazania i dokładne instrukcje organizacyjne, plany tras oraz „przewodniki” poświęcone 

konkretnym wyjazdom.  

W latach 1920–1921 na terenie ZSRR działała sekcja wyjazdów turystycznych 

w Petersburgu, a w Moskwie w końcu 1920 r. powołano pierwsze biuro wyjazdów 

turystycznych8. W 1920 r. powstało Biuro Turyzmu przy Moskiewskim Komitecie 

Komsomolskim, któremu powierzono nadzór nad młodzieżowym ruchem wycieczkowym. 

W 1929 r. powołano Rosyjskie Stowarzyszenie Turystów, które zajęło się koordynacją 

rozwoju indywidualnej turystyki na terenie ZSRR. Na terenie ZSRR rozwojem turystyki 

zajmowało się również Państwowe Stowarzyszenie „Sowiecki Turysta”, którego głównym 

zadaniem była obsługa zorganizowanych grup turystycznych, podróżujących według 

wcześniej ustalonego programu imprezy turystycznej. Niestety, z bazy turystycznej, która 

stanowiła majątek Państwowego Stowarzyszenia „Sowiecki Turysta”, mogli korzystać 

jedynie jego członkowie i ich rodziny oraz osoby z wybranych grup społecznych. W 1923 r. 

na terenie Związku Radzieckiego wprowadzono pierwsze zajęcia z kultury fizycznej, 

a w 1928 r. w Mińsku powstało pierwsze Technikum Kultury Fizycznej, w której kształcono 

kadrę turystyczną (Dułow i in. 2011) .  

W 1931 r. na terenie Białoruskiej SRR powstało Proletariackie Stowarzyszenie 

Turystyczne i Wycieczek. Działalność tego stowarzyszenia obejmowała m.in. znakowanie 

głównych szlaków turystycznych na terenie republiki (np. szlak rolniczy: Orsza–Zodino–

Mińsk, przemysłowy: Borysów–Reczyca–Homel, krajoznawczy: Witebsk–Orsza-Borysów–

Mińsk–Bobrisk–Homel). W efekcie działalności tego stowarzyszenia powstało wiele 

lokalnych kół turystycznych przy szkołach na terenie całej Białoruskiej SSR. 

W 1932 r. w Mińsku zorganizowano I Ogólnobiałoruski Zjazd Proletariackiego 

Stowarzyszenia Turystycznego i Wycieczek, który miał szczególnie charakter propagandowy.  

                                                            

8 Wkład w tworzenie struktur organizacji turystyki na terenie ZSRR miał w tamtym czasie Dom Turystów w Petersburgu.  
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W latach 30. XX w. na terenie Białoruskiej SSR pojawiły się pierwsze wydawnictwa seryjne 

i publikacje poświęcone zagadnieniom turystycznym i rozwojowi tego zjawiska, 

np.: „Wycieczka do fabryk” (Mińsk 1931), „Nasz kraj” (Sokolowa 2012).  

W 1938 r. podjęto decyzję o połączeniu dwóch organizacji: „Sowieckiego Turysty” 

i „Rosyjskiego Stowarzyszenia Turystów” i stworzono nowy podmiot noszący nazwę 

„Ogólnoradzieckie Dobrowolne Stowarzyszenie Proletariackiej Turystyki i Wyjazdów 

Turystycznych”. Głównym celem działalności stowarzyszenia było organizowanie wyjazdów 

turystycznych do sowchozów, kołchozów i wielkich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz 

wymiana doświadczeń uczestników. Dodatkowo stowarzyszenie zajmowało się organizacją 

wyjazdów w ramach turystyki kwalifikowanej: konnej, wodnej i narciarskiej. W 1926 r. 

utworzono Pierwszą Wspólnotę Biur Wycieczkowych, które oprócz swojej własnej bazy 

turystycznej dzierżawiło obiekty hotelowe w miastach.  

Turystyka na terenie republik ZSRR w tych latach była narzędziem propagandy 

komunistycznej, stąd licznie organizowano wyjazdy turystyczne do sowchozów, kołchozów 

oraz zakładów pracy. Wyjazdy „turystyczne” na obszary wiejskie miały przekonać chłopów 

do pomysłu kolektywizacji. Między innymi oddziały Ogólnoradzieckiego Dobrowolnego 

Stowarzyszenia Proletariackiej Turystyki i Wyjazdów Turystycznych, realizując konkretne 

zadanie wyznaczone przez władze, organizowały wyjazdy turystyczne na wieś, np. wyjazdy 

siewne, wyjazdy remontowe, a przy okazji prowadziły agitacje na rzecz kolektywizacji. 

W latach 1936–1941 nastąpiła reorganizacja struktur zarządzania turystyką na terenie 

republik ZSRR. W 1936 r. utworzono Urząd Wyjazdów Turystycznych, który zastąpił 

Ogólnoradzieckie Dobrowolne Stowarzyszenie Proletariackiej Turystyki i Wyjazdów 

Turystycznych. Majątek i rozwijaną bazę turystyczną owego stowarzyszenia przekazano jako 

mienie na rzecz Urzędu. W końcu 1938 r. powołano Ogólnoradziecki Komitet Kultury 

Fizycznej i Sportu. Po 1945 r. wznowiono działalność Urzędu Wyjazdów Turystycznych, 

który dysponował oddziałami w każdym mieście Związku Radzieckiego (Efremenko 1981).  

Po II wojnie światowej nastąpiła odbudowa zniszczonych w czasie wojny baz 

turystycznych9, a rozproszone organizacje turystyczne rozpoczęły zrzeszanie w związki 

zwane „Profsojuzami’, nastąpił też rozwój turystyki zdrowotnej, wprowadzono korzystną 

                                                            

9 Intensywne prace zmierzające do odbudowy infrastruktury turystycznej na terenie Białoruskiej SSR prowadził Państwowy 
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.  
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politykę cenową dla rodzin chcących skorzystać z oferty turystyki indywidualnej 

i zorganizowanej. Dla przykładu „atrakcją” dla turystów korzystających z istniejących 

obiektów turystycznych były tworzone przy nich pola uprawne, z których produkty 

wykorzystywane były na cele przygotowywania posiłków dla turystów.  

Od lat 50. XX w. na terenie wszystkich republik ZSRR zainicjowano nauczanie 

turystyki w szkołach wyższych. Turystyka stała się przedmiotem obowiązkowym 

w programach nauczania akademii wychowania fizycznego i szkół pedagogicznych.  

Kontrolę nad funkcjonowaniem organizacji turystycznych na terenie państw ZSRR 

sprawował Departament Turyzmu w Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu, natomiast 

planowaniem nowej infrastruktury turystycznej i hotelowej oraz programowaniem wyjazdów 

zajmował się Centralny Urząd Wyjazdów Turystycznych. Nadrzędną instytucją, 

koordynującą zarządzanie strukturami w turystyce na terenie ZSRR zajmowała się Centralna 

Rada Profesjonalnych Związków oraz Związek Stowarzyszeń Sportowych i Organizacji 

ZSRR, poszczególne ich sekcje i federacje sportowe.  

W latach 1957–1961 podstawowym typem zagospodarowania świadczącym usługi 

noclegowe na terenie ZSRR były kempingi. W tym okresie dużą popularnością cieszyły się 

obozy turystyczno-sportowe. Po wyłączeniu turystyki z zakresu sportu, jako osobnej 

aktywności (w 1961 r.), przyjęto rozporządzenie (1962 r.), w którym zawarto wszystkie 

regulacje prawne, jednakowe dla wszystkich organizacji zajmujących się rozwojem turystyki 

na terenie ZSRR, dotyczące zagadnień turyzmu i turystyki. W 1964 r. na terenie ZSRR 

utworzono w Leningradzie pierwsze biuro turystyczne. Do roku 1966 powstało ich 108 na 

terenie całego Związku (Jakusz 2012). 

W 1957 r. na terenie białoruskiej republiki rozpoczęło swoją działalność Białoruskie 

Republikańskie Biuro Wycieczek Turystycznych, które w 1962 r. zmieniło nazwę na 

Republikański Związek Turystyczny. W 1962 r. oddziały Republikańskiego Związku 

Turystycznego działały na terenie wszystkich obwodów białoruskich. 

W 1965 r. Republikański Związek Turystyczny Białorusi oraz Ministerstwo 

Transportu przygotowały rozporządzenie obejmujące swym zakresem organizację przewozów 

turystycznych transportem samochodowym w systemie auto-stop. Transport samochodowy 

w tym systemie mógł przewozić maksymalnie do 10 tys. turystów rocznie. W 1966 r. 

rozpoczęło działanie Mińskie Biuro Wycieczek, które oferowało wyjazdy turystyczne dla 

mieszkańców zarówno miast, jak i wsi, angażując ich w masowy ruch turystyczny. W 1967 r. 
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na terenie Białoruskiej SRR zaczęła działalność Szkoła Instruktorów Turystycznych 

i Narciarstwa, która prowadziła kursy na przewodników turystycznych. Z kolei od 1965 r. na 

uczelniach wyższych, rozsianych na terenach wszystkich republik radzieckich, powstawały 

Związki Rozwoju Turyzmu.  

W 1969 r. Rada Ministrów ZSRR przyjęła rozporządzenie obejmujące 

postanowieniami scenariusz rozwoju turystyki na terenie ZSRR. W tym samym roku podobne 

rozporządzenie przyjęła Białoruska SRR w perspektywie do 2000 r. W 1975 r. na terenie 

ZSRR działało ponad 140 organizacji zajmujących się rozwojem turystyki, 575 biur 

turystycznych, liczba miejscowości turystycznych wzrosła o 75%, z 545 w 1969 r. do 943 

w 1975 r., a liczba miejsc noclegowych wzrosła do 300 tys. Pojawiły się również nowe formy 

wypoczynku: niektóre miejscowości turystyczne przyjmowały rodziny z dziećmi, pojawiły się 

szlaki konne.  

W latach 1960–1990 polityka władz ZSRR skierowana była na stworzenie na 

przedmieściach miast stref wypoczynku, obozów wypoczynkowych, a turystyka stała się 

narzędziem ideologii. Od roku 1978 bazy turystyczne sił zbrojnych ZSRR zaczęły świadczyć 

usługi turystyczne (noclegowe) dla żołnierzy i ich rodzin, przy ograniczeniu kryterium 

wiekowego dla dzieci (5 lat). W latach 1979–1980 stworzono największe hotele i kompleksy 

turystyczne na terenie ZSRR. W latach 1981–1985 intensywnie rozbudowywano 

„komfortowe” miejscowości turystyczne, przeznaczone na potrzeby całorocznego 

wypoczynku. Część z nich nadal funkcjonuje na terenie dzisiejszej Białorusi. 

W latach 1981–1985 władze ZSRR zrealizowały założenie stworzenia Centralnego 

Związku Turyzmu i Wyjazdów Turystycznych. Łączył on hotele, resorty turystyczne, sklepy 

z pamiątkami, stołówki, dyskoteki, sauny, wypożyczalnie, sale sportowe, sale koncertowe. 

Powyższe założenia były elementem generalnego schematu rozwoju turystyki na terenie 

ZSRR. W latach 1981–1985 do Centralnego Związku Turyzmu i Wyjazdów Turystycznych 

należało ok. 2 tys. różnych organizacji, pod kierownictwem „Profsojuzów” – republikańskich, 

krajowych, miejskich, obwodowych, hotelarskich, edukacyjnych, budowlanych, 

żywieniowych.  

Na początku lat 70. XX w. „Profsojuzy” posiadały ponad 500 baz turystycznych 

w całym ZSRR, 6765 obozów turystyczno-uzdrowiskowych, 220 domów dla wędkarzy 

i myśliwych. Działalność „Profsojuzów” polegała na wprowadzeniu i nadzorze nowego 

modelu pozyskiwania klienta poprzez stosowanie promocyjnych cen na wyjazdy turystyczne, 
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w tym wyjazdy zagraniczne, bezpłatne skierowania na leczenie do miejscowości-uzdrowisk 

czy „lepsze” formy organizacji wyjazdu turystycznego.  

Rozwojem indywidualnej turystyki na terenie ZSRR kierował w tym czasie Urząd 

Wyjazdów Indywidualnych przy Centralnym Związku Turyzmu i Wyjazdów Turystycznych. 

Kolejną instytucją wspierającą działania Centralnego Związku Turyzmu i Wyjazdów 

Turystycznych była Federacja Turyzmu. Na niższych szczeblach podziału administracyjnego, 

na poziomie obwodów, przy Wydziałach Edukacji tworzono Obwodowe Stacje Turystyczne – 

Centra Metodyczno-Organizacyjne Wycieczkowej, Turystycznej i Krajoznawczej Pracy. 

Z roku na rok kolejne ich oddziały otwierano w mniejszych miastach i wsiach.  

W pierwszej kolejności, jako bazę noclegową wykorzystywano szkoły, co dało 

sezonowy wzrost miejsc noclegowych do 2700 w latach 1981–1985. Sieć miejscowości 

turystycznych na terenie Białoruskiej SRR włączono w przebieg oficjalnych szlaków 

turystycznych ZSRR. 

W 1995 r. na Białorusi powstało Białoruskie Stowarzyszenie Agencji Turystycznych. 

W listopadzie 1995 r. utworzono Ministerstwo Sportu i Turystyki Białorusi, a rok później 

Białoruską Federację Turyzmu oraz Narodowy Koncern „Biełinturist”.  

Od 1996 r. do dziś polityka turystyczna opiera się na wiodącej roli państwa 

białoruskiego, a mierniki efektywności zarządzania w turystyce dostosowane są do zasad 

gospodarki społeczno-rynkowej. W 1997 r. przyjęto Państwowy Program Rozwoju Sportu, 

Kultury Fizycznej i Turystyki do 2002 r. Program ten uszczegółowiono w 2000 r., kiedy 

uchwalono Narodowy Program Rozwoju Turystyki na lata 2001–2002. W 1999 r. przyjęto 

ustawę o turystyce. Obowiązek posiadania obowiązkowych licencji na działalność firm 

turystycznych na terenie Białorusi wprowadzono rozporządzeniem rządu białoruskiego 

w 2003 r. W 2011 r. zniesiono obowiązek licencjonowania działalności turystycznej. 

Współcześnie turystyka jest postrzegana jako perspektywiczny dział gospodarki 

krajowej. W 2016 r. w sektorze turystyki zatrudnionych było 241 tys. osób. Polityczne 

otwarcie Białorusi i ograniczenie barier administracyjnych dla przyjazdów turystycznych 

zaowocowało wzrostem liczby turystów zagranicznych. W 2018 r. do kraju przyjechało 11,5 

mln turystów z zagranicy, najwięcej z krajów ościennych (dwukrotny wzrost liczby 

przyjazdów w porównaniu z 2010 r.).  

Potencjał turystyczny obszarów wiejskich ma być jednym z czynników przyciągania 

turystów zagranicznych. Do rozwijających się form turystyki zalicza się turystykę wiejską 
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(„agroekoturystykę”) i ekologiczną, turystykę uzdrowiskową i medyczną, turystykę 

krajoznawczą (w tym wojskowo-historyczną), edukacyjną, sportową, myśliwską i religijną. 

Dla pobudzania tych kategorii turystyki konieczny jest jednak dalszy rozwój potrzebnej 

infrastruktury.  

 

3.1.3. Indywidualna rekreacja na obszarach wiejskich  

 

Odrębnym zagadnieniem, które z punktu widzenia rozwoju turystyki na białoruskiej 

wsi ma istotne znaczenie, są tradycje i rozwój indywidualnej rekreacji oraz wyjazdy 

mieszkańców miast do własnych domów na wsi (tzw. domów wiejskich) oraz rekreacyjnych 

domków letniskowych (dacz) położonych na terenach wiejskich.  

Na Białorusi letni wypoczynek mieszkańców miast na działkach lub u rodziny na wsi 

jest tradycyjnym i powszechnym zjawiskiem społecznym. O ile turystyka wiejska 

o charakterze komercyjnym zaczęła się na Białorusi rozwijać w latach 90. XX w., o tyle 

początki wyjazdów rekreacyjnych do dacz na skalę masową rozpoczęły się w latach 60. i 70. 

XX w. W tym okresie zaczęły się organizować pierwsze towarzystwa działkowców. 

Organizacją takich terenów rekreacyjnych zajmowało się państwo. Pod lokalizację wybierano 

tereny mało przydatne do produkcji rolniczej, rozmieszczone na brzegach jezior, np. Narocz, 

Jezior Brasławskich, wzdłuż rzek – Dniepr, Niemen, Wilia, Dźwina, a także w obrębie wsi. 

Mieszkańcom miast przydzielano działki rekreacyjne o powierzchni kilku arów – 4–5, 6 

a czasami 12 arów, w zależności od decyzji władz. Największy odsetek towarzystw 

działkowców (sadowo-dacznych) działał w obwodzie mińskim (1/3 wszystkich w kraju). 

Największa liczba rodzin wypoczywała na tych terenach w otoczeniu Mińska. W 2011 r. 

w obwodzie mińskim było zarejestrowanych 1360 towarzystw działkowców i była to liczba 

2,8 razy większa w porównaniu z 1991 r. (największe tempo przyrostu w rejonie mińskim – 

4,3) (Reszetnikowа 2017). 

Głównym czynnikiem rozwoju indywidualnej rekreacji był szybki proces urbanizacji 

kraju w okresie od lat 60. do 80. XX w., czego jednym z efektów jest fakt, że obecnie ponad 

połowa mieszkańców Białorusi mieszka poza miejscem swojego urodzenia. Większość osób 

w miastach ma wiejskie pochodzenie w pierwszym lub drugim pokoleniu. Wielu 

mieszkańców miast wciąż utrzymuje stałe i silne więzi ze środowiskiem wiejskim, 

podtrzymuje relacje rodzinne na wsi. Wśród mieszkańców miast jest wiele osób, które 
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posiadają ziemię rolną oraz domy na wsi, które są użytkowane w celach rekreacyjnych, jako 

drugie domy. Zjawisko to będące przejawem i formą społecznej aktywności turystyczno-

rekreacyjnej nie było jeszcze przedmiotem pogłębionych i kompleksowych badań w kraju. 

Fakt ten może mieć jednak niebagatelne znaczenie z punktu widzenia rozwoju komercyjnych 

usług noclegowych na obszarach wiejskich Białorusi.  

 

3.2. Potencjał zasobów turystycznych obszarów wiejskich Białorusi 

 

 

3.2.1. Ocena zasobów przestrzeni geograficznej kraju w świetle dotychczasowych badań  

 

Problematyka oceny potencjału przestrzeni geograficznej Białorusi, w tym 

zagadnienie waloryzacji turystycznej, wielokrotnie były przedmiotem dyskusji naukowej na 

polu studiów geograficznych, socjologicznych i planowania przestrzennego. Większość badań 

zmierzała do oceny, klasyfikacji oraz ukazania przestrzennego zróżnicowania jednostek 

przestrzennych względem wybranych cech społecznych, ekonomicznych, dostępności 

przestrzennej, wyposażenia infrastrukturalnego, stanu zachowania wartości przyrodniczych 

i kulturowych itd. Analizy porównawcze cech jakościowych i ilościowych dokonywano 

najczęściej z zastosowaniem wybranych miar syntetycznych i wskaźników liczbowych. Jako 

jednostki odniesienia ocen przyjmowano kategorie przestrzenne w postaci rejonów, 

obwodów, regionów lub stref. W studiach nad waloryzacją turystyczno-rekreacyjną 

przestrzeni geograficznej Białorusi uwzględniano także mniejsze powierzchniowo jednostki 

funkcjonalne o charakterze lokalnym, np. „lokalne obszary turystyczne” (Diemjinczik 2011, 

2013), „lokalne obszary turystyczno-etnograficzne” (Bliszcz 2010), „małe miejscowości” 

(Kolendo 2011) czy „klastry” (Pirozhnik 2016; Siewierowa 2012; Tarasionok 2016). 

W ocenie potencjału oraz waloryzacji turystyczno-rekreacyjnej brano pod uwagę 

obszar zarówno całego kraju, jak i wybrane jego części – obwody, rejony oraz regiony (np. 

Polesie Prypeckie, Jeziora Brasławskie). W badaniach autorów białoruskich potencjał 

turystyczny (turystyczno-rekreacyjny) rozumiany jest jako wszelakie zasoby strukturalne oraz 

funkcjonalne (uwarunkowania wewnętrzne), które warunkują rozwój turystyki w kraju 

(Pirozhnik 2015). 
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Przykładami geograficznych studiów dotyczących waloryzacji potencjału przestrzeni 

geograficznej Białorusi są prace I. Pirozhnika dotyczące oceny poziomu rozwoju społeczno-

ekonomicznego rejonów, obwodów oraz dużych miast (2015, 2018), typologii województw 

według poziomu potencjału społeczno-ekonomicznego (1986), rozwoju struktury terytorialnej 

rejonów rekreacyjnych kraju (1990), rejonizacji turystycznej (2017), modelowego ujęcia 

rejonizacji turystycznej obwodu grodzieńskiego (2008), a także opracowanie I. Pirozhnika i J. 

Antipowej (2009) przedstawiające typologię obszarów wiejskich Białorusi.  

Istotny wkład w rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego potencjału przestrzeni 

geograficznej Białorusi wniosły także studia: A. Olszewskiego i W. Jacuchno (2010) 

prezentujące ocenę przestrzenną warunków rozwoju jednostek administracyjnych kraju, 

N. Szczerbiny (2009) dotyczące oceny stanu wyposażenia społeczno-ekonomicznego 

regionów, E. Dawidyk i in. (2001, 2010) nad klasyfikacją rejonów ze względu na poziom 

zasobów agro-przemysłowych, S. Bacziły (2003) w odniesieniu do potencjału i jakości ziem 

rolniczych, I. Zapruckiego (2018) wokół klasyfikacji przestrzennej rejonów ze względu na 

poziom rozwoju przemysłowego, G. Ridiewskiego (2013) nad regionalnym zróżnicowaniem 

poziomu życia ludności, rejonizacją kraju dla celów planistycznych na podbudowie 

potencjału społeczno-ekonomicznego w kontekście reformy podziału administracyjnego oraz 

dotyczące problematyki rozwoju społeczno-ekonomicznego w relacji do sytuacji ekologicznej 

obwodów: witebskiego, homelskiego i mohylewskiego. Kwestiom regionalnego 

zróżnicowania poziomu życia ludności poświęcone były też prace: L. Fakeyewy (2007a,b), 

G. Hackiewicza i E. Kalininy (2012), E. Kalininy (2011), R. Smirnowej (2012), R. Smirnowej 

i in. (2015), S. Zaruckiego (2008). Z kolei zagadnienie antropogenicznej transformacji 

problemowych krajobrazów Białorusi poruszały między innymi prace N. Gaginowej (2005) 

oraz G. Marcynkiewicza i in. (2010).  

Z punktu widzenia waloryzacji turystyczno-rekreacyjnej, poza wspomnianymi wyżej 

pracami I. Pirozhnika, na uwagę zasługują opracowania: A. Manakowа (2002) dotyczące stref 

historyczno-kulturowych kraju, W. Bliszcz (2010, 2011) poświęcone zasobom dziedzictwa 

etnograficznego, I. Rusaka (2015) podejmujące problem klasyfikacji „centrów kulturowych”, 

A. Łokotko (2002) na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego obwodu grodzieńskiego, 

L. Grakowa (2009) zajmujące się oceną potencjału przestrzeni kraju dla rozwoju turystyki 

ekologicznej, D. Rieszetnikow i A. Traskiewicz (2007) dotyczące organizacji terytorialnej 

gospodarki sanatoryjno-wypoczynkowej Białorusi, J. Anoszko i L. Gajdukiewicz (2010) 

w odniesieniu do oceny potencjału przyrodniczego Polesia Prypeckiego i rejonizacji tego 
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regionu z perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej i rekreacji („agroekoturystyki”). Ocenę 

atrakcyjności potencjału rekreacyjnego i „agroekoturystycznego” Polesia Prypeckiego 

przedstawił także W. Diemianczik (2011, 2013), który na podstawie oceny oraz klasyfikacji 

obszarów przyrodniczych i kulturowych, a także bonitacji terenów użytkowych gospodarczo, 

wyodrębnił pięć kategorii „lokalnych obszarów turystycznych” o charakterze funkcjonalnym. 

Z kolei zagadnieniom oceny atrakcyjności i rejonizacji turystycznej obwodu homelskiego 

poświęcone były prace E. Karczewskiej (2004, 2009), uwzględniające także rozwój turystyki 

wiejskiej i ekologicznej.  

 

3.2.2. Terytorialny system turystyczno-rekreacyjny kraju 

 

3.2.2.1. Struktura systemu 

 

Syntetyczny obraz potencjału turystyczno-rekreacyjnego Białorusi z uwzględnieniem 

obszarów funkcjonalnych i lokalizacji o funkcji turystycznej zawiera Rozporządzenie Rady 

Ministrów Republiki Białorusi 15.12.2016, Nr 1031 pt. Generalny schemat rozmieszczenia 

stref i obiektów uzdrowiskowych, turystyki i wypoczynku Republiki Białorusi na 2016–2020 

lata i na okres do 2030 roku (Gienieralnaja schiema razmieszczenija zon i objektow 

ozdorowlenija, turizma i otdycha Riespubliki Biełarusʹ na 2016–2020 gody i na pieriod do 

2030 goda10). Opracowanie prezentuje osnowę terytorialnego systemu turystyczno-

rekreacyjnego kraju, który tworzą: 

– obszary przyrodniczo cenne, w tym: parki narodowe (PN „Puszcza Białowieska”, 

PN „Jeziora Brasławskie”, Prypecki PN, Naroczański PN), rezerwaty państwowe 

(zapowiedniki), rezerwat biosfery (Berezyński RB), użytki ekologiczne (zakazniki), a także 

obszary botaniczne, ornitologiczne oraz inne tereny o wartościach przyrodniczych istotne 

z punktu widzenia rozwoju turystyki; 

– miejskie ośrodki (centra) turystyczne wielofunkcyjne, o znaczeniu międzynarodowym 

(Mińsk), a także o randze krajowej i regionalnej;  

– miejskie ośrodki (centra) turystyczne wyspecjalizowane, o znaczeniu krajowym 

i regionalnym;  

                                                            

10 Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–
2020 годы и на период до 2030 года, Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15.12.2016 № 1031. 
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– małe miejscowości turystyczne, w tym historyczne i uzdrowiskowe;  

– lokalizacje (miejsca) o znaczeniu krajoznawczym (np. rezerwaty historyczno-kulturowe,  

muzea, pomniki, parki zabytkowe, obiekty zabytkowe, miejsca organizacji festiwali, miejsca 

życia i twórczości znanych osobowości itd.);  

– obszary uzdrowiskowe („kurorty”) o znaczeniu krajowym i regionalnym, w tym strefa 

uzdrowiskowa „Naroczańska”; 

– strefy turystyczne, w tym strefy turystyczne w miastach oraz strefy lokalne; 

– strefy wypoczynkowe, o znaczeniu krajowym i lokalnym;  

– specjalne parki turystyczno-rekreacyjne; 

– strefy (miejsca) lecznicze; 

– miejsca rekreacji (np. ośrodki jeździeckie); 

– zasoby balneologiczne (wody mineralne, sapropele); 

– obiekty sanatoryjne; 

– obiekty noclegowe i gastronomiczne; 

– tereny i kompleksy sportowo-rekreacyjne (m.in. wodne, narciarskie);  

– sieci dróg tranzytowych i magistrali kolejowych, funkcjonujące w ramach transeuropejskich 

korytarzy transportowych (Berlin–Brześć–Mińsk–Moskwa, Bukareszt–Kijów–Homel–

Witebsk –Sankt Petersburg, Kijów–Homel–Mińsk–Wilno–Kłajpeda, Wenecja–Budapeszt–

Lwów–Pińsk–Lida–Wilno);  

– punkty obsługi ruchu samochodowego i kolejowego, w tym przejścia graniczne, stacje 

benzynowe;  

– punkty informacji turystycznej;  

– biura obsługi ruchu turystycznego; 

– szlaki turystyczne; 

– turystyczne szlaki tematyczne: „Białoruski wianok”, „Jantarnyj szlak” oraz „Iz wariag 

w grieki”. 

Główne elementy strukturalne terytorialnego systemu turystyczno-rekreacyjnego 

Białorusi prezentuje rycina 2. 
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Granice rejonówOśrodki (centra) turystyki
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3.2.2.2. Wartości przyrodnicze i zasoby przestrzeni rekreacyjnej  

 

Kluczowe miejsce wśród bogactw naturalnych Białorusi zajmują lasy. Lesistość 

Białorusi wynosi 39,8% powierzchni kraju (stan w 2018 r.). Najbardziej zalesionymi 

obszarami są rejony: rossoński w obwodzie witebskim (71,4%) oraz lelczycki (69,1%) 

i narowlański (64,7%.) – w obwodzie homelskim. Białoruś znajduje się w pierwszej 

dziesiątce krajów europejskich pod względem zalesienia. Powierzchnia leśna kraju stale 

wzrasta (1% przyrostu w porównaniu z 2011 r.).  

Obywatele Białorusi mają prawo do swobodnego poruszania się po obszarach leśnych 

i bezpłatnie, bez pozwolenia, zbierać dla swoich potrzeb dziko rosnące owoce, jagody, 

orzechy, grzyby, inne produkty lasu, lecznicze roślinny, soki z drzew, mech, leśne poszycie 

i opadłe liście. 

Na terytorium kraju utworzono dwa rezerwaty państwowe (zapowiedniki) i cztery 

parki narodowe (tabela 7) o łącznej powierzchni 700 tys. ha11, w których żyje największa 

populacja europejskiego żubra. Istnieje również sieć użytków ekologicznych12. Łączna 

powierzchnia rezerwatów i użytków ekologicznych (krajowych i lokalnych) wynosi 1,5 mln 

ha, co stanowi 7,5% terytorium kraju. W roku 2010 obszary cenne przyrodniczo zajmowały 

1,6 mln ha (7,7% powierzchni kraju). Do tych obszarów zalicza się następujące obiekty: Park 

Narodowy „Puszcza Białowieska”, Park Narodowy „Jeziora Brasławskie”, Naroczański Park 

                                                            

11 „Berezeyński rezerwat biosfery” oraz parki narodowe znajdują się w zarządzie operacyjnym Prezydenta Republiki 
Białorusi. 
12 Ustawy o terenach chronionych podają definicje obszarowych form ochrony przyrody Białorusi: 

„Rezerwat przyrody” państwowy (zapowiednik): obszar utworzony w celu ochrony w nienaruszonym stanie kompleksów 
przyrodniczych i obiektów, badania genetycznego świata zwierząt i roślin, badania typowych i unikalnych systemów 
krajobrazowych i ekologicznych systemów, stworzenia warunków dla utrzymania naturalnych procesów przyrodniczych. 

„Park narodowy”: obszar utworzony w celu zachowania w nienaruszonym stanie kompleksów przyrodniczych i obiektów, 
odbudowy zaburzonego funkcjonowania kompleksów przyrodniczych i obiektów, które posiadają wartość estetyczną, 
kulturową i przyrodniczą oraz zrównoważonego wykorzystywania ich dla potrzeb naukowych, ochronnych, edukacyjnych, 
uzdrowiskowych i rekreacyjnych. Parki narodowe dzielą się na strefy ze względu na cele: strefa chroniona (w jej obrębie 
można prowadzić tylko badania naukowe), regulowanego wykorzystania (w jej obrębie funkcjonuje reżim ochronny, który 
ogranicza niektóre rodzaje działalności i wykorzystania zasobów przyrodniczych), rekreacyjna (w jej obrębie funkcjonuje 
turystyka), gospodarcza (w jej obrębie prowadzona jest działalność gospodarcza z wykorzystaniem ekologicznych 
technologii, która nie przeszkadza ochronie kompleksów przyrodniczych). 

„Użytek ekologiczny” (zakaznik): obszar, na którym zaplanowano działania związane z ochroną, odbudową, odtworzeniem 
kompleksów przyrodniczych, zasobów przyrodniczych jednego lub kilku rodzajów w połączeniu z ograniczonym 
i uzgodnionym wykorzystaniem innych zasobów przyrodniczych. W zależności od kompleksów przyrodniczych, wyróżnia 
się zakazniki: krajobrazowe – przeznaczone dla ochrony i odbudowy cennych krajobrazów i kompleksów przyrodniczych, 
biologiczne (botaniczne, zoologiczne) – dla ochrony i odbudowy rzadkich i cennych roślin, zwierząt oraz elementów 
kompleksów leśnych, torfowiskowe – przeznaczone dla ochrony stanowisk lęgowych, migracyjnych awifauny błotno-
wodnej, hydrologiczne (torfowe, jeziorne i rzeczne) – dla ochrony cennych obszarów wodnych i powiązanych z nimi 
obiektów, geologiczne – dla ochrony cennych obiektów elementów przyrody nieożywionej, oraz paleontologiczne – dla 
ochrony kopalnych kompleksów przyrodniczych.  
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Narodowy, Prypecki Park Narodowy, Berezyński Rezerwat (zapowiednik) Biosfery, Poleski 

Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny (zapowiednik), użytki ekologiczne 

o znaczeniu krajowym (84 obiekty), w tym: biologiczne (38 obiektów), krajobrazowe 

(31 obiektów), hydrologiczne (15 obiektów), a także użytki o znaczeniu lokalnym (414 

obiektów), użytki przyrody o znaczeniu krajowym (305 obiektów), pomniki przyrody 

o znaczeniu lokalnym (586 obiektów). 

Park Narodowy „Puszcza Białowieska” zajmuje obszar 150,1 tys. ha. Utworzony 

został w 1990 r. na bazie gospodarstwa myśliwsko-ochronnego. Puszcza Białowieska 

położona jest na obszarze rejonów: kamienieckiego i prużańskiego (obwód brzeski) i rejonu 

swisłockiego (obwód grodzieński). W 1992 r. Park został wpisany na listę Światowego 

Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO, a w 1993 r. nadano mu status rezerwatu biosfery. 

Park Narodowy „Jeziora Brasławskie” utworzono w 1995 r. Zajmuje około 1/3 części 

rejonu brasławskiego w obwodzie witebskim (powierzchnia 72,5 tys. ha). Lesistość parku 

wynosi ok. 40%. Na terenie parku znajduje się 250 jezior z systemami rzecznymi 

połączonych w grupy. Największa z nich – „grupa brasławska” liczy 50 jezior. Na terenie 

parku znajdują się trzy kompleksy leśne: „Drujskujny”, „Brasławski” i „Boginki”. 

Naroczański Park Narodowy utworzony został w 1999 r. Park znajduje się na 

północnym zachodzie republiki, na tak zwanym pojezierzu białoruskim, rejony: miadzielski 

i wilejski (obwód miński), postawski (obwód witebski) i smorgoński (obwód grodzieński). 

Łączna powierzchnia parku wynosi 97,3 tys. ha (z czego 66,8 tys. ha w zarządzie parku). 

Lasy zajmują 40% terytorium parku, a jeziora i rzeki – 17%13.  

Prypecki Park Narodowy, utworzony w 1996 r. na bazie rezerwatu. znajduje się 

w dolinie rzeki Prypeć, na obszarze rejonów: żytkowickiego, lelczyckiego i petrykowskiego 

województwa homelskiego. Powierzchnia parku liczy 82,3 tys. ha, 85% jego powierzchni to 

lasy. 

Berezyński Rezerwat Biosfery jako pierwszy na obszarze Białorusi rezerwat został 

utworzony w 1925 r.14. Położony jest na obszarze trzech rejonów: lepelskiego i dokszyckiego 

(obwód witebski) oraz borysowskiego (obwód miński). Jego powierzchnia liczy 80,9 tys. ha. 

Sieć rzeczna rezerwatu jest dobrze rozwinięta i obejmuje 69 rzek stałych i sezonowych. 

                                                            

13 Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi nr 514 z dnia 30 września 2010 r. realizowany był Państwowy Program Rozwoju 
Strefy Uzdrowiskowej rejonu Naroczańskiego na lata 2011-2015. 
14 Był w gronie pierwszych obiektów włączonych przez UNESCO w 1979 r. do sieci rezerwatów biosfery. 
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Na obszarze rezerwatu znajduje się siedem dużych jezior (Plawno, Palik, Olszyca, Maniec, 

Domżerickie, Postrieżskie, Moskowickie), które ogółem zajmują 1,7 tys. ha. Bagna stanowią 

60% powierzchni rezerwatu, z kolei lesistość tego rezerwatu wynosi 85%. 

Po katastrofie elektrowni atomowej w Czarnobylu w kwietniu 1986 r. utrzymuje się 

problem skażenia radioaktywnego części obszaru Białorusi (ryc. 3). Powierzchnia skażenia 

wynosi 30,1 tys. m2, co stanowi 14,5% od całego obszaru kraju (Narodowy Komitet 

Statystyczny 2018). W położonych blisko byłej elektrowni rejonach (bragiński, narowlański 

i chojnikski) w obwodzie homelskim w 1988 r. utworzono Poleski Państwowy Rezerwat 

Radiacyjno-Ekologiczny ze specjalnym trybem prawnym ochrony i wykorzystania jego 

obszaru. Jego powierzchnia liczy 216, 6 tys. ha, z czego lasy obejmują 110,7 tys. ha.  

W strukturze powierzchni obszarów chronionych na Białorusi ok. 1/3 przypada na 

Berezyński Rezerwat Biosfery i parki narodowe, a 2/3 na użytki ekologiczne (zakazniki). 

Z kolei pomniki przyrody stanowią zaledwie 1%15. 

 
Tabela 7. Parki narodowe Białorusi 

Nazwa parku Rok utworzenia Poprzednie chronione tereny 
i strefy wypoczynku 

Powierzchnia 
[tys. ha] 

Puszcza Białowieska 1990 (1939) Rezerwat-myśliwskie gospodarstwo 
„Puszcza Białowieska” 

150,1 

Jeziora Brasławskie 1995 

Rezerwat krajobrazowy „Miezjeziorny”; 
Rezerwat hydrologiczny „Zabolotie”; 
Strefa wypoczynku znaczenia krajowego 
„Brasław” 

72,5 

Prypecki 1996 (1969) Rezerwat krajobrazowo-hydrologiczny 
„Pripiatski” 82,3 

Naroczański 1999 

Rezerwat krajobrazowy „Golubyje jeziora”; 
Rezerwaty hydrologiczne: „Szwarkszty” , 
„Czeremszyca”; 
Rezerwaty biologiczne „Nekaseckij”, 
Pasynki”, „Rudakowo”; „kurort” i strefa 
wypoczynku znaczenia krajowego „Narocz” 

97,3 

Źródło: Pirozhnik, Tarasionok, Jacuchno (2005, zaktualizowane). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

15 Rozmieszczenie chronionych terenów na terenie Białorusi zatwierdzono w rozporządzeniu Rady Ministrów Białorusi, nr 
1919 z dnia 29 grudnia 2007 r. 
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Tradycyjnym działem gospodarki kraju jest myślistwo nadzorowane przez 

Ministerstwo Gospodarki Leśnej. Prawną podstawą korzystania z lasu w celach uprawiania 

myślistwa i gospodarki łowieckiej jest dzierżawa fragmentów powierzchni lasu. Według stanu 

z 2011 r. obszar lasu użytkowany dla celów myślistwa liczył 5880 tys. ha. Zarejestrowanych 

było 274 związków myśliwskich. Liczba zarejestrowanych myśliwych na terenie Białorusi 

wynosiła 94 tys.  

Według G. Marcynkiewicza i in. (2010) większość unikatowych i wyjątkowo cennych 

krajobrazów Białorusi koncentruje się na Polesiu i w regionie pojezierzy. Są to tereny 

szczególnie atrakcyjne dla wypoczynku i rozwoju turystyki przyrodniczej (ekoturystyki), 

szczególnie dla turystycznej obserwacji ptaków. Pojezierze Białoruskie i Polesie są jednak 

uważane za „obszary problemowe” ze względu na występowanie ekologicznych skutków 

wysokiej antropopresji16.  

Z punktu widzenia potrzeby wypoczynku i rozwoju turystyki wiejskiej istotne 

znaczenie mają zasoby przestrzeni rekreacyjnej kraju. W badaniach I. Pierozhnika (1985) 

ukazano wielkość dostępnej powierzchni rekreacyjnej kraju z podziałem na regiony 

i subregiony oraz wskazano rekomendowany profil funkcjonalny tych obszarów z punktu 

widzenia potencjalnego użytkowania turystyczno-rekreacyjnego. Wyliczone zasoby 

powierzchni rekreacyjnej kraju wynosiły ogółem 1803,4 tys. ha (8,7% powierzchni kraju), zaś 

ich rekomendowany profil funkcjonalny określono jako: „wypoczynkowo-leczniczy”, 

„uzdrowiskowo-turystyczny” i „wycieczkowy”. W strukturze terytorialnej wydzielono 

regiony: „centralny” (546,0 tys. ha powierzchni rekreacyjnej) „północny” (457 tys. ha), 

wschodni (243,8 tys. ha), „południowo-wschodni” (291,4 tys. ha) oraz „zachodni” (265,4 tys. 

ha) (tabela 8).  

W dokumencie Gienieralnaja schiema …(2016) zakłada się zmiany w strukturze, 

powierzchni i pojemności recepcyjnej terenów turystyczno-rekreacyjnych Białorusi do 

2030 r. Szczegółowe zestawienie stanu oraz projektowanych zmian zawiera tabela 9. 

Z zawartych w tej tabeli informacji wynika, iż intencją władz państwowych jest rozwój 

przestrzenny oraz intensyfikacja użytkowania turystyczno-rekreacyjnego tych obszarów 

w nadchodzących latach, szczególnie w odniesieniu do takich kategorii, jak: uzdrowiska 

(„kurorty”) o znaczeniu krajowym i lokalnym, specjalne parki turystyczno-rekreacyjne oraz 

                                                            

16 Powstaniu problemów sprzyjało stosowanie w przeszłości na szeroką skalę melioracji zabagnionych ziem, nieracjonalne, 
rolnicze wykorzystanie osuszonych ziem i skażenie terytorium wskutek katastrofy czarnobylskiej. 
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strefy turystyczne i strefy rekreacyjne. Wykaz nazw rejestrowanych stref turystyczno-

rekreacyjnych Białorusi według poszczególnych kategorii zawiera tabela 10. 

 
 
Tabela 8. Powierzchnia terenów rekreacyjnych na Białorusi według regionów i subregionów  

Regiony 
(subregiony) 

Powierzchnia 
terenów 

rekreacyjnych  
(tys. ha) 

Profil funkcjonalny 

 
Centralny  

 
  Mołodeczańsko-naroczański 
  Miński 
  Borysowski 
  Słucki  

 
546,0 

 
214,0 
216,8 
70,2 
45 

 
leczniczo-wypoczynkowy, wycieczkowy 
 
wypoczynkowo-leczniczy, turystyczno-uzdrowiskowy 
wycieczkowy, uzdrowiskowy-spacerowy,  
wypoczynkowo-leczniczy 
uzdrowiskowo-spacerowy, wędkarsko-myśliwski 
 

 
Północny 

 
  Brasławsko-głębocki  
  Połocki 
  Witebski 

 
457 

 
75,6 

220,2 
161,2 

 
uzdrowiskowy, wędkarsko-myśliwski 
 
wycieczkowy, turystyczno-uzdrowiskowy, wędkarsko-myśliwski 
wycieczkowy, uzdrowiskowo-spacerowy 
wycieczkowy, uzdrowiskowy, wypoczynkowo-leczniczy 
 

 
Wschodni 
 
  Mohylewski  
  Bobrujski  
  Krzyczewsko-sożski 

 
243,8 

 
123 
90,2 
30,6 

 
uzdrowiskowo-spacerowy, wypoczynkowo-leczniczy, wycieczkowy 
 
uzdrowiskowo-spacerowy, wycieczkowy 
uzdrowiskowo-turystyczny 
uzdrowiskowo-spacerowy 
 

 
Południowo-wschodni 
 
  Homelsko-przydnieprowski  
  Mozyrsko-prypecki  

 
291,4 

 
215 
76,4 

 
uzdrowiskowo-turystyczny, wypoczynkowo-leczniczy 
 
uzdrowiskowo-spacerowy, wypoczynkowo-leczniczy, wycieczkowy 
wycieczkowy, uzdrowiskowo-turystyczny 
 

 
Zachodni 
 
  Brzeski  
  Baranowicki 
  Lidzko-nowogródzki 
  Piński  
  Grodzieński  

 
265,4 

 
68 
40 
27 
41 

89,4 

 
wycieczkowy, uzdrowiskowo-spacerowy 
 
wycieczkowy, uzdrowiskowy, wypoczynkowo-leczniczy 
uzdrowiskowo-spacerowy, wycieczkowy 
wycieczkowy, uzdrowiskowo-spacerowy 
wycieczkowy, uzdrowiskowo-turystyczny 
wycieczkowy, uzdrowiskowo-turystyczny 
 

Białoruś – ogółem 1803,4 wypoczynkowo-leczniczy, uzdrowiskowo-turystyczny, wycieczkowy 

Źródło: I. Pirozhnik (1985). 
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Tabela 9. Cechy (wskaźniki) terenów turystyczno-rekreacyjnych Białorusi w 2016 r. wraz 
z perspektywą na lata: 2020 i 2030 

Stan na:  
Kategoria Cecha 

(wskaźnik) 01 stycznia 2016 r. 2020 r. 2030 r. 

Liczba stref uzdrowiskowych liczba 1 1 1 

Powierzchnia stref 
uzdrowiskowych ha 90 068 90 068 90 068 

Pojemność rekreacyjna stref 
uzdrowiskowych liczba miejsc 3 513 6 980 11 115 

Liczba uzdrowisk („kurortów”) o 
znaczeniu krajowym liczba 7 4 4 

Powierzchnia uzdrowisk 
(„kurortów”) o znaczeniu krajowym ha 42 900 45 450 45 450 

Pojemność rekreacyjna uzdrowisk 
(„kurortów”) o znaczeniu krajowym liczba miejsc 3 584 5 500 19 695 

Liczba lokalnych uzdrowisk 
(„kurortów”) 

liczba 6 7 7 

Powierzchnia lokalnych uzdrowisk 
(„kurortów”) ha 9 180 43 170 43 170 

Pojemność rekreacyjna lokalnych 
uzdrowisk („kurortów”) liczba miejsc 4 386 6 350 20 870 

Liczba stref wypoczynkowo-
leczniczych liczba - 2 2 

Powierzchnia stref wypoczynkowo-
leczniczych ha - 17 890 17 890 

Pojemność rekreacyjna stref 
wypoczynkowo-leczniczych liczba miejsc - 120 120 

Liczba specjalnych parków 
turystycznych i rekreacyjnych liczba 1 9 9 

Powierzchnia specjalnych parków 
turystyczno-rekreacyjnych ha 5 750 189 686 189 686 

Pojemność rekreacyjna 
specjalnych parków turystyczno-
rekreacyjnych 

liczba miejsc 2 030 10 200 45 220 

Liczba stref turystycznych o 
znaczeniu lokalnym liczba 1 33 33 

Powierzchnia stref turystycznych o 
znaczeniu lokalnym ha 10 114 114 491 114 491 

Pojemność rekreacyjna stref 
turystycznych o znaczeniu 
lokalnym 

liczba miejsc - 4 830 27 130 

Liczba stref rekreacyjnych o 
znaczeniu krajowym liczba 14 7 7 

Powierzchnia stref rekreacyjnych o 
znaczeniu krajowym ha 403 300 168 353 168 353 

Pojemność stref rekreacyjnych o 
znaczeniu krajowym liczba miejsc 1 642 5 000 49 900 

Liczba stref rekreacyjnych o 
znaczeniu lokalnym liczba 186 142 142 

Powierzchnia stref rekreacyjnych o 
znaczeniu lokalnym 

ha 1 535 638 672 994 672 994 

Pojemność stref rekreacyjnych o 
znaczeniu lokalnym liczba miejsc 21 276 43 450 250 770 

Liczba osad historycznych liczba - 33 33 

Liczba rezerwatów historyczno-
kulturowych liczba 5 8 8 

Liczba chronionych obszarów 
przyrodniczych perspektywicznych 
dla rozwoju turystyki 

liczba 39 40 40 

Źródło: Gienieralnaja schiema… (2016).  
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Tabela 10.  Tereny (strefy) turystyczno-rekreacyjne Białorusi (stan na 2018 r.)  

Kategoria Nazwa Obwód 

Strefy uzdrowiskowe „Kurortnaja zona Naroczanskogo riegiona”  
(Курортная зона Нарочанского региона) 

miński 

Uzdrowiska („kurorty”) o 
znaczeniu krajowym  

„Gorwal" («Горваль») 
„Żdanowiczi" («Ждановичи») 
„Nowojelnia” («Новоельня») 
„Porieczje” («Поречье») 

homelski 
miński 
grodzieński 
grodzieński 

Lokalne uzdrowiska 
(„kurorty”) 

„Biełyj Bierieg"(«Белый Берег») 
„Letcy" («Летцы») 
„Lubuż" («Любуж») 
„Oziero Biełoje"(«Озеро Белое») 
„Priwałka"(«Привалка») 
„Rogaczew" («Рогачев») 
„Czenki"(«Ченки»)  

homelski 
witebski 
mohylewski 
brzeski 
grodzieński 
homelski 
homelski 

Strefy wypoczynkowo-
lecznicze 

„Wierchniedwinsk” («Верхнедвинск») 
„Uszaci” («Ушачи») 

witebski 
witebski 

Specjalne parki 
turystyczne i rekreacyjne 

„Awgustowskij kanał” («Августовский канал») 
„Bobrujsk” («Бобруйск») 
„Brasławskij” («Браславский») 
„Dniepr” («Днепр») 
„Dniepro-Sożskij” («Днепро-Сожский») 
„Mstisławskij” («Мстиславский») 
„Połockij” («Полоцкий») 
„Sosnowyj Bor” («Сосновый Бор») 
„Stołbcy” («Столбцы») 

grodzieński 
mohylewski 
witebski 
witebski 
homelski 
mohylewski 
witebski 
brzeski 
miński 

Strefy turystyczne o 
znaczeniu lokalnym 

„Bussa” («Бусса») 
„Zielwianka” («Зельвянка») 
„Lesnaja” («Лесная») 
„Łokalnaja tierritorialnaja zona g.p.Kriwiczi - dier.Budsław” 
„Oziernaja” («Озерная») 
„Oziero Bamowskoje” («Озеро Бамовское») 
„Swisłocz” («Свислочь») 
„Tielechanskaja” («Телеханская») 
Strefa turystyczna m. Brześć 
Strefa turystyczna m. Bychów 
Strefa turystyczna m. Witebsk 
Strefa turystyczna m. Wołkowysk 
Strefa turystyczna m. Głębokie  
Strefa turystyczna m. Homel 
Strefa turystyczna m. Grodna 
Strefa turystyczna m. Lida 
Strefa turystyczna m. Mohylew 
Strefa turystyczna m. Mozyrz 
Strefa turystyczna m. Nowogródek  
Strefa turystyczna m. Pińsk 
Strefa turystyczna m. Prużana 
Strefa turystyczna m. Słonim 
Strefy turystyczne m. Mińsk (11 stref) 

brzeski 
brzeski 
brzeski 
miński 
witebski 
brzeski 
grodzieński 
brzeski 
brzeski 
mohylewski 
witebski 
grodzieński 
witebski 
homelski 
grodzieński 
grodzieński 
mohylewski 
homelski 
grodzieński 
brzeski 
brzeski 
grodzieński 
miński 

Strefy rekreacyjne o 
znaczeniu krajowym 

 „Bieriezino” («Березино») 
„Wklejka” («Вилейка») 
„Iwieniec-Isłocz” («Ивенец-Ислочь») 
„Osipowiczi” («Осиповичи») 
„Roszony” («Россоны») 
„Ułła” («Улла») 
„Czigirinka” («Чигиринка») 

miński 
miński 
miński 
mohylewski 
witebski 
witebski 
mohylewski 

Źródło: Turizm i turisticzieskije riesursy… (2019). 
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3.2.2.3. Wartości kulturowe dla turystyki wiejskiej 

 

Białoruś dysponuje znacznym nagromadzeniem historycznych wartości kulturowych, 

wielu narodów i kultur, w tym szczególnie: Białorusinów, Rosjan, Polaków, Litwinów, 

Ukraińców i Żydów. Zgodnie z opracowaniem Dziarżaўny spіs.. (2009) na Białorusi 

występuje 4597 różnej kategorii obiektów zabytkowych (tabela 11). Najliczniejszą grupę 

stanowią zabytki archeologiczne, a w dalszej kolejności pomniki i miejsca wydarzeń 

historycznych. Największe nagromadzenie obiektów zabytkowych występuje w obwodach 

homelskim i witebskim z uwagi na znaczną liczbę pomników i miejsc wydarzeń 

historycznych. Miasto Mińsk wyróżnia się liczbą zespołów zabudowy zabytkowej i 

zabytkowych budowli. Najwięcej obiektów zabudowy rezydencjonalnej i zespołów płacowo-

parkowych znajduje się w obwodach witebskim i mińskim. Z kolei obwody – brzeski i 

grodzieński dysponują największą liczbą obiektów sakralnych, co może świadczyć o ich 

potencjale dla rozwoju turystyki religijnej. 

Tabela 11. Liczba materialnych walorów kulturowych Białorusi według obwodów 

Jednostka Zabytki 
archeologiczne 

Zespoły 
zabudowy 

zabytkowej i 
zabytkowe 
budowle 

Pomniki i 
miejsca 

wydarzeń 
historycznych 

Zabudowa 
rezydencjonalna 

i zespoły 
pałacowo-
parkowe 

Zabytkowe 
obiekty 

sakralne 
Razem 

Miasto Mińsk 35 232 4 6 13 290 

Obwód brzeski  193 60 193 15 235 696 

Obwód grodzieński  351 95 90 12 109 657 

Obwód homelski  386 109 281 21 38 835 

Obwód miński  327 88 133 23 83 654 

Obwód mohylewski  344 64 122 4 51 585 

Obwód witebski  365 140 236 24 115 880 

Białoruś – Ogółem 2001 788 1059 105 644 4597 
Źródło: Dziarżaўny spіs gіstoryka-kulturnych kasztoўnascej Respubłіkі Biełarusʹ (2009). 

Lista najcenniejszych obiektów zabytkowych obejmuje 11 pozycji (tabela 12), wśród 

których znajdują się historyczne obiekty sakralne (Kościołów prawosławnego 

i rzymskokatolickiego), rezydencjonalne i militarne. Z punktu widzenia rozwoju turystyki 

wiejskiej potencjalnie większe znaczenie mają jednak wartości kultury ludowej i związane 

z tym walory etnograficzne.  

Tabela 12. Najcenniejsze zabytki architektury, historii i kultury Białorusi 
Kościół Przemienienia Pańskiego i Sobór św. Zofii 
Cerkiew św. św. Borysa i Gleba 
Baszta Kamieniecka „Biała Wieża” («Белая Вежа») 
Monaster św. Mikołaja 
Twierdza Brzeska 
Zespół pałacowo-parkowy Rumiancewów i Paskiewiczów 
Budynki sakralne typu obronnego: 
  Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance 

Połock 
Grodno 
Kamieniec 
Mohylew  
Brześć 
Homel 
 
obwód grodzieński (rejon szczuczyński) 
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  Cerkiew św. Michała w Synkavichy 
  Kościół św. Jana Chrzciciela 
Zespół architektoniczny Prospektu Niepodległości w Mińsku 
Drewniane kościoły Polesia 
 

obwód grodzieński (rejon zelwieński) 
obwód witebski (rejon postawski) 
Mińsk  
obwody: brzeski i homelski (rejony: kalinkowicki, piński, żabikowski,  
żytkowicki i inne) 

Źródło: Turizm i turisticzieskije riesursy… (2019) [Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь. 
Cтатистический сборник, 2019, Национальный Статистический Комитет Республики Беларусь, Минск]. 
 

Białoruś dysponuje bogatym potencjałem walorów kulturowych związanych 

z dziedzictwem etnograficznym. Według W. Bliszcz (2008) do głównych kategorii obiektów 

etnograficznych kraju zalicza się: 

– osiedla z zachowanymi cechami etnicznymi (etnograficznymi) z tradycyjnym 

rozplanowaniem ulic, rozmieszczeniem budynków mieszkalnych i budowli gospodarczych; 

– tradycyjne domostwa, posiadające wnętrza o cechach tradycyjnych i zbiór przedmiotów  

codziennego użytku; część niemieszkalna zachowująca zewnętrzny i wewnętrzny tradycyjny 

wygląd; 

– obiekty kultu religijnego, które odzwierciedlają przynależność religijną przedstawicieli 

grupy etnicznej i poprzez właściwą architekturę dla danej religii różniące się od siebie; 

– cmentarze i nagrobki z tradycyjnymi inskrypcjami i dekoracjami; 

– obiekty gospodarczo-bytowe o cechach tradycyjnej zabudowy, np. młyny, studnie i inne; 

– centra tradycyjnego rzemiosła; 

– wartości folkloru i tradycji obchodzenia w wyznaczonych miejscach tradycyjnych świąt 

z udziałem mieszkańców w strojach ludowych; 

– muzea etnograficzne, wystawy; 

– „święte miejsca” kultu, „święte” źródła. 

Według O. Mieczkowskiej (2002) głównymi elementami potencjału etnograficznego 

Białorusi są: muzea historyczno-krajoznawcze (83 obiekty), pomniki architektury (87 

obiektów), domy rzemiosła i szkoły narodowej twórczości (77 obiektów), folkowe kolektywy 

(27 obiektów), tradycyjne festiwale i jarmarki twórczości narodowej (16) oraz zakłady 

wyrobów artystycznych (25 obiektów). 

Najbardziej popularnymi miejscami związanymi z etnografią Białorusi są nadal 

skanseny. Wiodącym skansenem są „Dudutki” (rejon puchowicki) oraz kompleks „Młyn” 

w Zasławskim Rezerwacie Historyczno-Kulturowym. Natomiast głównym elementem 

potencjału folklorystycznego Białorusi są tradycyjne, narodowe święta, jak: „Kolada”, 

„Kupała”, „Jaryła”, „Bogacz”, „Maslynica”, „Sjomucha”, „Żniwo”, „Dziady”. Dla 

zachowania etnograficznego dziedzictwa niektóre święta Białorusi wpisano na listę 

wartościowych obrzędów historyczno-kulturowych. Należą do nich: obrzęd „cari” (rejon 
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kopylski, wieś Semeżewo), obrzęd „wadżenie i pochowanie strały” (rejon wietecki, wieś 

Kozackie Bulsuny), „piesni” (rejon jelski, wieś Kozły), „piesni bytowe” (rejon lelczycki, wieś 

Nowoje Polesie), „żanidba ciareszki” (rejon lepelski; wpisane na listę UNESCO) oraz obrzęd 

„Jurawski karagot” (rejon żytkowicki, wieś Pogost; wpisane na listę UNESCO). 

Ważnym elementem kultury są tradycyjne potrawy kuchni regionalnych i narodowej. 

Na początku XIX w. rozpowszechniły się dania z ziemniaków. Tradycje białoruskiej kuchni 

narodowej prezentowane są na krajowych festiwalach kulinarnych: „Motalskie przysmaki” 

(rejon janowski), „Dary lesa” (rejon rossoński), „Smaczna jesti” (rejon lepelski). 

W. Titow (1983) na terenie Białorusi wydzielił sześć regionów historyczno-

etnograficznych: „Pojezierze” („Podwinie”), „Białoruś Centralna”, „Poniemanie”, 

„Podnieprowie”, „Polesie Zachodnie” oraz „Polesie Wschodnie” (ryc. 4). Natomiast próby 

wydzielenia regionów kulturalno-historycznych podjął się A. Łokotko (2011). Regiony te 

łączą kompleksy krajobrazu przyrodniczego, obiekty architektoniczne oraz elementy 

etnograficzne tradycyjnej kultury i są to: „Ziemia Berestejska”, „Praożańsko-Słonimski Rejon 

Lokalny”, „Szlak Zamków Lida-Nieśwież”, „Ziemia Golszańska”, „Kraj Naroczański”, 

„Bracławski Kraj Jeziorny”, „Ziemia Połocka”, „Kraj Orszański”, „Kraj Drybińsko-

Mścisławski”, „Wietka”, „Polesie Mozyrskie”, „Turów i Pogoryńskie Gorodki”, „Polesie 

Pińskie”, „Z Kraju Kolasa do Kraju Nalibogskiego”. 

 

Ryc. 4. Regiony historyczno-etnograficzne Białorusi według W. Titowa (1983) 
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Z kolei nagromadzenie na danym obszarze wartości kulturowych w postaci: muzeów 

etnograficznych, pomników drewnianej sakralnej architektury, siedlisk z dobrze zachowanymi 

zabudowaniami o cechach tradycyjno-historycznych, centrów historycznych rzemiosła, miejsc 

kultu religijnego (sanktuariów) stanowiło dla W. Bliszcz (2010, 2011) podstawę wydzielenia 

„lokalnych obszarów turystyczno-etnograficznych”. Do nich zaliczono: „Brasławszczynę” 

(rejon brasławski, miorski, szarkowszczyński), „Obszar naroczański” (rejon postawski, 

miadzielski), „tereny między Berezyną a Dwiną” (rejon lepelski, dokszycki, głębocki, uszacki), 

„Cicha Biesieda” (rejon wietecki, czeczerski, budzki, homelski, dobruski), „Kraj sakunow” 

(rejon osipowicki, starodoroski, hłuski, bobrujski), a także trzy obszary położone w zasięgu 

dostępności czasowej 1 godziny jazdy samochodem od korytarza transeuropejskiego Berlin-

Warszawa-Brześć-Mińsk-Moskwa, – „Nadbużański kraj”, „Zagorodje” oraz „Turowskaja 

ziemia” (rejony brzeski, kobrzyński, piński, łuniniecki, stoliński, żytkowicki, janowski). 

 

3.2.2.4. Dostępność drogowa walorów turystycznych  

 

Infrastruktura transportowa Białorusi należy do najlepiej rozwiniętych w byłych 

krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, lecz ustępuje wiodącym krajom UE. Łączna 

długość dróg w 2016 r. wynosiła 85,7 tys. km (w 2000 r. było to 74,4 tys. km), w tym 74,3 

tys. km dróg o nawierzchni twardej (w 2000 r. było to 66,2 tys. km). Średni wskaźnik gęstości 

dróg z nawierzchnią twardą dla kraju wyniósł 357,7 km/tys. km2. Najwyższą gęstość dróg 

z twardą nawierzchnią ma obwód grodzieński (467,3 km/tys. km2) i miński (430,3 km/tys. 

km2), a najniższy obwód homelski (263,7 km/tys. km2). 

Czynnikiem atrakcyjności dróg dla turystyki, oprócz bezpieczeństwa oraz stanu 

technicznego, są ich walory krajobrazowe, które rozciągają się wzdłuż głównych dróg. Drogi 

te mają przebieg: Grodno-Slonin-Kobryń, Brześć-Mińsk-Orsza, Witebsk-Połock-

Wierchnydwińsk, Mińsk-Lida-Grodno, Brześć-Kobryń-Pińsk-Turów oraz Mińsk-

Mołodieczno-Ośmiany. Wzdłuż tych tras, w odległości czasowej 30 minut jazdy od ich 

głównego przebiegu zlokalizowane są najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe 

Białorusi.  

Najwyższy poziom rozwoju infrastruktury drogowej znajduje się wzdłuż głównej 

magistrali transportowej Białorusi: Brześć-Mińsk-Moskwa. Podobnie jak inne białoruskie 

drogi, wspomniana główna magistrala transportowa potrzebuje odpowiednich nakładów 

finansowych, aby zapewnić najwyższy poziom techniczny oraz spełnić wysokie parametry 
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bezpieczeństwa podróżnych, jak również rozbudowy systemu MOP-ów (miejsc obsługi 

podróżnych). W 2009 r. funkcjonowało ok. 1000 MOP-ów, jednak jakość tych obiektów nie 

spełnia oczekiwań podróżnych. Najwięcej stacji obsługi podróżnych (obiekty typu MOP) 

znajduje się w obwodzie mińskim (118 stacji paliw, 82 sklepy, 102 obiekty i punkty 

gastronomiczne), a najmniej w obwodzie mohylewskim (34 stacje paliw, 14 sklepów, 50 

miejsc wyżywienia). 

 

3.2.3. Obszary (strefy) turystyczne kraju 

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 30 maja 2005 r., nr 573, 

na terenie Białorusi wydzielono specjalne „obszary turystyczne” („strefy kulturowo-

turystyczne”). Z ogółu wytypowanych 27 obszarów (stref), dwie są zlokalizowane 

w granicach administracyjnych Mińska („Historyczne centrum miasta Mińsk” oraz „Łoszycki 

kompleks dworsko-pałacowy”), a pozostałe 25 obejmują pozostały obszar kraju, 

z wyłączeniem stref skażenia radioaktywnego (ryc. 5). 

W obwodzie brzeskim utworzono pięć obszarów turystycznych („stref kulturowo-

turystycznych”): – euroregion „Puszcza Białowieska” (obejmuje rejony: kamieniecki, 

prużański);  

– „Białe Jeziora euroregion Bug” (rejony: brzeski, małorycki); 

– „Polesie Pińskie” (rejony: hancewicki, drohiczyński, janowski, łuniniecki, piński, stoliński, 

miasto Pińsk); 

– „strefa tranzytowo-turystyczna: Brześć–Baranowicze–granica obwodu” (rejony: 

baranowicki, berezowski, żabinecki, iwacewicki, kobrzyński, lachowicki, miasta Brześć 

i Baranowicze); 

– strefa „telechańska” (rejony: hancewicki, iwacewicki). 

W obwodzie grodzieńskim wydzielono trzy takie obszary (strefy):  

– „grodzieńska” (obejmuje rejony grodzieński, lidzki, brzostowicki, szczuczyński, miasta 

Grodno i Lida);  

– „nowogródzka” (rejony: nowogródzki, smorgoński, korelicki, iwjejski, zdzięcielski, 

werenowski, oszmiański, ostrowiecki);  

– „słonimska” (rejony: słonimski, wołkowyski, mostowski, świsłocki, zelweński). 

W obwodzie mohylewskim wydzielono cztery strefy:  
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– „mohylewska” (obejmuje rejony: mohylewski, sławgorodzki, czauski, bychowski, 

drybiński);  

– „mścisławska” (rejony: mścisławski, krzyczewski, klimowicki, kościukowicki, 

krasnopolski, chocimski, czerykowski);  

– „bobrujska” (rejony: bobrujski, osipowicki, kirowski, kliczewski, hłuski);  

– „szkłowska” (rejony: szkłowski, kruhelski, horecki, białyniecki). 

W obwodzie homelskim także utworzono cztery strefy:  

– „homelsko-wietkowska” (obejmuje rejony: homelski, wietecki, dobruski); 

– „polesko-turowska” (rejony: mozyrski, kalinkowicki, żytkowicki, narowelski, petrykowski); 

– „czeczerska” (rejon czeczerski); 

– „żłobińska” (rejony: żłobiński, świetłohorski, rohaczewski).  

Cztery strefy powstały także w obwodzie witebskim:  

– „witebska” (obejmuje rejony: witebski, bieszenkowicki, horodecki, łoźnieński, sieneński, 

szumiliński);  

– „połocka” (rejony: połocki, wierchniedźwiński, dokszycki, lepelski, rossoński, uszacki);  

– „Jeziora Brasławskie” z centrum w Brasławiu (rejony brasławski, głębocki, miorski, 

postawski, szarkowszczyński); 

– „orszańsko-kopyska” (rejony: orszański, dubrowieński, tołoczyński, czaśnicki). 

Natomiast w obwodzie mińskim wydzielono pięć stref: 

– „mińska” (obejmuje rejony: miński, dzierżyński, stołpecki, nieświeski, uździeński, klecki);  

– „łogojska” (rejony: łohojski, smolewicki, czerwieński, puchowicki);  

– „naroczańska” (rejony: mołodeczański, wilejski, miadzielski, wołożyński);  

– „borysowska” (rejony borysowski, krupski, berezeński);  

– „słucka” (rejony: słucki, soligorski, lubański, starodoroski, kopylski). 
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15 – „żłobińska”; 16 – „homelsko-wietkowska”; 17 – „czeczerska”; 18 – „bobrujska”; 19 – „mohylewska”; 20 – „mścisławska”;
21 – „szkłowska”; 22 – „orszańsko-kopyska”; 23 – „witebska”; 24 – „połocka”; 25 – „Jeziora Brasławskie”
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Ryc. 5. Obszary turystyczne („strefy kulturowo-turystyczne”) Białorusi
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 30 maja 2005 r., nr 57.



W badaniach L. Grakowa (2009) dokonano oceny potencjału turystyczno-

rekreacyjnego wydzielonych 25 obszarów turystycznych („stref kulturowo-turystycznych) 

z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki ekologicznej (przyrodniczej), co 

bezpośrednio wiąże się także z oceną tych warunków dla rozwoju „agroekoturystyki”. 

Rezultaty uzyskane drogą wielokryterialnej analizy wskazują, że ponadprzeciętnym 

potencjałem zasobów przyrodniczych i antropogenicznych dla rozwoju tych form turystyki 

dysponują strefy: „Jeziora Brasławskie”, „naroczańska”, „Białe Jeziora euroregion Bug”, 

„Polesie Pińskie”, „telechańska”, „połocka”, „nowogrodzka”, „słonimska” oraz „mińska”. 

Umiarkowanie sprzyjającym potencjałem przyrodniczo-kulturowym dysponują strefy: 

„grodzieńska”, „bobrujska”, „polesko-turowska”, „Brześć–Baranowicze–granica obwodu” 

oraz „żłobińska”. Pozostałe obszary nie oferują szczególnie sprzyjających warunków dla 

rozwoju form turystyki ukierunkowanych na korzystanie z walorów przyrodniczych, w tym 

turystyki wiejskiej. Odrębnym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania tych walorów 

z uwagi na fakt, że miejscami istnieją ograniczenia wynikające z intensywnego oddziaływania 

antropogenicznego tych obszarów w przeszłości i obecnie. Problem ten występuje na terenach 

potencjalnie „atrakcyjnych” dla turystyki wiejskiej i ekoturystyki, jakimi są strefy: „Jeziora 

Brasławskie”, „połocka”, „słonimska”, „mińska” oraz w strefie tranzytowo-turystycznej: 

„Brześć–Baranowicze–granica obwodu”. 

Jak już wspomniano, z użytkowania turystyczno-rekreacyjnego i strategicznego 

planowania rozwoju turystyki są wyłączone tereny skażone po katastrofie elektrowni 

atomowej w Czarnobylu. Ograniczenia dotyczą rejonów – jelskiego, lelczyckiego, 

brahińskiego, chojnickiego, oktiabrskiego, łojowskiego, rzeczyckiego, orszańskiego oraz 

budzkiego (Grakow 2009). Interesujące, że w 2019 r. otwarto dla ruchu turystycznego Poleski 

Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny, przy czym wstęp jest możliwy jedynie 

z pracownikiem rezerwatu. 

 

3.2.4. Mocne i słabe strony potencjału zasobów turystycznych  

 

Syntetyczną ocenę potencjału zasobów strukturalnych i funkcjonalnych przestrzeni 

geograficznej z punktu widzenia rozwoju turystyki wiejskiej przedstawił I. Pirozhnik (2015). 

Za mocne strony tego potencjału uznano:  

– wysoki stopień naturalności krajobrazów i unikatowość obszarów chronionych i rezerwatów 

biosfery;  
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– różnorodność obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego kraju jako regionów 

stykowych; 

– rdzenność lokalnych etniczno-kulturowych tradycji i folkloru;  

– położenie tranzytowe kraju w transeuropejskich korytarzach transportowych;  

– ogólnonarodową własność zasobów i możliwości nieodpłatnego korzystania z dostępnych 

obszarów leśnych, wodnych i rekreacyjnych kraju.  

Ponadto za endogeniczne czynniki sprzyjające rozwojowi turystyki wiejskiej I. Pirozhnik 

wskazał: tolerancyjność społeczno-kulturową i przyjazny stosunek do gości, znaczną liczbę 

ludności zamieszkującej obszary wiejskie (23%) oraz wysoki poziom rozwoju 

wielokierunkowego rolnictwa.  

Z kolei jako słabe strony potencjału wskazano: 

– rozproszoną lokalizację i niezadowalający stan znacznej części obiektów zabytkowych 

(zamki, pałace, parki); 

– utracenie części tradycji kulturowych i rzemiosła przez ludność wiejską; 

– niewystarczający poziom rozwoju sieci transportowej i infrastruktury turystycznej na 

obszarach wiejskich;  

– niedostateczny poziom infrastruktury bytowej i kulturowej;  

– niewystarczający poziom rozwoju i wysoką cenę usług telekomunikacyjnych oraz słaby 

dostęp do sieci Internet; 

– słabą znajomość języków obcych i tradycji kulturowych innych krajów wśród 

mieszkańców; 

– utrzymujące się konsekwencje awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu, wpływające 

także negatywnie na wizerunek turystyczny kraju.  

Wymienionym problemom towarzyszą także inne ograniczenia, między innymi: niski 

poziom aktywności społecznej i przedsiębiorczości ludności wiejskiej, niski poziom 

aktywności i koordynacji działalności marketingowej w promocji produktów turystyki 

wiejskiej na rynkach – krajowym i zagranicznych, nieprecyzyjny system podatkowy dla 

tworzenia kompleksowego produktu „agroekoturystycznego”, skomplikowany reżim wizowy 

dla cudzoziemców i obowiązek rejestracyjny.  

Zagadnienia problemowe dotyczące sfery otoczenia prawno-instytucjonalnego 

rozwoju turystyki wiejskiej i funkcjonowania obiektów noclegowych turystyki wiejskiej będą 

przedmiotem dyskusji w kolejnych częściach pracy.  
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3.3. Sytuacja rolnictwa oraz główne problemy społeczne obszarów wiejskich  

 

3.3.1. Główne kierunki i problemy rozwoju rolnictwa  

 

Mimo że w gospodarce Białorusi udział sfer – przemysłowej i usługowej jest 

dominujący, to jednak rolnictwo jest nadal ważnym elementem tej struktury. W latach 90. XX 

w., w związku z rozpadem ZSSR i rozpoczęciem przez Białoruś transformacji gospodarczej, 

pojawiły się oznaki głębokiego kryzysu społeczno-ekonomicznego. Kryzys ten szczególnie 

dotknął sferę rolnictwa i produkcji rolnej.  

Od drugiej połowy lat 90. XX w. postępuje stały proces transformacji własnościowej 

i organizacyjno-prawnej podmiotów zajmujących się produkcją rolną, szczególnie w grupie 

wielkoobszarowych organizacji wiejskich. W latach 90. XX w. w strukturze agrarnej 

Białorusi dominowały sowchozy i kołchozy. Taka sytuacja utrzymywała się do roku 2008, 

kiedy zmieniono ich strukturę prawno-organizacyjną na podmioty działające na podstawie 

prawa rynku w formie spółek (głównie jednoosobowych spółek skarbu państwa)17. 

Równocześnie, zmniejszająca się ogólna liczba wielkoobszarowych gospodarstw 

doprowadziła do wzrostu areału ziemi przypadającego na jedno gospodarstwo. W 2008 r. 

funkcjonowało w rolnictwie już 1391 dużych państwowych spółek skarbu państwa. Wielkość 

                                                            

17 Aktami prawnymi regulującymi status prawny poszczególnych podmiotów działalności rolniczej oraz charakter ich 
działania są ustawy: 

– o chłopskich (farmerskich) gospodarstwach z dnia 18 lutego 1991 r. z późniejszymi zmianami, 

– o gospodarstwach indywidualnych mieszkańców wsi z dnia 11 listopada 2002 r., 

– o kooperacjach konsumpcyjnych z dnia 25 lutego 2005 r., 

– o reorganizacji nierentownych organizacji rolniczych z dnia 9 czerwca 2003 r., 

– dekret Prezydenta Białorusi o przybliżonym statusie kołchozów (kooperatywów) z dnia 2 lutego 2001 r.,  

– rozporządzenia w sprawie towarzystw ogrodniczych (działkowych) z dnia 28 stycznia 2008 r., nr 50. 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarski Republiki Białorusi z dnia 25 czerwca 2004 r. Nr 157 „O zatwierdzeniu zaleceń 
dotyczących organizacji komercyjnych, rolnych i innych form własności” wprowadzono możliwość łączenia różnych form 
własności oraz tworzenia nowych. Do nowych form własności zaliczono: organizacje komercyjne działające na podstawie 
własności państwowej, w tym rolne jednoosobowe spółki skarbu państwa oraz organizacje komercyjne działające na 
podstawie własności prywatnej w formie spółek, a także przedsiębiorstwa prywatne jednoosobowe.  

Za komercyjną organizację rolniczą uważa się osobę prawną, której głównym obszarem działalności jest produkcja rolna i jej 
przetwarzanie. Zysk z tego rodzaju działalności musi wynosić co najmniej 50%. Na podstawie rozporządzenia wprowadzono 
możliwość łączenia nowych i starych podmiotów, która to możliwość została regulowana osobnymi aktami prawnymi. 
Rejestracja nowo powstałych komercyjnych organizacji rolniczych odbywa się na podstawie rozporządzenia o rejestracji 
państwowej, likwidacji (zakończenia działalności) podmiotów gospodarczych zatwierdzonych Dekretem Prezydenta 
Białorusi z dnia 17 grudnia 2002 roku „W sprawie zmian i uzupełnień do dekretów z dnia 16 marca 1999 Nr 11 oraz z dnia 
16 listopada 2000 Nr 22”. 
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areału użytków rolnych przypadającego na jedno wielkoobszarowe gospodarstwo w 2008 r. 

zwiększyła się do 4701 ha z 2446 ha w 1990 r.18 

  Grunty rolne stanowią 41% powierzchni Białorusi, lasy – 42%. Od ponad dekady 

stopniowo spada wielkość areału uprawnych gruntów rolnych. Jednym z powodów takiej 

zamiany jest zalesianie nieużytków. W roku 2018 łączna powierzchnia gruntów rolnych 

wynosiła 8,5 mln ha (z tego 67,4% to grunty orne) i w porównaniu z 2010 r. zmniejszyła się 

ona o ok. 8% (tabela 13).  

Obecnie (2018 r.) w strukturze gospodarstw rolnych Białorusi wyróżnia się:  

– organizacje rolnicze (sielskochoziajstwiennyje organizacji); 

– gospodarstwa prywatne (zwane „farmerskie”, fiermierskije choziajstwa), posiadające 

osobowość prawną; oraz  

– gospodarstwa indywidualne (określane jako „pomocnicze”, choziajstwa nasielenija) 

prowadzone przez mieszkańców, którzy mieszkają stale bądź czasowo na obszarach 

wiejskich19. 

Grunty rolne w 87,4% są użytkowe przez organizacje rolnicze, w 2,1% – przez 

gospodarstwa farmerskie, a w 9,2% przez indywidualnych mieszkańców, w celu prowadzenia 

przydomowych indywidualnych gospodarstw „pomocniczych”, ogrodnictwa oraz w celach 

rekreacyjnych (tabela 13).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

18 Proces ten nadal postępuje. Główną jego przyczyną jest ingerencja państwa w gospodarkę rolną. Organizacje rolnicze, 
które są nierentowne, decyzją państwa zostają włączane do organizacji, które przynosiły zysk. Ponadto decyzją państwa 
ziemia, której użytkowania odmówił poprzedni użytkownik lub pomimo jej posiadania użytkownik jej nie wykorzystywał, 
została przekazana do organizacji wiejskich. 

 
19 W Ustawie z dnia 11 listopada 2002 roku Nr 149-3 o gospodarstwach indywidualnych dookreślono rozumienie 
indywidualnej działalności rolniczej. Prowadzenie „gospodarstwa indywidualnego” jest działalnością pracowniczą 
mieszkańców na rzecz rolniczej wytwórczości, która jest prowadzona na przyznanej od państwa ziemi. Mieszkańcy na 
podstawie prawa własności mogą posiadać budynki gospodarcze, budynki dla zwierząt i inne zasoby, których posiadanie jest 
zgodne z prawem Republiki Białorusi. Mieszkańcy, którzy podejmują taką aktywność, nie prowadzą działalności 
gospodarczej. Państwo wspiera „gospodarstwa indywidualne” poprzez: tworzenie punktów konsultacyjnych, punkty 
wypożyczania sprzętu mechanicznego potrzebnego dla działalności rolniczej, pomoc w zbycie produkcji rolnej, usługi 
weterynaryjne, usługi użyźniania ziemi, oferuje możliwość korzystania z pastwisk, organy administracyjne zobligowane są 
do organizacji targowisk. Wspiera też rozwój mediów i infrastruktury w miejscach największej koncentracji gospodarstw 
domowych. Uszczegółowienie zapisów ustawy nastąpiło w Programie Rozwoju i Wsparcia Gospodarstw Domowych 
Rolnych na lata 2011-2015, wdrożonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2010 Nr 1578. 
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Tabela 13. Struktura użytkowania gruntów rolnych Białorusi w 2018 r. (w tys. ha) 

w tym grunty użytkowane przez: 

w tym z przeznaczeniem dla: 

Kategoria Powierzchnia 
ogółem Organizacje 

rolnicze 

Gospodarstwa 
prywatne 

(„farmerskie") 
Mieszkańców 

indywidualnych  
działek 

pomocniczych, 
budowy i 

utrzymania 
budynku 

mieszkalnego 

ogrodnictwa, 
budowy 
domków 

letniskowych i 
ogrodnictwa 

Grunty rolne 8 501,6 7 433,0 180,1 782,1 600,0 52,3 

         w tym: 

Grunty orne 5 727,3 4 998,2 128,4 576,9 545,8 24,8 
Grunty pod 
uprawy trwałe 113,8 33,5 4,8 73,5 45,8 27,4 

Łąki 2 653,1 2 401,3 46,9 131,7 8,4 0,1 
Źródło: Cielskoje choziajstwo… (AgroWeb Biełarusʹ, aw.belal.by). 
 

 

Podstawę gospodarki rolnej Białorusi stanowią organizacje rolnicze20, działające 

obecnie na warunkach rynkowych, ale korzystające ze znacznego wsparcia państwowego. 

W 2018 r. działało 1357 takich gospodarstw, które zatrudniały ok. 306 tys. osób, przy czym 

w porównaniu z 2010 r., liczba pracowników w tej grupie podmiotów gospodarczych spadła 

o ok. 25% (Cielskoje choziajstwo … 2018). W 2018 r. gospodarstwa te dysponowały łącznie 

7 433 ha użytków rolnych, z tego 71,1% było pod zasiewami. Średnio na jedno gospodarstwo 

przypadało 5477,5 ha użytków rolnych. 

Wartość produkcji organizacji rolniczych stanowiła ok. 80% całej produkcji rolnej 

kraju (tabela 14). Na przedsiębiorstwa te przypada zdecydowana większość produkcji włókna 

lnianego, buraka cukrowego, ziarna, bydła rzeźnego i ptactwa, oraz mleka i jaj. Udział 

gospodarstw prywatnych (farmerskich) w całości produkcji rolnej jest niewielki (jedynie 2% 

ogólnej jej wartości) (tabela 15). Gospodarstwa te dostrzegalną rolę odgrywają jedynie 

w produkcji warzyw (tabela 14). W 2018 r. funkcjonowały 2652 takie podmioty, które 

dysponowały łącznie 180,1 tys. ha użytków rolnych (Cielskoje choziajstwo… 2018). Średnio 

                                                            

20 Organizacje rolnicze mają różne formy prawne, wyróżnia się: spółki akcyjne (otwarte i zamknięte), spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki z dodatkową odpowiedzialnością (obshchestva s dopolnitel'noy otvetstvennost'yu), kooperatywy 
produkcyjne oraz przedsiębiorstwa unitarne. Według struktury własności organizacje rolnicze dzielą się na: państwowe 
(„republikańskie” i komunalne), prywatne, w tym z udziałem własności państwowej, kapitału zagranicznego oraz własności 
zagranicznej. 
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na jedno gospodarstwo przypadało więc 67,9 ha użytków rolnych. Zgodnie z prawem 

całkowity areał takiego gospodarstwa nie może przekraczać 100 ha21. 

Interesujący jest natomiast przypadek małych, prywatnych gospodarstw 

prowadzonych przez indywidualnych mieszkańców, które dominują w kraju pod względem 

produkcji ziemniaków (81,9% produkcji krajowej w 2017 r.) oraz warzyw i wełny (tabela 14). 

Gospodarstwa te nie korzystają z dopłat (subsydiów) pochodzących ze skarbu państwa, 

a odpowiadają one za ok. 20% całkowitej wartości produkcji rolnej Białorusi. W 2018 r. 

gospodarstwa te dysponowały łącznie 782,1 tys. ha użytków rolnych, z czego 71,3% 

stanowiły grunty orne. Wielkość gruntów rolniczych będących własnością mieszkańców 

zmniejsza się ze względu na zmiany pokoleniowe, odpływ młodych ludzi do miast, spadek 

zainteresowania prowadzeniem działalności ogrodniczej. W porównaniu z 2010 r. wielkość ta 

uległa spadkowi o prawie 30%.  

 
Tabela 14. Udział kategorii gospodarstw rolnych w produkcji wybranych towarów rolniczych 
(2017 r.) 

Kategoria 
Organizacje rolnicze 

 
Gospodarstwa prywatne 

(„farmerskie") 
Gospodarstwa indywidualne 

(„pomocnicze”) 

Ziarno  95,0 2,1 2,9 
Włókno lniane 99,1 0,9 - 
Buraki cukrowe 97,5 2,5 - 
Ziemniaki 12,0 6,0 81,9 
Warzywa 13,4 18,7 67,9 
Bydło rzeźne i drób (waga) 94,2 0,6 5,2 
Mleko 95,4 0,3 4,3 
Jajka 80,1 0 19,8 
Wełna (waga) 16,7 10,9 72,4 
Źródło: Cielskoje choziajstwo … (2018). 
 
 
Tabela 15. Udział kategorii gospodarstw rolnych w strukturze wartości produktu rolnego Białorusi w 
latach 2010 i 2017 (w %) 

Kategoria 2010 2017 

Organizacje rolnicze 64,4 79,3 

Gospodarstwa prywatne („farmerskie") 1,0 2,0 

Gospodarstwa indywidualne („pomocnicze”) 34,6 18,7 
Źródło: Cielskoje choziajstwo … (2018). 

                                                            

21 W ustawodawstwie krajowym istnieją ograniczenia dotyczące wykorzystania gruntów, a w szczególności wykorzystania 
ziemi rolnej. Grunty rolne nie mogą być sprzedawane i nie ma możliwości zmiany jej przeznaczenia na zalesienie lub cele 
budowlane czy przemysłowe bez zezwolenia. Farmerzy prywatni mogą posiadać do 100 hektarów ziemi, a członkowie ich 
rodzin lub partnerzy biznesowi mogą odziedziczyć ziemię tylko do celów rolniczych. Jeśli farmer chce posiadać ponad 100 
hektarów, może to uczynić tylko w formie długoterminowej dzierżawy ziemi od państwa. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą 
korzystać z ziemi tylko na zasadach dzierżawy. 
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W produkcji roślinnej kraju przeważają: jęczmień, żyto, pszenica, ziemniaki oraz 

rośliny pastewne. W związku z przemianami strukturalnymi wzrasta wielkość upraw roślin 

strączkowych i oleistych. W hodowli zwierząt gospodarskich dominuje bydło, głównie dla 

produkcji mleka i mięsa, a także hodowla świń i drobiu. Rolnictwo koncentruje się głównie 

na zaspokajaniu potrzeb krajowego rynku żywności. Niektóre rodzaje produktów 

spożywczych mają potencjał eksportowy. Na Białorusi skupionych jest ok. 16% światowych 

upraw lnu (ponad 20% produkcji w Europie).  

Znaczny wpływ na sytuację rozwoju rolnictwa na Białorusi ma fakt, iż uzyskanie 

odpowiedniej jakości gleb jest obarczone wysokimi kosztami działań okołorolniczych. Jakość 

użytkowych gleb jest klasyfikowana na poziomie o połowę niższym niż w krajach Unii 

Europejskiej22. Konieczne jest więc jej intensywne nawożenie i związane z tym znaczne 

nakłady finansowe. Ponadto 1/3 terenów rolnych stanowią grunty melioracyjne-osuszone.  

Ogromny wpływ na rozwój rolnictwa na Białorusi nadal mają konsekwencje awarii 

elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. Jej skutkiem jest utrzymujące się 

skażenie 23% powierzchni terytorium Białorusi. Powoduje to nie tylko znaczne rozproszenie 

działalności agrarnej na skutek konieczności rozkładu areału upraw roślin zgodnie 

z zaleceniami bezpieczeństwa ekologicznego, a także ponoszenie znacznych kosztów 

utrzymania bezpieczeństwa takich upraw23. 

W ostatnich dwóch dziesięcioleciach ceny produktów przemysłowych i produktów 

rolniczych uległy silnemu zróżnicowaniu24. Wynikła stąd konieczność dotowania rolnictwa25, 

                                                            

22 Średnio zawartość humusu w glebie jest na poziomie trzy razy niższym niż w krajach Europy Zachodniej i dwa razy 
niższym niż w Polsce czy na Ukrainie (Bogdewicz i in. 1999). 
23 Rejony, które najbardziej ucierpiały wskutek katastrofy w Czarnobylu są obszarami głównie rolniczymi. Z uprawy 
wyłączono 2,64 tys. km2 ziemi użytkowanej rolniczo. Zlikwidowano 54 kołchozy i sowchozy, zamknięto dziewięć zakładów 
kompleksu agroprzemysłowego. Znacząco zmniejszyły się powierzchnia zasiewów i zbiory, w sposób istotny zmalało 
pogłowie bydła. Zmniejszono powierzchnię leśną przeznaczoną do wykorzystania przemysłowego i rekreacyjnego, a także 
bazę mineralno-surowcową. W strefie skażenia znalazły się 132 złoża różnych surowców mineralnych. Z planów eksploatacji 
usunięto obszar roponośny Prypecia, którego zasoby oceniono na 52,2 mln t ropy naftowej. Skażone radioaktywnie zostało 
około 25% zasobu („funduszu”) leśnego Białorusi (17,3 tys. km2 lasu). W obwodzie homelskim i mohylewskim, skażonych 
przez opad radioaktywny zostało odpowiednio 51,6% i 36,4% powierzchni leśnej. W strefie skażenia znajduje się koło 340 
przedsięwzięć gospodarczych, których warunki funkcjonowania w sposób istotny się pogorszyły. Kryzys ekonomiczny 
dotknął najbardziej tereny skażone, zwłaszcza w warstwie społeczno-ekonomicznej. Szczególnie gwałtownie przejawy 
kryzysu widać w: spadku produkcji, odpływie ludności, niewykształconym sektorze usług, niskim poziomie usług socjalnych 
i opiece lekarskiej. Straty związane z katastrofą szacowane są na 235 mld USD i są one związane z pogorszeniem zdrowia 
ludzi, szkodami w przemyśle, gospodarce rolnej i budowlanej, transporcie, gospodarce mieszkaniowo-komunalnej, 
skażeniem surowców mineralnych, ziemi, wody, lasów i innych, a także z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów 
finansowych związanych z likwidacją oraz minimalizacją skutków katastrofy i zapewnieniem bezpiecznych warunków życia 
ludności (www.chernobyl.gov.by). 
24 Ceny towarów przemysłowych wzrosły 3-krotnie w porównaniu z cenami produktów żywnościowych. 
25 W przypadku przedsiębiorstw rolniczych wielkość dopłat do produkcji rolnej z budżetu krajowego wynosiła nawet 60% 
(http://afn.by/news/i/96051). 
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aby tę różnicę zmniejszyć oraz zachować opłacalność produkcji rolnej i przetwórstwa 

spożywczego. Środki na finansowanie rozwoju rolnictwa pochodziły głównie z: funduszu 

wsparcia producentów wiejskich, budżetów lokalnych i obwodowych oraz środków 

państwowych.  

Rozwój rolnictwa na Białorusi od lat 90. XX. w odbywa się za pośrednictwem 

centralnego systemu planowania i jest koordynowany przez państwo, jako strategiczny dział 

„kompleksu rolno-przemysłowego”, zapewniający „podstawowe potrzeby życiowe 

społeczeństwa”. Kompleks rolno-przemysłowy Białorusi obejmuje: rolnictwo (uprawa roślin 

i hodowla zwierząt), przemysł przetwórczy (m.in. spożywczy, młynarski, wstępna obróbka 

lnu) oraz sektor usług (produkcyjno-technicznych, melioracyjnych, zagospodarowania terenu, 

naukowych, agrochemicznych, weterynarii, budownictwa, handlu i in.). Najważniejsze 

reformy modernizacyjne w białoruskim rolnictwie zapoczątkowano dopiero wraz 

z przyjęciem nowego Kodeksu Cywilnego z końcem 1998 r. 26.  

W latach 2005–2010 na Białorusi realizowany był Narodowy Program Odrodzenia 

i Rozwoju Wsi27. W ramach tego programu jedynie w 2007 r. rząd dofinansował rolnictwo 

kwotą 2,5 miliarda USD (Biełarusʹ proizwoditielnost… 2009). Program ten nie dał jednak 

satysfakcjonujących rezultatów, gdyż wiele istotnych problemów pozostało nierozwiązanych. 

Należały do nich utrzymujące się długi gospodarstw rolniczych, które ponadto rosły 

w szybkim tempie, zbyt duże zaangażowanie państwa w inwestycje rolnicze oraz niepewne 

warunki funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych z punktu widzenia ich rentowności 

i samofinansowania (Gusakow 2011a,b; Gusakow, Szpak 2014, 2018).  

W 2011 r. uchwalono kolejny program rozwoju rolnictwa na Białorusi na lata 2011–

2015. Zadania zapisane w programie przydzielono do kilkunastu innych programów 

„towarzyszących”, skierowanych na poprawę warunków funkcjonowania rolnictwa. Każdy 

program obejmował konkretne grupy docelowe. Programy te objęły wszystkie sfery działania 

rolnictwa w kraju (tabela 16). 

 
 
 
 

                                                            

26 Do tego momentu rozwój rolnictwa na Białorusi działał na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1991 r. o priorytetowym 
rozwoju społeczno-kulturalnym i gospodarczym wsi i kompleksu rolno-przemysłowego. 
27 Zatwierdzony dekretem Prezydenta Białorusi z dnia 25 marca 2005 roku, nr 150.  
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Tabela 16. Programy rozwoju rolnictwa na Białorusi 

Nazwa programu Główne cele programu 
Państwowy Program Ochrony, Wykorzystania, Rekultywacji i 
Melioracji Ziemi na lata 2011-2015 z dnia 31 sierpnia 2010 roku , 
Nr 1262.  
 
Państwowy Program Ochrony Miejscowości, Gruntów Rolnych 
przed Powodziami i Zabiegów Inżynierii Wodnej na obszarze 
Polesia z dnia 6 września 2010 roku, Nr 1280.  
 
 
 
Państwowy Program Przebudowy i Remontu Urządzeń 
Hydrologicznych na terenie Parku Narodowego Puszcza 
Białowieska i ochrona obszaru na lata 2011-2012 z dnia 11 
października 2010, Nr 1481.  
 
 
 
 
 
 
Państwowy Program Rozwoju Rybołówstwa Śródlądowego na lata 
2011-2015 z dnia 7 października 2010 roku, Nr 1453.  
 
 
Państwowy Program Kompleksowego Rozwoju Uprawy 
Ziemniaków, Warzywnictwa, Sadów Owocowych w latach 2011-
2015 z dnia 31 grudnia 2012 roku, Nr 1926.  
 
 
Państwowy Program Zabezpieczenia Maszynowego Kompleksów 
Agroprzemysłowych i Modernizacji i Budowy Zakładów 
Produkcyjnych na lata 2011-2015 z dnia 24 stycznia 2011 roku, Nr 
35.  
 
 
Państwowy Program Budowy Nowych i Modernizacji Istniejących 
Kompleksów Czyszczenia, Suszenia Ziarna na lata 2011-2015 z 
dnia 30 grudnia 2010 roku, Nr 1909.  
 
 
 
Państwowy Program Odbudowy i Technicznej Modernizacji 
Nowego Budownictwa Gospodarczego dla Trzody Chlewnej na 
lata 2011-2015 z dnia 5 maja 2011, Nr 568.  
 
 
 
Państwowy Program Rozwoju Przemysłu Mleczarskiego na lata 
2010-2015 z dnia 12 listopada 2010 roku, Nr 1678.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Państwowy Program Rozwoju Hodowli Drobiu na lata 2011-2015 z 
dnia 28 września 2010 roku, Nr 1395.  
 
 
 

Zwiększenie produktywności zrekultywowanych gruntów rolnych. 
 
 
 
Zapewnienie ochrony przed katastrofami naturalnymi (powodzie) 
miejscowości, przemysłu, infrastruktury; stworzenie korzystnych 
warunków dla produkcji roślinnej i zwierzęcej na (bezpiecznych) 
gruntach i łąkach Polesia. 
 
 
Zachowanie unikatowych kompleksów przyrodniczych, biologicznej 
i krajobrazowej różnorodności Parku Narodowego, stworzenie i 
utrzymanie optymalnych warunków hydrologicznych dla wzrostu i 
rozwoju roślin i zwierząt, zwiększenie produktywności gruntów 
rolnych; program skierowany szczególnie na ochronę roślin i gleb 
przed degradacją, a zbiorników rolnych przed zużyciem i 
zanieczyszczeniem oraz stworzenie korzystnych warunków do 
życia dla mieszkańców. 
 
 
Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości ryb i produktów 
rybnych oraz dostawa produktów na eksport. 
 
 
Poprawa efektywności uprawy ziemniaków, zaspokojenie potrzeb 
konsumenckich w ziemniaki wysokiej jakości na cele żywnościowe 
i nasienne, wzrost eksportu. 
 
 
Zapewnienie organizacjom rolniczym nowoczesnych maszyn 
rolniczych i urządzeń; modernizacja i budownictwo zakładów 
produkcyjnych. 
 
 
 
Utworzenie w latach 2011-2015, 703 w pełni wyposażonych 
maszyn i urządzeń do suszenia i czyszczenia ziarna; w 
organizacjach produkujących najwyższej jakości nasiona 
planowano zbudować 38 linii czyszczących. 
 
 
Wzrost wielkości produkcji wieprzowiny i wzrost efektywności 
hodowli trzody chlewnej oraz zapewnienie stabilnych dostaw 
wysokiej jakości przetworów wieprzowych dla ludności, przy 
zrównoważonym rozwoju rynku. 
 
 
Zwiększenie efektywności przemysłu mleczarskiego w oparciu o 
konkurencyjną produkcję; zapewnienie przetwarzania surowców 
przemysłowych surowców; stabilne zaopatrzenie ludności w 
wysokiej jakości produkty mleczne na bazie wprowadzenia 
energooszczędnych urządzeń; wzrost eksportu; tworzenie 
optymalnych warunków dla rozwoju organizacji przetwórstwa 
nabiału, tworzenia elastycznych struktur zbytu i wytwarzania 
produkcji mlecznej; wzrost efektywności hodowli bydła mlecznego 
w oparciu o zwiększenie produkcji mleka; koncentracja hodowli 
bydła mlecznego w organizacjach rolniczych i ich filiach. 
 
 
Zapewnienie stabilnych dostaw produktów drobiarskich dla 
ludności; wysoka jakość produkcji; eksport. 
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Państwowy Program Czystej Hodowli Żywca na lata 2011-2015 z 
dnia 31 grudnia 2010, Nr 1917.  
 
 
 
 
Państwowy Program Rozwoju i Wsparcia Indywidualnych 
Gospodarstw Domowych na lata 2011-2015 z dnia 27 października 
2010 roku, Nr 1578.  
 
 
 
 
 
Państwowy Program Rozwoju Hodowli Roślin Strączkowych, Zbóż 
i Technicznej Uprawy Pasz na lata 2008-2013 z dnia 29 kwietnia 
2008 roku, Nr 625.  
 
 
Państwowy Program „Torf” na lata 2008-2010-2020 z dnia 23 
stycznia 2008 roku, Nr 94.  
 
 
 
 
Państwowy Program Rozwoju Preparatów Weterynaryjnych na lata 
2010-2015, z dnia 27 marca 2010, Nr 454.  

Poprawa bazy hodowli zwierząt i osiągnięcie wysokiego poziomu 
jakości dorównującej hodowli zwierząt w krajach europejskich; 
zwiększenie potencjału genetycznego wszystkich rodzajów 
zwierząt hodowlanych, ptaków, ryb i pszczół. 
 
 
Zaspokojenie potrzeb żywnościowych ludności, utrzymanie 
bezpieczeństwa żywnościowego państwa; wzrost dochodów, 
zatrudnienia i poprawy warunków społeczno-ekonomicznych 
ludności. W realizacji programu założono wypłatę rolnikom 
dodatków z budżetu państwa do wytworzonych przez nich 
produktów rolnych28. 
 
 
Zapewnienie znacznej efektywności prac związanych z uprawą 
roślin zbożowych, pastewnych i strączkowych.  
 
 
 
Wzrost wielkości wydobycia torfu i wykorzystania go w energetyce 
i rolnictwie; tworzenie nowych oraz poprawa funkcjonowania 
istniejących technologii wydobycia, przetwarzania i zastosowania 
torfu. 
 
 
Rozszerzenie zakresu produkowanych na Białorusi leków 
weterynaryjnych dla bydła. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Jedną z odpowiedzi państwa na kluczowy problem przemian strukturalnych 

w białoruskim rolnictwie, jakim jest potrzeba kompleksowej poprawy finansowej 

niewypłacalnych organizacji rolniczych, ma być realizowany obecnie Program Rozwoju 

Działalności Rolniczej w Republice Białorusi na lata 2016–2020. Głównym jego celem jest 

uzyskanie rentowności sprzedaży w rolnictwie. Aby osiągnąć ten cel, została podjęta decyzja 

o poprawie efektywności funkcjonowania organizacji finansowych zaangażowanych 

w działalność produkcji rolnej. Oczekiwane rezultaty ustalono na koniec 2020 r. Zalicza się 

do nich także tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zwiększenie dochodów 

podmiotów gospodarki wiejskiej w wyniku rozwoju nowych działań – głównie usługowych 

na obszarach wiejskich, w tym turystyki wiejskiej, rzemiosła i innych usług. 

 

 

 

 

                                                            

28 Mechanizm dopłat rolnikom do produkcji rolnej z budżetu państwa za towar, który nie został sprzedany mieszkańcom 
kraju. Rolnik sprzedaje te produkty państwu, które kupuje ten towar po cenie wyższej, niż później sprzedaje mieszkańcom.  
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3.3.2. Wybrane problemy rozwoju społecznego obszarów wiejskich  

 

Współcześnie Białoruś charakteryzują procesy demograficzne obserwowane także 

w innych krajach uprzemysłowionych. Należą do nich: spadek wzrostu populacji kraju, 

spadek liczby urodzeń oraz wzrost udziału osób starszych w strukturze ludności. Na koniec 

2018 r. z ogółu ludności kraju (9,47 mln osób) w miastach mieszkało 7,43 mln osób (78,5%), 

a na terenach wiejskich – 2,04 mln (21,5%) (Biełarusʹ w cyfrach… 2018).  

Końcem pierwszej dekady XXI w. został znacząco ograniczony proces szybkiej 

depopulacji terenów wiejskich (ryc. 6). Proces wyludniania się obszarów wiejskich na 

Białorusi rozpoczął się w latach 60. XX w. na skutek gwałtownej industrializacji i urbanizacji 

w czasach ZSRR. Na terenie Białorusi liczba ludności miejskiej przewyższyła liczbę ludności 

mieszkającej na wsi już w końcu lat 70. XX w29.  

Proces emigracji ze wsi do miast nadal jest zauważalny, szczególnie wyjazdy na stałe 

do miast obwodowych i stolicy. W latach 2001–2017 ubytek ludności wiejskiej wyniósł 

873,2 tys. osób, najwięcej w obwodach mohylewskim i grodzieńskim, najmniej w mińskim 

i brzeskim30. Najczęściej ze wsi wyjeżdżają kobiety w wieku 14–30 lat. Emigracja młodych 

kobiet jest spowodowana zespołem czynników ekonomiczno-demograficznych, mających 

głównie związek z ograniczonymi możliwościami pracy dla młodych kobiet na wsi oraz 

z faktu niższych zarobków na wsi i braku środków finansowych na zakup własnego 

mieszkania. Ponadto pracę w produkcji rolnej na wsi cechuje niski prestiż społeczny. 

Dochody w miastach i na wsi różną się o około 25%. Dysproporcje w dochodach 

indywidualnych występują również między obwodami. Średnio najniższe pensje są 

w obwodach: brzeskim, mohylewskim i witebskim. Przyczyny spadku liczby mieszkańców 

terenów wiejskich są także związane z niskim poziomem urodzeń na wsi oraz średnio krótszą 

długością życia na wsi niż w miastach (Antipowa 2006, 2007; Antipowa i in. 2001, 2006). 

Istnieją też społecznie dostrzegalne różnice w wyposażeniu infrastrukturalnym i dostępie do 

usług między miastami a obszarami wiejskimi (Fakeyeva, Shadrakou 2016).  

                                                            

29 Znaczna część dzisiejszej ludności miast cechuje się tzw. mentalnością wiejską, tzn. przywiązana jest do wartości i stylu 
bycia właściwego dla ludności wiejskiej. W czasach sowieckich mieszkańcy wsi migrujący do miast jako „warstwa 
przejściowa” pomiędzy chłopstwem a mieszczanami nazywani byli „półmieszczanami”. W okresie po II w. światowej 
wielkość areału ziemi, jakie państwo pozwoliło zatrzymać chłopom, wahała się od 0,25–0,5 ha na rodzinę. Wielu 
mieszkańców miast Białorusi korzysta ze wsparcia materialnego i produktów rolnych wytwarzanych na wsi. 
30 Spada też liczba miejscowości wiejskich, w latach 2010–2017 ubyło ich 327 (najwięcej w obwodzie homelskim).  
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Ryc. 6. Udział mieszkańców miast i wsi w rozwoju ludności Białorusi w latach 1959–2019 

Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny RB. 

 

Dane statystyczne za 2018 r. wskazują, że aż 9,3% ogółu osób pracujących (ogółem 

405,4 tys. osób) jest zatrudnionych w dziale „rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo” (Biełarusʹ 

w cyfrach… 2018). Bezpośrednio w rolnictwie – jak wskazano wcześniej – większość osób 

znajduje zatrudnienie w organizacjach rolniczych. Średnie miesięczne wynagrodzenie 

w rolnictwie jest o ok. 35% niższe niż wynagrodzenie w przemyśle czy budownictwie. 

W 2018 r. średnia płaca w tym dziale wyniosła 687,6 BYN (~340 USD) i stanowiła 72% 

średniej krajowej (Belarus' v tsifrakh… 2018). 

Z badań socjologicznych wynika, że młodzi ludzie nie dostrzegają w życiu na wsi 

perspektywy dla rozwoju indywidualnego (Smirnowa 2012). W konsekwencji spada ilość osób 

w wieku produkcyjnym i młodzieży na wsi, a wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Postępuje strukturalne starzenie się ludności wiejskiej kraju. Struktura mieszkańców wsi 

w 2018 r. przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym – 17%, w wieku 

produkcyjnym – 50%, w wieku poprodukcyjnym – 33%. Oficjalne dane wskazują, że poziom 
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bezrobocia jest na względnie nikim poziomie – poniżej 1%31. Faktycznie jednak liczba osób 

pozostających bez pracy wynosi około 10%.  

Mimo że w porównaniu z latami 90. XX w. ogólny poziom życia mieszkańców wsi 

stopniowo poprawia się, to jednak w miejscowościach wiejskich istnieje znaczna liczba rodzin 

oczekujących na poprawę warunków mieszkaniowych z uwagi na zatrzymanie tempa rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego. Główną przyczyną wpływającą na społeczną ocenę warunków 

życia na wsi jest słaby rozwój usług komunalnych i innych usług (m.in. istnieją niezaspokojone 

potrzeby w zakresie wyposażenia mieszkań w centralne ogrzewanie, sieć wodociągową 

i kanalizacyjną, dostęp do gorącej wody). Ponadto istnieje duże społeczne zapotrzebowanie na 

dostęp dzieci do przedszkoli oraz usług instytucji kultury. Badania wskazują też na istnienie 

szerokiej sfery deficytu w dostępie do sieci internetowej i obecność tzw. wykluczenia 

cyfrowego ludności wiejskiej (w 2016 r. dostęp do Internetu miało 49,6% mieszkańców 

terenów wiejskich) (Smirnowa i in. 2015). R. Smirnowa (2012) wskazuje także na inne kwestie 

problemowe dotyczące infrastruktury społecznej wsi, jak: stan jakościowy dróg, jakość wody 

pitnej, funkcjonowanie transportu publicznego, bezpieczeństwo pieszych na drogach, stan 

jakościowy zabudowy mieszkaniowej, funkcjonowanie sfery usługowej, w tym handlowej, 

jakość i dostęp do opieki medycznej, stan materialno-techniczny szkół.  

Z punktu widzenia turystyki wiejskiej istnieją dostrzegalne braki w wyposażeniu wsi 

w specjalne ścieżki dla rowerów, szlaki spacerowe czy odpowiednie oznakowania 

turystyczne32. Poważnym problemem jest wysoki poziom zużycia środków transportu, 

niedostateczny stan rozwoju sieci drogowej, słaba jakość i skąpy asortyment usług serwisu 

drogowego, niedorozwój systemu wynajmu samochodów, a także brak połączeń regularnej 

komunikacji transportowej między wsiami.  

Wyzwanie dla władz stanowi aktywizacja gospodarcza ludności wiejskiej i rozwój 

przedsiębiorczości (Gusakow 2000, 2005, 2011a). Pomimo wdrażania różnych programów 

rozwoju nie zwiększa się aktywność gospodarcza ludności wiejskiej. Konsekwencją 

funkcjonującego w XX w. modelu gospodarki socjalistycznej jest obserwowana wśród 

                                                            

31 Niski rejestrowany poziom bezrobocia jest konsekwencją regulacji prawnej w postaci Dekretu Prezydenta Republiki 
Białorusi nr 3 „W sprawie zapobiegania uzależnieniu społecznemu”, z dnia 2 kwietnia 2015 r., znany jako tzw. „Dekret o 
pasożytnictwie” [Декрет Президента Республики Беларусь № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» 
изданный Президентом Республики Беларусь 2 апреля 2015 года, более известный как «Декрет о тунеядстве»]. 
32 Turyści miewają np. problemy z zakupem map turystycznych. 
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znacznej części ludności wsi postawa „utrwalonej zależności” od pomocy ze strony państwa33 

oraz przywiązanie do pracy w sektorze gospodarki „państwowej”. 

Do istotnych zmian społecznych na wsi, jakie zaszły pod wpływem reform 

gospodarczych, można zaliczyć pojawienie się ekonomicznego rozwarstwienia ludności na 

„biednych i bogatych”. W strukturze społecznej wsi wykształciła się grupa osób aktywnych 

ekonomicznie i zorientowanych na indywidualne formy gospodarowania. Pojawiła się także 

grupa mieszkańców, którzy przenieśli się na wieś, a na stałe wciąż pracują zarobkowo 

w miastach, choć często podejmują się także dodatkowo zajęć rolniczych, organizując własne 

małe gospodarstwa rolne.  

Cechą charakterystyczną osadnictwa wiejskiego Białorusi jest jego znaczne 

rozproszenie (Antipowa, Fakeyeva 2011, 2012). Po masowych migracjach ludności 

z miejscowości wiejskich do miast w latach 1950–1970 znaczna część obszarów wiejskich 

pozostała słabo zaludniona lub wręcz opustoszała. W systemie osadniczym Białorusi 

dominują małe wsie i osady wiejskie. Najwięcej małych osiedli wiejskich znajduje się w 

rejonach: brasławskim (ponad 50) oraz miorskim i postawskim (ponad 40). Co dziesiąta wieś 

pozostaje bez ludności w obwodach grodzieńskim i mohylewskim (Antipowa i in. 2014). 

Rozproszenie osadnictwa jest jedną z głównych przyczyn utrzymujących się 

dysproporcji rozwojowych w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej pomiędzy 

regionami oraz w relacji miasta – obszary wiejskie (Antipowa, Fakeyeva 2012; Fakeyeva, 

Shadrakou 2016). Opóźnienie w rozwoju poziomu życia na wsi w stosunku do miast jest 

przeszkodą w kształtowaniu warunków długoterminowego rozwoju społeczno-

ekonomicznego obszarów wiejskich (Gusakow 2011a, b). Odpowiedzią państwa na tę kwestię 

jest realizowany od 2005 r. Państwowy Program Odrodzenia i Rozwoju Wsi34, w którym 

założono, iż „zrównoważony” rozwój obszarów wiejskich oraz zatrzymanie emigracji 

ludności z terenów wiejskich ma się dokonywać poprzez kształtowanie nowych typów osiedli 

wiejskich w postaci „agromiast” („agromiasteczek”)35. „Agromiasta” jako jednostki 

osadnicze mają zapewniać ich mieszkańcom oraz ludności obszarów przyległych odpowiedni 

poziom wyposażenia i dostęp do infrastruktury produkcyjnej (miejsca pracy, źródła 

zarobkowania) i społecznej (szeroko rozumianych usług). Program ten propaguje 
                                                            

33 Społeczeństwo białoruskie korzysta ze znacznego wsparcia socjalnego ze strony państwa (m.in. dopłaty do kosztów 
utrzymania mieszkań, kosztów usług komunalnych – cen wody, energii elektrycznej i gazu – na poziomie ok. 25%). 
34 «Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы». 
35 Koncepcja „agromiast” pojawiła się już w latach 30. XX w. i częściowo była realizowana w latach 1960–1970. 
„Agromiasta” powstawały najczęściej w miejscach historycznych wsi oraz w sąsiedztwie kołchozów i sowchozów. 
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„agromiasta” jako nową kategorię białoruskiej wsi36. W 2014 r. w całym kraju było 

zarejestrowanych 1512 „agromiast”37, w których łącznie mieszka nieco ponad 1 mln osób. 

Zdaniem W. Gusakowa (2006) stworzenie sieci „agromiast” zainicjowało w ciągu ostatnich 

lat szereg pozytywnych tendencji w rozwoju społeczno-ekonomicznym wsi, m.in. w 

rezultacie zwiększenia finansowania sfery społecznej przez państwo, powstania nowych 

obiektów infrastruktury, zwiększenia liczby miejsc pracy. Obecnie krajowe plany w zakresie 

rozwoju i modernizacji wsi są ujęte w ramy programu „Budownictwo mieszkaniowe” w 

latach 2016–202038 oraz „Koncepcji ulepszenia i rozwoju mieszkalnictwa oraz usług 

omunalnych do 2025 roku”39.  

.4. Wybrane problemy rozwoju małej przedsiębiorczości  

 

” 

w klimat rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości opartej na własności prywatnej41.  

k

 

3

W transformacyjnym modelu białoruskiej gospodarki, koordynowanym przez 

państwo, za główne źródło rozwoju społeczno-gospodarczego uważa się współcześnie rozwój 

prywatnej przedsiębiorczości40. Mimo że zgodnie z zobowiązującym prawem prowadzenie 

obiektów noclegowych na wsi, które oferują do 10 pokoi nie jest formalnie zaliczana do 

działalności gospodarczej, to jednak fakt wzrastającej liczby takich aktywności w białoruskim 

społeczeństwie jest przejawem szerszego procesu społecznego, jakim jest rozwój 

przedsiębiorczości indywidualnej oraz kształtowanie się gospodarki rynkowej w tym kraju. 

Rozwój aktywności w sferze usług turystycznych na wsi jest więc niejako „wpisany

                                                            

36 W Programie uznano za konieczne: zapewnienie wszystkim mieszkańcom agromiast dostęp do wysokiej jakości wody, 
wyremontowanie 184,9 tys. m2 pow. mieszkań z funduszu mieszkaniowego, wymianę 577 km sieci cieplnych i 292,5 km 
sieci wodociągowych, naprawę 389 centralnych systemów ogrzewania i 546 studni artezyjskich, odbiór odpadów 

 systemie osadniczym Białorusi wyróżnia się: „agromiasta” (агрогородки), wsie (посёлки, 
, niesklasyfikowane jako „agromiasta” oraz inne osady 

k. 5% PKB, obecnie tworzy już ok. 50% całej gospodarki (Bank Światowy 2018). Następuje także 

komunalnych i ich składowanie, przebudowę 7731 km linii przesyłu energii elektrycznej, zaopatrzenie w gaz ziemny 180 
agromiast i wsi, budowę 856,5 km sieci gazociągowej (Pomozow i in. 2011). 
37 Od 2007 r. w wiejskim
деревни), w których powstaje infrastruktura produkcyjna i społeczna
wiejskie (np. село, хутор). 
38 Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi 21.04.2016 Nr 325. 
39 Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi 29. 12.2017 Nr 1037.  
40 W ostatnich latach gospodarka Białorusi była dotknięta trzema kryzysami – tąpnięcie gospodarcze w 2009 r. w odpowiedzi 
na kryzys globalny, kryzys bilansu płatniczego w 2011 r. oraz kryzys walutowy na przełomie 2014/2015 (Alachnovič 2018). 
41 Na Białorusi dokonuje się stopniowa zmiana struktury własności w sferze gospodarki (Alachnovič 2018). Produktywność 
pracy przedsiębiorstw prywatnych w kraju jest o 40% wyższa niż przedsiębiorstw publicznych (Bank Światowy 2018). 
Wzrost produktywności pracy w sektorze prywatnym następuje czterokrotnie szybciej niż w sektorze publicznym. Udział 
sektora prywatnego w gospodarce zwiększa się nawet bez szeroko zakrojonego programu prywatyzacyjnego ze względu na 
stopniową likwidację nierentownych przedsiębiorstw państwowych. Na początku lat 90. XX w. sektor prywatny na Białorusi 
wytwarzał jedynie o
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Rozwój przedsiębiorczości na Białorusi następuje za sprawą rozwoju działalności 

gospodarczej wykonywanej osobiście przez osoby fizyczne, jak i w ramach innych prawnych 

form działania przedsiębiorstw42. Z punktu widzenia aktywizacji ekonomicznej 

społeczeństwa podstawowe znaczenie przypisuje się małym i średnim przedsiębiorstwom 

(Dubko 2013). Za podmioty małego biznesu uważa się:  

a) zarejestrowane przedsiębiorstwa jednoosobowe osób fizycznych, 

b) mikro przedsiębiorstwa, z liczbą pracowników 15 lub mniej,  

c) małe przedsiębiorstwa, z liczbą zatrudnionych między 16 a 100. 

Z kolei za średnie przedsiębiorstwa uważa się podmioty zatrudniające między 101 a 250 osób. 

W początkach rozwoju małego biznesu na Białorusi polityka państwa była skierowana 

na nieingerowanie w działalność przedsiębiorstw. W połowie lat 90. XX w. państwo zaczęło 

wykorzystać różne instrumenty prawne ukierunkowane na poprawę warunków 

i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości. W 1996 r. Dekretem Prezydenta zostało 

utworzone Ministerstwo Przedsiębiorczości i Inwestycji Republiki Białorusi. W dalszej 

kolejności przystąpiono do opracowania strategii rozwoju przedsiębiorczości i wytyczenia 

jego nadrzędnych celów, udoskonalania prawnych warunków funkcjonowania rynku, 

tworzenia infrastruktury wsparcia dla przedsiębiorstw, opracowania programów kształcenia 

kapitału ludzkiego dla przedsiębiorczości rynkowej.  

W rozwoju współczesnego małego biznesu na Białorusi wyróżnia się następne etapy 

(Dubko 2013): 

– „eksperymentalny” (1985–1987) – zapoczątkowanie i działalność centrów naukowo-

technicznycznej twórczości, tymczasowych twórczych kolektywów przy społecznych 

organizacjach, rozpowszechnienie grupowych podwykonawców, mała ilość uczestników 

przedsiębiorczości i jego eksperymentalny charakter, formowanie emocjonalno-psychicznych 

podstaw przedsiębiorczej działalności na bazie prywatnej własności;  

                                                                                                                                                                                          

zmiana struktury branżowej gospodarki, w kierunku wzrastającej roli sektora usług, a malejącej – przemysłu i rolnictwa 
(Alachnovič 2018). 
42 Zgodnie z art. 1 Kodeksu Cywilnego RB – przedsiębiorczość to: indywidualna działalność obywateli skierowana na zysk i 
wykonywana osobiście, na własną odpowiedzialność majątkową, na własne ryzyko bądź też w imieniu oraz na 
odpowiedzialność majątkową osoby prawnej (firmy). Do rejestrowanej działalności gospodarczej nie zalicza się świadczenia 
usług noclegowych w ramach turystyki wiejskiej.  
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– „ruch kooperatywny” (1987–1988) – sfera działalności małego biznesu poszerza się, 

zwiększa się liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą; podstawowym 

celem rozwoju małego biznesu jest nasycenie wewnętrznego rynku towarami spożywczymi; 

– „przekazywanie w użytkowanie” (1989–1990) – przyjęcie ustawodawstwa skierowanego na 

aktywizację małych przedsiębiorstw, przygotowanie do „małej” prywatyzacji, tworzenie 

m skarbu państwa; 

t szczególny, dlatego że wprowadzona 

tyzacja i rozwój wszystkich rodzajów 

pytu i długotrwałego wykorzystania;  

o (2001–2005 oraz 2006–2010); rozwój 

(ryc. 7) (Dekret Prezydenta RB Nr 148 z dnia 24.03.2005 „O pilnych środkach dla wsparcia 

prawnych warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw; podstawowe znaczenie na tym 

etapie miał fakt przekazywania w czasowe użytkowanie (dzierżawę) części majątku 

państwowego firmom prywatnym lub spółkom z udziałe

– „rozwój średnich przedsiębiorstw” (1991–1992) – komercjalizacja części przedsiębiorstw 

państwowych, powstanie średniego biznesu, przyjęcie regulacji prawnych, które stworzyły 

możliwości do masowego rozwoju przedsiębiorczości;  

– „terapia szokowa” (1992) – szybkie tempo przyrostu liczby małych przedsiębiorstw oraz 

liczby zaangażowanych w ten proces osób; ten fakt jes

liberalizacja cen oraz obowiązek podatkowy mocno pogorszyły finansową sytuację małej 

przedsiębiorczości; inflacja spowodowała utratę wartości oszczędności obywateli 

i zwiększenie stopy procentowej kredytu bankowego;  

– „prywatyzacja” (1993–1994) – masowa prywa

przedsiębiorczości, występowanie wielu właścicieli i intensywnego uczestnictwa małego 

biznesu w sferze usług, handlu, gastronomii, lekkiego przemysłu, produkcji towarów 

masowego po

– „elastyczność” (1995–1999) – zamykanie większej ilości małych przedsiębiorstw 

z handlowo-pośredniczą działalnością i naukowo-konsultacyjną lub zmiana profilu ich 

działalności; 

– „wsparcie państwowe” (2000–2008) – wsparcie przedsiębiorczości poprzez krajowe 

programy rozwoju społecznego i ekonomiczneg

małego i średniego biznesu w celu zwiększenia efektywności i aktywacji produkcyjnej, 

innowacyjnej, inwestycyjnej działalności, jak również rozwój wszystkich rodzajów 

przedsiębiorczości w miejscowościach wiejskich;  

– „interwencjonizm regulacyjny” (od 2005 r. do czasów obecnych) – okres aktywnej 

ingerencji prawnej ze strony państwa w kierunku wsparcia rozwoju i funkcjonowania małych 

podmiotów gospodarczych; dynamiczny wzrost liczby firm małego biznesu od 2005 r. 
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przedsiębiorczości”, Nr 285 z dnia 18.06.2005 „O niektórych środkach regulowania 

działalności przedsiębiorstw”, Nr 225 z dnia 16.05.2005 „O niektórych pytaniach 

dotycz

stwowy program „Mała 

i średn

 był także stały wzrost ilości osób 

fizycznych prowadzących działalność jednoosobową, co spowodowane było korzystnymi 

warunkami rozpoczęcia takiego rodzaju działalności.  

ących podjęcia działalności rzemieślniczej przez osoby fizyczne”; Ustawa Republiki 

Białorusi Nr 148-3 „ O wsparciu małego i średniego przedsiębiorstwa”).  

Na rozwój przedsiębiorczości miał wpływ również pań

ia przedsiębiorczość na Białorusi na lata 2016–2020”. W ramach tego programu 

przedsiębiorstwa mogły otrzymać wsparcie finansowe od państwa. 

Liczba małych i mikro przedsiębiorstw w okresie 2000–2018 wzrosła niemal 4-

krotnie (ryc. 7) z 28,3 tys. do 108,9 tys. Największą dynamikę przyrostu obserwowano 

w latach 2007–2014. W tym okresie obserwowany
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 Wzrost liczby małych i mikro przedsiębiorstw na Białorusi w latach 2000–2018 

Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny RB. 
 

W strukturze małych i mikro przedsiębiorstw przeważają działalności związane 

z handlem i usługami motoryzacyjnymi, drobne działalności wytwórcze, włączając rzemiosło 

oraz usługi budowlane, doradcze i projektowe oraz usługi na rynku nieruchomości (ryc. 8). 

Zbliżoną strukturę kategorii działalności gospodarczej reprezentuje sektor firm 

jednoosobowych, w którym także dominuje sfera handlu i usług motoryzacyjnych (tabela 17). 

Liczba

Ryc. 7.

 przedsiębiorstw osób fizycznych na ryku białoruskim od kilku lat utrzymuje się na 

oziome wyższym niż 200 tys. W 2018 r. zarejestrowanych było 241,3 tys. takich właśnie 

firm. 

 

p
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Ryc. 8. Struktura małych i mikro przedsiębiorstw według rodzajów działalności gospodarczej 
(2018 r.) 
Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny RB. 
 
 
Tabela 17. Liczba oraz struktura przedsiębiorstw jednoosobowych według rodzaju działalności 
gospodarczej (stan na koniec 2018 r.) 

Kategorie działalności Liczba podmiotów % 

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 2 827 1,2 

Przemysł 13 293 5,5 

Budownictwo 19 094 7,9 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa samochodów i 
motocykli 

87 688 36,3 

Usługi transportowe, magazynowe, pocztowe i kurierskie 30 061 12,5 

Tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie  3 858 1,6 

Informacja i komunikacja 12 011 5,0 

Finanse i ubezpieczenia 228 0,1 

Nieruchomości 10 756 4,5 

Doradztwo, działalność naukowa i techniczna 27 197 11,3 

Usługi administracyjne i pomocnicze 8 792 3,6 

Edukacja 5 258 2,2 

Opieka zdrowotna i usługi socjalne 711 0,3 

Twórczość, sport, rozrywka  4 154 1,7 

Inne usługi 15 350 6,4 

Białoruś – ogółem 241 300 100 
Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny RB. 
 

Mały i średni biznes jest rozmieszczony nierównomiernie na terytorium Białorusi 

(tabela 18). Największa liczba firm jest zlokalizowana w stolicy oraz innych większych 

miastach. Jako przyczyny takiej koncentracji działalności gospodarczej wymienia się: wyższy 

poziom rozwoju infrastruktury w miastach, wyższy poziom dochodów mieszkańców 
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i związany z tym większy popyt oraz bardziej przychylny stosunek władz w ośrodkach 

miejskich do biznesu i tworzenia koniecznych warunków do jego rozwoju (Szechowa 2005).  

 
Tabela 18. Liczba małych i mikro-przedsiębiorstw na Białorusi według jednostek administracyjnych 
w latach 2000, 2010 i 2018 
 

Jednostka 2000 2010 2018 

Obwód Brzeski 2 010 9 096 10 391 

Obwód Grodzieński 1 921 7 186 8 187 

Obwód Homelski 2 292 8 139 9 701 

Obwód Miński 2 744 13 455 20 284 

Miasto Mińsk 15 224 31 170 43 313 

Obwód Mohylewski 1 964 7 101 8 538 

Obwód Witebski 2 155 8 017 8 563 

Białoruś – ogółem 28 310 84 164 108 977 

Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny RB. 
 

Ilustracją zróżnicowania przestrzennego rozwoju małych przedsiębiorstw jest 

kartogram na rycinie 9, pokazujący relacje między liczbą aktywnych firm z grupy małych 

przedsiębiorstw (z wyłączeniem przedsiębiorstw jednoosobowych i przedsiębiorstw 

rolniczych) a liczbą mieszkańców rejonów i miast Białorusi. 

Przestrzenne rozmieszczenie małych przedsiębiorstw na terenie kraju jest zależne od 

następujących czynników (Szechowa 2000, 2005): 

– oddziaływanie stolicy i większych miast: większość małych przedsiębiorstw zarejestrowana 

jest w Mińsku i miastach wojewódzkich; 

– istniejący poziom rozwoju przemysłu: miasta rozwinięte przemysłowo charakteryzują się 

większym poziomem rozwoju małej przedsiębiorczości (np. Mozyrz, Nowopołock, w których 

rozwija się przemysł naftowy); 

– konsekwencje katastrofy w Czarnobylu; najbardziej ucierpiały obwody – homelski, brzeski, 

i mohylewski, na ich terenie są rejony, które wykazują znikomą aktywność w zakresie małej 

przedsiębiorczości; 

– znacznie ograniczone efekty wpływu instytucji wsparcia rozwoju małych przedsiębiorstw.  

Na terenie kraju działają instytucje wsparcia przedsiębiorczości w postaci 88 

„centrów” i 19 inkubatorów małej przedsiębiorczości, które zlokalizowane są w miastach 

rejonowych i obwodowych. Działalność infrastruktury wsparcia jest jednak niewystarczająca  
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z powodu jej nierównomiernego rozmieszczenia, słabej bazy technicznej i niewystarczającego 

zaplecza intelektualnego, a także słabej różnorodności usług oraz „niewystarczającej 

motywacji” dla osiągania głównego celu jakim ma być wsparcie małego i średniego 

przedsiębiorstwa w początkowym etapie jego działalności (Szechowa 2005). O pozytywnym 

wpływie tych instytucji wspominano jedynie w przypadku następujących rejonów: połocki, 

świetłohorski, mozyrski, lidzki, smorgoński oraz horecki.  

Wydaje się, że ważnym instrumentem pobudzającym rozwój przedsiębiorczości poza 

głównymi miastami było ogłoszenie dekretu Prezydenta RB w 2012 r. (#6 z 07.07.2012): 

O stymulowaniu działalności gospodarczej w małych i średnich miejscowościach oraz 

obszarach wiejskich. W ciągu trzech lat od momentu wdrążenia tego dekretu, liczba 

przedsiębiorstw jednoosobowych oraz małych i średnich firm na obszarach wiejskich wzrosła 

prawie o ponad 40%. Zwiększył się udział małego i średniego biznesu w produkcji rolniczej.  

Ponadto ważnymi aktami prawnymi wspierającymi i pobudzającymi działalność 

gospodarczą szczególnie na terenach wiejskich były: 

– Ustawa o stymulowaniu działalności gospodarczej na terenie małych i średnich miast oraz 

obszarów wiejskich z dnia 7 maja 2012 r., Nr 6; ustawa zakłada m.in., że przedsiębiorca 

działający na obszarach wiejskich ma możliwość niepłacenia podatku dochodowego 

w okresie 7 lat od momentu rozpoczęcia działalności; 

– Ustawa o wsparciu osób niepracujących w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

w sferze turystyki wiejskiej („agroekoturystyki”) i działalności rzemieślniczej z dnia 7 marca 

2008 r., Nr 342; ustawa zakłada wsparcie działalności poprzez dotację w wysokości 11-

krotnego minimalnego wynagrodzenia; 

– Ustawa o niektórych formach wsparcia małej przedsiębiorczości przez państwo z dnia 21 

maja 2009 r., Nr 255; ustawa zakłada wsparcie małej przedsiębiorczości poprzez wdrożoną 

procedurę kredytów preferencyjnych; 

– Ustawa w sprawie trybu i warunków finansowania spółek publicznych „Bank Rozwoju 

Republiki Białorusi” z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 14/1; ustawa zakładała, jako priorytet, 

wsparcie w postaci kredytów inwestycyjnych działań na rzecz rozwoju rolnictwa, 

budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich.  

 Pomimo faktu, że w ostatnich kilku latach obserwuje się tendencję do ilościowego 

rozwoju przedsiębiorstw, to jednak istnieje cała gama czynników hamujących rozwój małej 

i średniej przedsiębiorczości w sektorze prywatnym Białorusi.  
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Do najważniejszych problemów zalicza się:  

– niestabilność warunków prawnych, regulujących zasady funkcjonowania tych 

przedsiębiorstw, 

– brak oceny rzeczywistego wpływu programów strategicznych dla tworzenia warunków 

rozwoju przedsiębiorczości, 

– niewystarczające gwarancje dla ochrony praw własności,  

– niezrozumiałą ingerencję państwa w działalność małego i średniego biznesu, 

– brak warunków dla równej konkurencji na rynku krajowym oraz utrzymywanie się siły 

monopoli ze strony dużych przedsiębiorstw państwowych,  

– niewystarczający rozwój instytucji wsparcia dla przedsiębiorczości, 

– niewystarczający dostęp do finansowania działalności gospodarczej.  

W 2017 r., mając na uwadze konieczność ograniczania wpływu wyżej wymienionych 

czynników, rozpoczęto wdrażanie strategii rozwoju sektora małego i średniego biznesu na 

okres do 2030 r. w ramach szeroko zakrojonego Strategicznego Programu Zrównoważonego 

Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Białorusi do 2030 r.43 

 

 

3.5. Uwarunkowania prawne i organizacyjne rozwoju turystyki wiejskiej  

oraz proces ich kształtowania się od lat 90. XX w. 

 

3.5.1. Uwarunkowania prawne i planistyczne  

 

Początki narodowej polityki turystycznej Białorusi sięgają lat 70. XX w. W tym 

okresie „monopolistą” w zakresie rozwoju turystyki było państwo. Dominowało ono na rynku 

turystycznym poprzez trzy firmy: „Inturist”, „Białoruski Związek Turystyczny i Wycieczek” 

oraz „Biuro Międzynarodowego Turyzmu Sputnik”.  

Znaczące zmiany nastąpiły dopiero w okresie poradzieckim, po 1990 r. W tym okresie 

rozpoczęły się procesy demonopolizacji „sektora turystycznego” i urynkowienia usług 

turystycznych. Podobnie jak w innych krajach byłego obozu socjalistycznego procesy 

                                                            

43 Nacyonalnaja stratiegija ustojcziwogo socyalno-ekonomiczeskogo razwitija riespubliki Biełarusʹ na pieriod do 2030 goda, 
odobrieno protokoł zasiedanija Priezidiuma Sowieta Ministrow Riespubliki Biełarusʹ ot 2 maja 2017 g. №10. 
[Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития республики Беларусь на период до 2030 
года, одобрено протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10.] 

  90



rynkowe w pierwszym okresie spowodowały upadek wielu podmiotów świadczących usługi 

dla turystów oraz dekompozycję bazy turystycznej, a także ograniczenie badań statystycznych 

nad turystyką. Odejście od modelu „monopolistycznego” w białoruskiej turystyce 

spowodowało dezintegrację wypracowanego wcześniej systemu zarządzania turystyką na 

Białorusi.  

W latach 1990–1995 państwo podjęło się kompleksowej odbudowy i reformy bazy 

turystycznej. Po pierwsze, usankcjonowano prawnie działalność prywatnych przedsiębiorstw 

turystycznych, gdyż wcześniej tego typu przedsiębiorstwa nie miały odpowiednich podstaw 

prawnych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Podjęto działania w celu 

odbudowy kadry turystycznej, nawiązania kontaktów międzynarodowych oraz powołania 

organu koordynującego rozwój sektora turystycznego na terenie Białorusi. Do 1995 r. 

sprawami turystyki zajmowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi. 

Dopiero od listopada 1995 r. działania w obszarze turystyki przejęło Ministerstwo Turystyki. 

W kolejnym etapie reformy turystyki, rozpoczętym w 1996 r. (trwającym do dnia 

dzisiejszego), skoncentrowano się na tworzeniu podbudowy planistyczno-organizacyjnej, 

czego efektem było opracowanie dokumentów strategicznych rozwoju, badania i zarządzania 

turystyką. W 1999 r. uchwalono ustawę o turystyce (Ustawa Republiki Białorusi o turystyce 

326-Z z dnia 21.11.199944), wdrożono Państwowy Program Rozwoju Sportu, Kultury 

Fizycznej i Turystyki do 2002 r., w grudniu 2000 r. przyjęto Narodowy Program Rozwoju 

Turystyki Republiki Białorusi na lata 2001–200545, który wskazywał na potrzebę jego 

aktualizacji w latach 2006–2011 oraz w latach 2011–2015. W zamyśle autorów dokument ten, 

odchodząc od „modelu centralistycznego”, zakładał powstanie ośrodków kształcenia kadr 

turystycznych w 18 białoruskich uczelniach oraz decentralizację zarządzania i wspierania 

rozwoju ruchu turystycznego w konkretnych regionach kraju. W treści zapisów założono, że 

powstaną regionalne – obwodowe, miejskie i gminne, oraz rejonowe programy rozwoju 

turystyki do 2010 r. W 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów Białorusi na terytorium 

kraju stworzono 27 obszarów turystycznych (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 30.05.2005 №573 "О создании туристских зон”). 

                                                            

44 Zakon Riespubliki Biełarusʹ o turizmie 326-Z ot 25.11.1999 g. [Закон Республики Беларусь o туризме 326-З от 
25.11.1999 г.] 
45 Rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 29.12.2000 Nr 2026 o Narodowym Programie Rozwoju 
Turyzmu Republiki Białorusi na lata 2001-2005 [Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2000 
№ 2026 "О Национальной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2001-2005 годы"]. 

  91



W 2005 r. Białoruś stała się członkiem Światowej Organizacji Turystycznej, co 

pozwoliło na udział w 11 międzynarodowych projektach rozwoju turystyki. Jednym 

z kluczowych działań związanych z udziałem Białorusi w projektach międzynarodowych było 

powstanie 5 Euroregionów: „Kraj Pojezierzy” (Białoruś, Litwa, Łotwa), „Bug” (Białoruś, 

Ukraina, Polska), „Puszcza Białowieska” (Białoruś, Polska), „Dniepr” (Białoruś, Rosja, 

Ukraina), „Niemen” (Białoruś, Polska, Litwa). Powstanie euroregionów przyczyniło się do 

rozpoczęcia integracji Białorusi z Unią Europejską. 

Podstawą prawną dla rozwoju turystyki były dekrety Prezydenta Białorusi nr 371 i 372 

z dnia 2 czerwca 2006 r. „O niektórych działaniach wspierających rozwój turystyki na terenie 

Białorusi” oraz „O działaniach wspierających rozwój agroturystyki na terenie Białorusi”. 

Dekret określił również, że podmioty świadczące usługi agroturystyczne, aby korzystać ze 

zwolnień podatkowych, powinny dysponować nie więcej niż 5 pokojami, oraz mówił 

o konieczności opłaty kwoty bazowej przy rozpoczęciu działalności agroekoturystycznej, jak 

również o wymogu poinformowania administracji lokalnej o rozpoczęciu działalności. 

Podmioty „agroekoturystyczne” zostały zobligowane składać do urzędu skarbowego, do dnia 

10 stycznia każdego roku, informację o zawartych umowach turystycznych za rok poprzedni. 

W dekrecie o numerze 371 zapisano zwolnienie z opłaty podatku VAT w przypadku 

usług z zakresu turystyki przyjazdowej, turystyki krajowej oraz realizacji imprez 

turystycznych. W tym samym dokumencie zapisano zwolnienie z opłaty podatku CIT dla 

przedsiębiorstw turystycznych na okres 3 lat oraz obowiązkowe posiadanie gwarancji 

finansowych dla inwestycji ukierunkowanych na rozwój bazy noclegowej. 

W treści dekretu nr 372 zapisano cel, jakim było stworzenie „progresywnej” bazy dla 

rozwoju turystyki wiejskiej („agroekoturyzmu”) na terenie Białorusi. Właściciel (gestor) 

obiektu noclegowego na wsi („gospodarstwa agoekoturystycznego”) przy rozpoczęciu 

działalności był zobligowany wpłacić jednorazowo tzw. kwotę bazową46. Dekret określał 

podmioty mogące prowadzić działalność turystyczną na wsi – były to: osoba fizyczna bez 

rejestracji jako przedsiębiorca oraz zwykła osoba fizyczna, rolnicy prywatni (farmerzy) oraz 

organizacje rolnicze, które ponadto miały obowiązek oddzielania przychodów z turystyki 

wiejskiej od działalności typowo rolniczej. W dokumencie zawarto warunki wykorzystania 

bazy turystycznej i świadczenia usług turystycznych na wsi, określono rolę właścicieli 

„gospodarstw turystycznych” wobec obszaru, na którym działa dany obiekt, jak również 

                                                            

46 Rodzaj daniny publicznej. 
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opisano relację gestorów do klientów. Dekret 372 był pierwszym dokumentem określającym 

rozwój turystyki wiejskiej na trenie Białorusi.  

W 2008 r. dekretem Prezydenta Białorusi o numerze 185 z dnia 27 marca 2008 r. 

„O niektórych pytaniach dotyczących prowadzenia działalności w sferze turystyki wiejskiej”, 

rozszerzono zakres podmiotów mogących świadczyć usługi turystyczne, zezwalając na 

świadczenie usług turystycznych nie tylko mieszkańcom wsi, ale również osobom z małych 

i średnich miast liczących do 20 tys. mieszkańców.  

W 2009 r. Prezydent Republiki wydał dekret numer 510 z dnia 16 października 

„O efektywnej kontroli działalności gospodarczej”, którego realizację powierzono 

Ministerstwu Finansów. W dekrecie zapisano działania zmierzające do egzekucji zgodnej 

z prawem podatkowym działalności gospodarczej, licencjonowaniu niektórych form 

działalności gospodarczej, kontroli wytwórczości rzemieślniczej oraz podmiotów 

„agroekoturystycznych”. Z kolei w rozporządzeniu Ministra Zdrowia Białorusi z dnia 21 lipca 

2011 nr 73 „O wymaganiach higienicznych dla podmiotów i osób fizycznych świadczących 

usługi turystyczne na wsi” określono wszelkie działania, które należy podjąć przed 

rozpoczęciem działalności w sferze „agroekoturystycznej”, zapewniając tym samym 

bezpieczeństwo zdrowotne klientom oraz właścicielom. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów Białorusi z dnia 29 czerwca 2006 r. nr 818 

„O zatwierdzeniu typowej umowy dla usług agroekoturystycznych” usankcjonowano prawnie 

stosowanie umów pomiędzy podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi a klientem. 

W dekretach o numerach 372 i 185 zapisano również możliwość ubiegania się 

o preferencyjne kredyty (oprocentowanie 5%) na siedem lat dla osób prowadzących 

działalność agroturystyczną.  

Kwestie prawne dotyczące działalności usługowej w turystyce wiejskiej podejmują 

również inne dokumenty, jak: Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz Ustawa 

o Ubezpieczeniach Społecznych. 

Kodeks Cywilny z dnia 7 grudnia 1998 r., nr 218–3 w części czwartej punktu 1, art.1 

wykreśla z grona podmiotów działalności gospodarczej podmioty świadczące usługi 

noclegowe w turystyce wiejskiej (usługi „agroekoturystyczne”). Kodeks Pracy z dnia 26 lipca 

1999 r., nr 296–3 na podstawie rozdziału 26. mówi, że osoba fizyczna – nieprzedsiębiorca – 

może przyjmować do pracy na podstawie umowy o pracę tylko pracowników domowych. Na 

podstawie art. 308 Kodeksu Pracy pracownik domowy to osoba wykonująca pracę 
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na podstawie umowy o pracę w gospodarstwie domowym mieszkańca, który udziela mu 

pomocy technicznej w działalności wytwórczej oraz w innych rodzajach usług. Spis usług 

zatwierdzono w rozporządzaniu Ministra Pracy z dnia 30 sierpnia 2006 r. nr 99. W ślad za 

Kodeksem Pracy, inisterstwa ds. sportu i turystyki, pracy, finansów wydały interpretację 

o numerze 10-02/448/01-01-27/2562P/3-2-10/2025 dotyczącą pytań odnośnie do 

pracowników domowych. Z kolei ustawa o ubezpieczeniach społecznych z dnia 31 stycznia 

1995 r. w części drugiej art. 7 doprecyzowała, że osoby wykonujące pracę domową na rzecz 

osób fizycznych mają prawo do ubezpieczeń społecznych. 

Na podstawie dekretu Prezydenta Białorusi o numerze 372 z dnia 2 czerwca 2006 r. 

z późniejszymi zmianami, podmiotami świadczącymi usługi turystyczne na wsi mogą być 

osoby fizyczne bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej oraz organizacje 

rolnicze, przy osobnym księgowaniu dochodu z działalności wytwórczej i turystycznej. 

W myśl tego dokumentu podmiotami mogącymi świadczyć usługi turystyczne w ramach 

turystyki wiejskiej są: a) organizacje rolnicze działające na zasadach komercyjnych (patrz 

rozdział o rolnictwie), przy czym ich przychód z działalności turystycznej nie może 

przekraczać 50%, oraz b) gospodarstwa prywatne (zwane „farmerskie”, chłopskie), działające 

na podstawie Kodeksu Cywilnego z 7 grudnia 1998 r., nr 218-347.  

Dynamiczny i żywiołowy rozwój działalności turystycznej na wsi spowodował 

konieczność dalszej regulacji w tej sferze, szczególnie z punktu widzenia tworzenia 

sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju turystyki wiejskiej. I tak, między innymi, 

Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z 26 listopada 2010 r. Nr 614 „O wprowadzeniu zmian 

i uzupełnień do Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi” z 2 czerwca 2006 Nr 37248 

zwiększył dopuszczalną prawem liczbę pokoi w obiektach noclegowych „agroekoturystyki” 

(turystyki wiejskiej) z 5 do 10, których wynajem nie powoduje skutków podatkowych dla 

gestorów.  

                                                            

47 Kodeks Cywilny definiuje również, czym jest gospodarstwo „farmerskie” – to organizacja komercyjna, stworzona przez 
jednego mieszkańca lub członków jednej rodziny, który/którzy wniósł/wnieśli swoje udziały na poczet rozpoczęcia 
działalności rolnej, jej przetwarzania, magazynowania i transportu w oparciu o udział pracy i użytkowania gruntu 
otrzymanego od państwa na ten cel. Według tego rozporządzenia członkowie gospodarstwa nie ponoszą odpowiedzialności 
za jego zobowiązania. Mienie gospodarstwa należy do właściciela/właścicieli na prawie własności. W skład mienia wchodzą: 
rzeczy przekazane jako udział w ustawowym kapitale początkowym, jak również mienie wyprodukowane i nabyte przez 
gospodarstwo w toku swojej działalności. 
48 Ukaz Priezidienta Riespubliki Biełarusʹ ot 26.11.2010 N 614 "O wniesienii izmienienij i dopołnienij w Ukaz Priezidienta 
Riespubliki Biełarusʹ ot 2 ijunia 2006 g. N372". [Указ Президента Республики Беларусь от 26.11.2010 Nr 614 "О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. Nr 372"]. 

  94



Najnowszym – obowiązującym – dokumentem określającym uwarunkowania prawne 

turystyki wiejskiej jest Dekret Prezydenta RB Nr 365 z dnia 09.10.2017 „O rozwoju 

agroekoturystyki”, który wprowadził zmiany w dekrecie nr 372 z dnia 02.06.2006. Celem 

wydania dokumentu była poprawa „stosunków w sferze turystyki wiejskiej 

(agroekoturystyki)”, stworzenie sprzyjających warunków dla jej rozwoju, poprawy warunków 

życia obywateli w miejscowościach wiejskich, małych osiedlach miejskich i rozwój 

infrastruktury wsi.  

Dekret umacnia prawo obywateli mieszkających w miejscowości wiejskiej i mających 

działki przeznaczone dla budownictwa i obsługi domu mieszkalnego do tego, aby obiekty te 

mogły być wykorzystane na cele turystyki wiejskiej bez konieczności zmiany docelowego 

przeznaczenia tych działek. Wcześniej usługi w zakresie turystyki wiejskiej mogli świadczyć 

tylko obywatele, którzy korzystali z gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego 

(indywidualne gospodarstwa rolne, tzw. pomocnicze, patrz rozdz. o rolnictwie).  

Ponadto budynek mieszkalny przeznaczony do wynajmu dla gości (świadczenia usług 

turystycznych), zgodnie z tym dekretem, może należeć bezpośrednio do danego obywatela, 

a także do członków jego rodziny. Zezwolono również na budowę domów gościnnych, które 

nie muszą być włączone w zasoby mieszkaniowe mieszkańców. Dekret pozwala na 

prowadzenie działalności w dziedzinie turystyki wiejskiej również na terenie „miejscowości 

wypoczynkowej”. Wcześniej możliwość taka była ograniczona.  

Dekret przyznaje prawo podmiotom turystyki wiejskiej do świadczenia szerokiej 

gamy usług dodatkowych, w tym m.in.: 

– organizacji imprez okolicznościowych i bankietów; 

– świadczenia usług sauny i łaźni parowej;  

– organizacji wycieczek konnych oraz przewozów w zaprzęgach;  

– wypożyczania sprzętu dla uprawiania sportu i rekreacji; 

– świadczenia usługi transportowej („agroekoturystycznej”). 

Zgodnie z tym dekretem lista usług dodatkowych w zakresie turystyki wiejskiej 

została zamknięta. Oznacza to, że wszystkie inne usługi, które nie są wymienione w dekrecie, 

nie dotyczą turystyki wiejskiej. 

Dekret ustanawia także obowiązek dla podmiotów turystyki wiejskiej 

(agroekoturystycznych) przechowywania umów o świadczeniu usług, zawartych pomiędzy 

tymi podmiotami a turystami („agroekoturystami”) (nie mniej niż trzy lata dla organów 
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podatkowych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami podatkowymi). Istnieje 

konieczność zachowania kolejności i terminów w składaniu sprawozdań, w formie 

przewidzianej przez Ministerstwo Podatków. W szczególności osoby fizyczne – podmiot 

„agroekoturystyki”, powinni każdego roku do 10 stycznia roku następującego po roku 

sprawozdawczym, składać do organu podatkowego w miejscu, gdzie znajduje się obiekt 

noclegowy („kwatera agroekoturystyczna”), wszystkie umowy o świadczenie usług 

w zakresie turystyki wiejskiej w roku obrotowym na formularzu określonym przez 

rozporządzenie Ministerstwa Podatków Republiki Białorusi z dnia 24 stycznia 2011 r. nr 4. 

Ponadto dekret określa procedury dla podmiotów turystyki wiejskiej (agroekoturystycznych) 

w przypadku zakończenia przez nie działalności usługowej. Dla celów niniejszego dekretu 

ustawodawca doprecyzował terminy: „agroekoturystyka”, „agroekoturysta” oraz 

„agroekosadyba”, o czym była już mowa w poprzednich rozdziałach pracy (rozdz. 2.2.2).  

Uwarunkowania planistyczne rozwoju turystyki na obszarach wiejskich określają 

także zapisy programów strategicznych, takich jak: 

– Strategiczny program zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego Białorusi do 

2030 r.49, którego realizację zakłada się w dwóch etapach – pierwszym w latach 2016–2020 

zmierzającym do zwiększenia konkurencyjności kraju i poprawy jakości życia mieszkańców 

oraz zapoczątkowania rozwoju tzw. zielonej ekonomii oraz – drugim w latach 2021–2030 

związanym ze wspieraniem stabilnego (zrównoważonego) rozwoju, poprawy jakości życia, 

rozwoju zielonej ekonomii przy zachowaniu kapitału przyrodniczego kraju, przyspieszenia 

rozwoju zaawansowanej technologicznie produkcji oraz usług. Strategicznym celem rozwoju 

turystyki do 2030 r. ma być stworzenie wysoko efektywnego i konkurencyjnego „kompleksu 

turystycznego” kraju, wejście Białorusi do grupy 50 wiodących krajów świata pod względem 

rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej. Zakłada się wzrost udziału tzw. eksportu usług 

turystycznych oraz zwiększenie wskaźnika liczby miejsc hotelowych (i podobnych) na koniec 

roku 2030 w przeliczeniu na 1000 obywateli do 4,5. Jako priorytetowe kierunki rozwoju 

turystyki uważa się: rozwój turystyki wyjazdowej i przyjazdowej, tworzenie sprzyjającego 

otoczenia dla rozwoju prywatnego biznesu i przyciągania inwestorów, wsparcie rozwoju 

„obiecujących” turystycznych obszarów i projektów w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego („państwowo-prywatnego”), rozwój turystyki zielonej, zwiększenie roli turystyki 

                                                            

49 Nacyonalnaja stratiegija ustojcziwogo socyalno-ekonomiczeskogo razwitija riespubliki Biełarusʹ na period do 2030 goda, 
odobrienoprotokoł zasiedanija Priezidiuma Sowieta Ministrow Riespubliki Biełarusʹ ot 2 maja 2017 g. №10. [Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития республики Беларусь на период до 2030 года, одобрено 
протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10.] 
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w edukacji i rozwój potencjału kulturowego. W okresie 2021–2030 do głównych zadań 

w sferze rozwoju turystyki zaliczono: efektywne wykorzystanie potencjału przyrodniczego 

i dziedzictwa historyczno-kulturowego, bazy materialnej przez rozwój sektora rekreacyjnego 

i uzdrowiskowego, a także turystyki wodnej i wiejskiej („agroekoturyzmu”) zgodnie 

z Generalnym schematem rozmieszczenia stref i obiektów uzdrowiskowych, turystyki 

i wypoczynku Republiki Białorusi na 2016–2020 lata i na okres do 2030 roku50 (ryc. 2), 

a także rozwój struktury ofert na rynku usług turystycznych oraz stworzenie atrakcyjnych 

i konkurencyjnych krajowych produktów turystycznych na poziomie światowym.  

– Program „Białoruś gościnna” na lata 2016–2020 (Uchwała Rady Ministrów z 23 marca 

2016 r. Nr 232). Celem programu jest tworzenie i rozwój nowoczesnego kompleksu 

turystycznego, dzięki czemu wzrośnie udział turystyki w gospodarce narodowej. 

W podprogramie 2 – „Marketing usług turystycznych” – zostaną podjęte działania na rzecz 

rozwoju turystyki, zwiększenie liczby pokoi dla osób niepełnosprawnych w hotelach 

i podobnych obiektach mieszkalnych, uzdrowiskach, poprawa organizacji gospodarstw oraz 

wsparcia finansowego podmiotów agroturystycznych.  

– Program „Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych” na 

lata 2016–2020 (Rada Ministrów Republiki Białorusi 17.03.2016, nr 205, zmieniony przez 

Radę Ministrów Republiki Białorusi 17.10.2017, nr 778). Celem strategicznym polityki 

państwa w dziedzinie ochrony środowiska, zgodnie z Konstytucją Republiki Białorusi, jest 

osiągnięcie poprawy w zakresie poziomu życia, zapewnienia ekologicznych warunków życia, 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki Białorusi, szczególnie na 

terenie obszarów chronionych i naturalnych, a także w obrębie dynamicznie rozwijających się 

obszarów turystycznych i rekreacyjnych. Działania na rzecz rozwoju ekoturystyki koncentrują 

się na obszarze 25 rezerwatów krajowych, wśród których najbardziej popularne są 

„Vygonoshchanskoye”, „Sporovsky”, „Pribuzhskoye Polesie”, „Środkowy Prypeć”, „Krasny 

Bor”, „Sinsha”, „Nalibokskaya” i inne. Jako jeden z istotnych społecznie skutków realizacji 

podprogramu 4 spodziewany jest wzrost ilości turystów z grup zorganizowanych o 25% lub 

więcej. 

                                                            

50 Postanowlenije Sowieta Ministrow Riespubliki Biełarusʹ 15.12.2016 № 1031 Gienieralnaja schiema razmieszczenija zon 
i objektow ozdorowlenija, turizma i otdycha Riespubliki Biełarusʹ na 2016-2020 gody i na pieriod do 2030 goda. 
[Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15.12.2016 № 1031 Генеральная схема размещения зон и 
объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года.] 
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– Program „Białoruski las” na lata 2016–2020 (Rada Ministrów Republiki Białorusi 

03.08.2016 r. Nr 215). Celem programu jest osiągnięcie opłacalnej, przyjaznej dla środowiska 

i zorientowanej społecznie gospodarki leśnej, łowiectwa i gospodarki łowieckiej. Program ten 

jest narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy, „stabilnego” 

zatrudnienia osób mieszkających w małych miastach i na obszarach wiejskich oraz „stabilnej” 

wypłaty wynagrodzenia. Program realizowany jest, aby rozwiązać problem zaspokajania 

pełnych potrzeb ludności, organizacji wszystkich form własności, w tym w sferze budżetowej 

i rolnictwie, gdzie nie funkcjonuje przemysł przetwórstwa drewna, poprzez rozwój przemysłu 

drzewnego, skoncentrowanego w małych miastach i na obszarach wiejskich.  

– Program rozwoju kultury fizycznej i sportu w Republice Białorusi na lata 2016–2020 (Rada 

Ministrów Republiki Białorusi 04.12.2016 Nr 303). Najmniej zaangażowanymi w kulturę 

fizyczną i sport są obywatele w wieku emerytalnym i ludność mieszkająca na obszarach 

wiejskich i w małych miastach. Cele i zadania podprogramu „Szkolenia sportowe, zdrowie 

i sprawność fizyczna, sport masowy” to: tworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku, 

propagowanie zdrowego stylu życia, angażowanie różnych grup ludności, zwłaszcza ludności 

wiejskiej, do ciągłego treningu fizycznego i sportu, stworzenie systemu rehabilitacji 

i adaptacji osób niepełnosprawnych do pełnego życia oraz do kultury fizycznej i sportu; 

utworzenie grup sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach 

sportowych i rekreacyjnych; modernizacja kompleksów boisk sportowych na terenach 

wiejskich; utworzenie klubów kultury fizycznej i sportu, klubów turystycznych 

w przedsiębiorstwach i organizacjach. 

 
Tabela 19. Wykaz regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do rozwoju 
turystyki wiejskiej na Białorusi  
 

Dokumenty podstawowe: 

1.Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 2 czerwca 2006 r. Nr 372 „W sprawie rozwoju turystyki wiejskiej w Republice 
Białorusi” (Указ Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 г. №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 
Республике Беларусь»); 

2.Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 27 marca 2008 r. Nr 185 „W sprawie niektórych kwestii działań 
wspierających w zakresie turystyki wiejskiej” (Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №185 «О 
некоторых вопросах осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма»); 

3.Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26 listopada 2010 r. Nr 614 „W sprawie zmian i uzupełnień do dekretu 
Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 2 czerwca 2006 r. Nr 372” (Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 
2010 г. №614 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 г. 
№372»); 

4.Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 9 października 2017 r. Nr 365 „W sprawie rozwoju turystyki wiejskiej” (Указ 
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Президента Республики Беларусь Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. г. №365 "О развитии 
агроэкотуризма"); 

5.Rozporządzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Republiki z dnia 10 lipca 2007 r. Nr 17 „W sprawie zatwierdzenia 
instrukcji postępowania oraz instruktażu przestrzegania zasad bezpieczeństwa osobistego turystów” (Постановление 
Министерства спорта и туризма Республики 10 июля 2007 г. №17 «Об утверждении инструкции о порядке 
проведения инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста»); 

6.Uchwała Ministerstwa Podatków i Ceł Republiki Białorusi z dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 72 „O zmianie uchwały 
Ministerstwa podatków i ceł Republiki Białorusi z dnia 19 czerwca 2006 r. Nr 68” (Постановление Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь от 21 августа 2008 г. №72 «О внесении изменений в Постановление 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19 июня 2006 г. №68»); 

7. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi z dnia 31 października 2008 r. Nr 183 „W sprawie 
zatwierdzenia norm sanitarnych, zasad i norm higienicznych. Wymagania higieniczne dotyczące umieszczania, 
rozmieszczenia, wyposażenia i konserwacji małych firm ”. (Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 31 октября 2008 г. №183 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого 
предпринимательства»); 

8. Uchwała Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi z dnia 1 lipca 2010 r. Nr 214. „O procedurze składania 
do organów spraw wewnętrznych przez hotele, sanatoria i organizacje prozdrowotnych, gospodarstwa indywidualne 
i chłopskie (rolników) świadczące usługi w zakresie agroekoturystyki, informacje o cudzoziemcach i bezpaństwowcach” 
(Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 01 июля 2010 №214. О порядке 
представления гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, физическими лицами 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими оказание услуг в сфере агроэкотуризма, 
информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел); 

Dokumenty dodatkowe: 

1. Forma informacji o umowach dotyczących świadczenia usług w zakresie turystyki wiejskiej (Форма информации 
о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма); 

2. Przykład wniosku do okręgowego komitetu wykonawczego, dotyczącego zamiaru prowadzenia działań w celu 
świadczenia usług w dziedzinie turystyki wiejskiej (Образец заявления в районный исполнительный комитет 
о намерении осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма); 

3. Standardowa umowa właściciela nieruchomości z organizatorem wycieczek (Типовой договор хозяина усадьбы 
с туроператором); 

4. Standardowa umowa o świadczenie usług w zakresie turystyki wiejskiej (Типовой договор на оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма); 

5. Program wsparcia turystyki wiejskiej Belagroprombank-u (Программа поддержки агроэкотуризма от ОАО 
«Белагропромбанк); 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

3.5.2. Uwarunkowania organizacyjne 

 

System instytucjonalnego wsparcia i organizacji turystyki wiejskiej na Białorusi jest 

wciąż na etapie kształtowania się jego struktury. Współcześnie podstawowe znaczenie 
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z punktu widzenia organizacji usług w turystyce wiejskiej ma stowarzyszenie „Odpoczynek 

na wsi” – Biełorusskoje obszczestwiennoje objedinienije „Otdych w dieriewnie” 

[Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне»], będąca największą 

ogólnokrajową organizacją zrzeszającą podmioty noclegowe działające na obszarach 

wiejskich. Stowarzyszenie funkcjonuje od 2002 r. i posiada swoje oddziały w każdym 

obwodzie oraz w niektórych rejonach. Oficjalne dane tej organizacji wskazują, że od 2017 r. 

stowarzyszenie to zrzesza nieco ponad 800 podmiotów świadczących usługi noclegowe pod 

szyldem turystyki wiejskiej („agroekoturystyki”). 

Uważa się, iż wraz z rozpoczęciem działalności stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” 

rozpoczął się w Białorusi etap „nowoczesnego” rozwoju „agroekoturystyki”. Powołanie tej 

organizacji zapoczątkowało skoordynowane i planowe działania w kierunku ukształtowania 

turystyki wiejskiej jako „nowej” gałęzi turystyki w kraju (tabela 20).  

  Stowarzyszenie, jako organizacja non-profit, skupia mieszkańców, głównie wsi, oraz 

gospodarstwa rolne, które świadczą usługi noclegowe turystyki wiejskiej 

(„agroekoturystyczne”). Do głównych zadań organizacji należą:  

– angażowanie (aktywizacja) obywateli w turystykę wiejską i ekologiczną; 

– wzmocnienie ich aktywności gospodarczej i społecznej; 

– popularyzacja turystyki wiejskiej i ekologicznej wśród mieszkańców kraju;  

– wsparcie rozwoju ustawodawstwa krajowego w odniesieniu do sfery turystyki wiejskiej 

i sfer towarzyszących;  

– wsparcie rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki wiejskiej.  

Jako główne źródło finansowania stowarzyszenia uznaje się: składki członkowskie, 

dotacje, dobrowolne darowizny oraz pomoc darczyńców. 

Główne kierunki działalności tej organizacji obejmują: 

– przygotowanie programów edukacyjnych, seminariów, szkoleń dla potencjalnych 

i aktualnych przedsiębiorców; 

– określenie standardów świadczenia usług w turystyce wiejskiej; 

– opracowanie kryteriów klasyfikacji podmiotów noclegowych turystyki wiejskiej (sadyb) 

oraz zasad certyfikacji świadczonych w nich usług zgodnie ze standardami organizacji; 

– promocja produktu turystycznego „Odpoczynek w białoruskiej wiosce na rynku 

międzynarodowym i krajowym”; 

– doskonalenie oraz rozwój nowych produktów turystycznych; 
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– interakcja z innymi organizacjami w dziedzinie rozwoju turystyki wiejskiej 

(„agroekoturystyki).  

Początki działalności stowarzyszenia wiązały się z analizą obowiązującego prawa 

w zakresie świadczenia usług noclegowych na wsi. W kolejnych latach dążono do 

porządkowania sfery regulacyjnej, wypracowania, a potem przedkładania ustawodawcy do 

zatwierdzenia nowych rozwiązań prawnych umożliwiających aktywizację ludności wiejskiej 

i rozwój przedsiębiorczości w sferze usług dla turystów. Działalność, a szczególnie 

aktywność doradcza stowarzyszenia, w istotny sposób przyczyniła się do ukształtowania na 

Białorusi ram prawnych, w tym prawnego usankcjonowania działalności systemu recepcji 

(obiektów noclegowych) w turystyce wiejskiej51.  

  Od 2005 r. zaczął się na Białorusi proces tworzenia regionalnych i obwodowych 

społecznych „Związków do spraw turystyki wiejskiej” („agroekoturystyki”). Związki te są 

szczególnymi nieformalnymi strukturami, które zaczęto powoływać między innymi 

z inicjatywy stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi”. Ich celem jest wsparcie rozwoju turystyki 

wiejskiej poprzez tworzenie partnerstwa między władzami, właścicielami gospodarstw 

turystycznych (sadyb wiejskich), biurami podróży, organizacjami pozarządowymi oraz 

przedstawicielami biznesu, nauki i prasy. 

Zadania związków obejmują przede wszystkim: 

– opracowanie strategii (programów) rozwoju turystyki wiejskiej („agroekoturystyki”) 

w obwodach; 

– aktywizowanie mieszkańców wsi działalnością turystyczną; 

– eliminację barier administracyjnych w dziedzinie turystyki wiejskiej; 

– promocję turystyki ekologicznej wśród ludności; 

– doradzanie władzom lokalnym w kwestiach związanych z turystyką wiejską. 

Tzw. grupy partnerskie w ramach tych związków tworzą m.in. przedstawiciele świata 

nauki (wykładowcy uniwersyteccy), reprezentanci departamentów władz obwodowych, m.in. 

ds. rozwoju turystyki, gospodarowania zasobami przyrody i ochrony środowiska, sektora 

agro-przemysłowego, a także przedstawiciele społecznych związków ds. rozwoju turystyki 

wiejskiej, regionalnych instytucji kultury, instytucji ochrony przyrody, redaktorzy prasy 

                                                            

51 W 2002 r. usługi noclegowe na wsi mogły świadczyć wyłącznie osoby prawne i przedsiębiorcy w ramach innych rodzajów 
działalności turystycznej lub gastronomicznej, a to z kolei nakładało konieczność ubiegania się o licencje lub posiadanie 
odpowiednich certyfikatów.  
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regionalnej oraz niektórzy kwaterodawcy – przedstawiciele podmiotów noclegowych 

turystyki wiejskiej (sadyb turystycznych). Szczególną aktywnością wykazują się dwa 

obwodowe publiczne związki – brzeski i mohylewski oraz dwa rejonowe: wołożyński 

i mołodeczański. Ponadto oprócz grup partnerskich w ramach związków, lokalnie działają 

także nieformalni „liderzy”, którzy świadczą pomoc doradczą podmiotom działającym 

w turystyce wiejskiej oraz miejscowej administracji.  

 Bodźcem rozwoju związków publicznych stały się projekty realizowane przez 

stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi” we współpracy z niemieckim odziałem ECEAT – 

European Centre for Ecological and Agricultural Tourism. Projekt pod nazwą 

„Zrównoważona turystyka wiejska na Białorusi: tworzenie sieci i wsparcie dla kluczowych 

uczestników” (od 2005 r.) był realizowany przy wsparciu finansowym ze strony partnera 

niemieckiego i „Programu wsparcia dla Białorusi”. W ramach projektu przedstawiciele 

wszystkich związków przez dwa lata opracowywali strategie wzajemnego współdziałania, 

wymienili się doświadczeniami i wzmocnili więzi partnerskie. Efektem projektu są także 

publikacje promocyjno-informacyjne na temat wypoczynku wiejskiego na Białorusi w języku 

niemieckim (m.in. Landurlaub in Belarus 2010, BELARUS Gastgeberkatalog… 2010). 

Oddział niemiecki ECEAT zaangażował się także w dalsze projekty ukierunkowane na 

kształcenie i podnoszenie kwalifikacji lokalnych kadr w turystyce wiejskiej Białorusi (lata 

2009–2011). 

W 2011 r. przy udziale stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” powołano publiczny 

doradczy związek ds. rozwoju turystyki wiejskiej („agroekoturystyki”) przy Departamencie 

Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki Republiki Białorusi. Podmiot ten składa się 

z przedstawicieli ministerstwa, regionalnych rad publicznych ds. turystyki wiejskiej oraz 

ekspertów. Obecnie stanowiska wiceprezesa oraz sekretarza tego związku piastują osoby 

reprezentujące stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi”.  

Stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi” zainicjował tworzenie na terytorium Białorusi 

sieci szlaków „Greenways”. Istota koncepcji „Zielnych szlaków” („Greenways”) tkwi 

w przemieszczaniu się turystów z wykorzystaniem „ekologicznych” środków transportu 

(rower, jazda konna, kajak), z wykorzystaniem naturalnych korytarzy przyrodniczych (np. 

wzdłuż rzek, kanałów, wybrzeża morza, ścieżek leśnych) oraz z wykorzystaniem szlaków 

historycznych (np. Szlak Bursztynowy). Oczekuje się, że turyści będą wchodzić w interakcje 

z mieszkańcami wsi, osiedli wiejskich oraz włączą się w lokalne inicjatywy (wycieczki, 

pokazy rzemieślnicze, festiwale, degustacje dań, sprzedaż pamiątek) i będą korzystać 
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z wyżywienia i zakwaterowania w bazie wiejskich gospodarstw turystycznych. Do najbardziej 

znanych odcinków szlaków Greenways na Białorusi należą: „Kraj żółtych kuwszynok 

i siedych walunow” (rejon lepelski), „Goluboje ożerelie rosson” (rejon rossoński), „Niemanski 

szlach” (rejon lidzki), „Idumieńskie konnyje tropy” (rejon czerwieński) oraz „Wołożynskie 

gostince” (rejon wołożyński)52.  

 
Tabela 20. Wykaz projektów realizowanych przez stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi” w latach 
2004–2019 
 
– Zachowanie i wsparcie promocji dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnego rzemiosła (2019–2021); 

– Wsparcie rozwoju na poziomie lokalnym Białorusi – rejon wołożyński – obszar kreatywnej ekonomii (2016); 

– Wsparcie przejścia Republiki Białorusi do zielonej ekonomiki – Ekoturyzm w Berezenskim: innowacyjne podejście, 
partnerskie modeli, zielona świadomość (2016–2017); 

– Wołożyn bez barier: wzmocnienie możliwości dla zapewnienia socjalnych i rekreacyjnych usług dla osób 
z niepełnosprawnością w rejonie wołożyńskim (2015–2018); 

– Stworzenie wiejskich klastrów turystycznych na Białorusi: innowacje, integracja i instytucjonalizacja jako baza 
zrównoważonego rozwoju wiejskich regionów (2012–2014); 

– Wzmacnianie społecznej interakcji dla zrównoważonego rozwoju wiejskich regionów Białorusi (2011–2012); 

– Turystyka dziedzictwa jako narzędzie bliższego poznania regionu Morza Bałtyckiego (2009–2012); 

– Turystyka w ramach miejscowych towarzystw jako sposób zachowania, formowania partnerstwa i rozwoju wiejskich 
terenów (2011–2012); 

– Zrównoważona turystyka wiejska na Białorusi – sieciowe zorganizowanie i wsparcie głównych graczy (2009–2011); 

– Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w rolnictwie i w wiejskich miejscowościach Białorusi (2011); 

– Odrodzenie tradycji kulinarnych– stwarzamy wspólny produkt turystyczny (2010); 

– Dla białoruskiego Polesia – zrównoważony rozwój (2009); 

– Informacyjno-konsultacyjne centrum w agroekoturystyce jako innowacyjny środek rozwoju przedsiębiorczości na wsi 
(2009); 

– Żywa wioska (2007–2009); 

– Turystyka wiejska na Białorusi: na drodze do europejskiej jakości (2005–2007); 

– Turystyka wiejska – Europejska jakość (2005–2006); 

– Zielone trasy – stworzenie ekologicznie przyjaznych tras na Białorusi (2005–2006); 

– Turystyka wiejska i edukacja: nowe możliwości dla synergii (2004); 

– Broszura reklamowa jako nowy środek promowania turystyki wiejskiej na Białorusi (2004); 

– Pionierzy turystyki wiejskiej na Białorusi (2004); 

– Rozwój turystyki wiejskiej na Białorusi (2004). 

 
Źródło: www.ruralbelarus.by. 

 

Stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi” miało istotny wkład w opracowanie, a potem 

we wdrożenie Narodowego Programu Rozwoju Turystyki Wiejskiej Białorusi na lata 2006–

2010. W programie nakreślono modele rozwoju turystyki wiejskiej w kraju, które wytyczono 

w trzech podstawowych wymiarach (zakresach). Pierwszy zakres działań stowarzyszenia 

                                                            

52 Informacje o szlakach Greenways na Białorusi przedstawiona jest na stronie www. greenways.by. 
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dotyczył pobudzania przedsiębiorczości mieszkańców wsi za sprawą organizacji wycieczek 

turystycznych na wieś, w tym pobytów turystycznych z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

w domach wiejskich. Model ten nie wymagał zaangażowania ze strony instytucji 

państwowych, pobudzał tworzenie nowych miejsc pracy, miał wpływać na ograniczenia 

migracji ludności ze wsi do miast oraz wpływać na poprawę infrastruktury wiejskiej. Drugi 

kierunek działań dotyczył tworzenia „wiosek turystycznych” na bazie tradycyjnych wiejskich 

osad, położonych w najatrakcyjniejszych terenach Białorusi. Dla wykorzystania istniejącego 

potencjału konieczne okazało się podjęcie przez państwo nowych inwestycji oraz wsparcie 

projektów realizowanych na wsi. Z kolei trzeci model działań zakładał stworzenie 

„kompleksów agroekoturystycznych” na podbudowie działających gospodarstw rolnych 

i kooperatywów wiejskich. Kierunek ten był silnie zorientowany na promocję turystyczną wsi 

i turystycznych gospodarstw (sadyb) wiejskich. W Programie zakładano, że przy 

odpowiednim wsparciu finansowym model ten może stać się wzorcem rozwoju turystyki 

wiejskiej dla całego kraju. 

 Stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi” jest obecnie zaangażowane w tworzenie 

i rozwój nowego modelu organizacyjnego turystyki na obszarach wiejskich, jakim są klastry 

turystyki wiejskiej („klastry agoekoturyzmu”). Klaser rozumiany jest tu jako system 

przestrzenny, tzn. przyporządkowany do określonego terytorium, którego elementami 

składowymi są: walory turystyczne przestrzeni wiejskiej (składniki potencjału przestrzeni 

geograficznej), podmioty świadczące usługi noclegowe, elementy infrastruktury 

towarzyszącej (uzupełniające), podmioty władzy lokalnej (regionalnej) oraz inne podmioty – 

osoby i instytucje zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w proces świadczenia usług dla 

turystów. Składowe elementy takiego klastra świadczą sobie mawzajem określone usługi 

(pozostają w relacjach handlowych i pozahandlowych).  

Model rozwoju turystyki wiejskiej oparty na koncepcji klastrów zakłada samoczynne 

zawiązywanie się regionalnych sieci „agroekoturystycznych”, poprzez rozwój małego, 

rodzinnego biznesu, na bazie lokalnych walorów przyrodniczych, antropogenicznych 

i kulturowych. Wpisuje się on w politykę państwa białoruskiego, zmierzającą do stopniowego 

przechodzenia mieszkańców wsi od źródeł utrzymania pochodzących z rolnictwa do 

działalności w sektorze usług. Niezbędne jest jednak zaangażowanie i wsparcie państwa dla 

tworzenia „agroekoturystycznych” obiektów zakwaterowania (także w formie prywatnych 

„mikro hoteli”) na bazie istniejącego zasobu mieszkalnego wsi, a także działających obiektów 

specjalistycznych, których usługi turystyczne mogą być profilowane w zależności od grup 

  104



docelowych odbiorców – dlatego też w sferę świadczenia usług „agroekoturystycznych” 

włącza się stadniny koni, przystanie kajakowe oraz centra sportu. Model klastrowy daje też 

szansę na odtworzenie niektórych wartości kulturowych i miejsc historycznych, np. „wsie 

historyczne”, „wsie narodowe”, obiektów historycznych (osady kupieckie i dworskie, 

klasztory i inne). 

Klastry turystyki wiejskiej w założeniu mają też prowadzić do zakrojonej na większą 

skalę komercjalizacji usług turystycznych na terenach wiejskich oraz pobudzania miejscowej 

koncentracji ruchu turystycznego. W koncepcji klastrowej dopuszcza się tworzenie obiektów 

bazy noclegowej gotowych do przyjęcia większej liczby gości niż w typowej sadybie 

(w postaci turystycznych ośrodków wielofunkcyjnych), adaptację na cele turystyczne 

specjalistycznych centrów (sportowych, kulturalnych, kulinarnych) oraz tworzenie obiektów 

stylizowanych w formie „wędkarskich i „myśliwskich wsi agroekoturystycznych”. Jako 

przykład sprawnie funkcjonującego klastra można podać projekt realizowany w rejonie 

miadzielskim – „klaster agroekoturystyczny wsi Komorowo”. 

Propagowany przez stowarzyszanie „Odpoczynek na wsi” model klastrów turystyki 

wiejskiej wychodzi więc znacznie dalej niż jedynie aktywizacja istniejących zasobów 

endogenicznych wsi. Jest de facto koncepcją szerokiej komercjalizacji i umasowienia 

turystyki na obszarach wiejskich Białorusi. Rozwój turystyki na bazie sieci szlaków 

Greenways oraz klastrów agroekoturystycznych nie wymaga znacznych inwestycji 

państwowych i pozwala mobilizować wewnętrzne zasoby regionów. Problemem, który wciąż 

pozostaje nierozwiązany, jest kwestia samoorganizacji klastrów, tzn. tworzenia się relacji – 

ekonomicznych, współpracy, informacji i innych, pomiędzy poszczególnymi interesariuszami 

rozwoju turystyki wiejskiej. Problematyczny wydaje się też fakt, że w wielu wypadkach 

koordynatorem tworzenia klastrów jest podmiot władzy lokalnej.  

Sektor usług turystyki wiejskiej korzysta także ze wsparcia doradczego funduszy 

międzynarodowych. Przykładem zaangażowania instytucji zagranicznych w proces 

aktywizacji i terytorialnej organizacji usług w turystyce wiejskiej Białorusi może być projekt 

finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) 

pt. Mestnoye predprinimatel'stvo i ekonomicheskoye razvitiye53. Projekt zrealizowany 

w latach 2012–2015, a koordynowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki 

Białorusi, miał na celu zwiększenie roli sektora prywatnego w gospodarce obwodu brzeskiego 

                                                            

53 «Местное предпринимательство и экономическое развитие» 
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i grodzieńskiego oraz w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym Białorusi. 

Partnerami w projekcie były m.in.: ministerstwa ds. zasobów przyrodniczych, leśnictwa, 

gospodarki, kultury, organy władz regionalnych i lokalnych zainteresowanych obwodów, 

euroregiony, instytucje badawcze, środowiska biznesowe, społeczności lokalne. Budżet 

projektu wyniósł prawie 2 mln USD, a jego środki zostały przeznaczone na opracowanie 

strategii rozwoju eko- i agroekoturystyki na obszarach pilotażowych w obwodzie brzeskim 

i grodzieńskim, szkolenia i doradztwo dla zainteresowanych przedsiębiorców, przedstawicieli 

lokalnych władz i instytucji obszarów chronionych oraz szkolenia dla „programistów” 

strategii. W rezultacie wytypowano w obwodach – brzeskim i grodzieńskim 17 „destynacji 

agroekoturystycznych” (ryc. 10), które wydzielono po szczegółowej analizie potencjału 

przyrodniczo-kulturowego i infrastrukturalnego oraz możliwości tworzenia i kształtowania 

sieciowego produktu turystyki wiejskiej w myśl idei funkcjonowania konkurencyjnych 

klastrów turystycznych. 

 
Objaśnienia: 1 – Biełowieżskij trakt; 2 – Muchawieckaja kumora; 3 – Dolina rieki Jasielda; 4 – Motolskij 
szlach; 5 – Pinskoje Polesje; 6 – Polesskaja Amazonija; 7 – Zielenoje kolco Baranowicz; 8 – Kraj puszczanskich 
czudies i tainstw; 9 – Po sledam driewnich szachtierow; 10 – Zielwienskij dyjarusz; 11 – Zielenyj obierieg 
Grodno; 12 – Szczuczinskaja diestinacyja; 13 – Nasledije Giedimina; 14 – Mirskoje grafstwo; 15 – Ziemla 
Mickiewicza; 6 –Siewiernyj wiektor Grodnienszcziny; 17– Siewiernyje Afiny. 
 

Ryc. 10. Destynacje turystyki wiejskiej („destynacje agoekoturystyczne”) w obwodach 
brzeskim i grodzieńskim 
Źródło. Projekt USAID: Mestnoye predprinimatel'stvo i ekonomicheskoye razvitiye (Mozgowaja, Siwocha 
2016).  
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W systemie instytucjonalnego otoczenia turystyki wiejskiej istotne miejsce zajmuje 

Belagroprombank – jedyny bank na Białorusi, który realizuje celowy program 

preferencyjnego kredytowania działalności obiektów noclegowych na wsi (sadyb 

agroekoturystycznych). Bank pełni funkcję agenta władzy w realizacji państwowych 

programów w rolnictwie. Bank ten we współpracy z administracjami obwodowymi 

i rejonowymi oraz stowarzyszeniem „Odpoczynek na wsi”, na podstawie trójstronnej umowy, 

od 2007 r. realizuje państwową politykę finansowania działalności turystycznej przez 

podmioty noclegowe, które funkcjonują w systemie turystyki wiejskiej, a będąc 

zarejestrowane jako subiekty agroekoturizma, korzystają ze specjalnych ulg podatkowych 

(kryterium 10 pokoi). Uzyskanie preferencyjnego kredytu przez gestorów obiektów 

noclegowych na prowadzenie własnej działalności jest jednak obwarowane koniecznością 

uzyskania formalnej akceptacji ze strony stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” i władz 

lokalnych.  

Oprócz preferencyjnego finansowania działalności sadyb, bank oferuje także wsparcie 

informacyjne i doradcze. Wspólnie ze stowarzyszeniem „Odpoczynek na wsi” organizuje 

warsztaty edukacyjne dla gestorów wiejskich obiektów noclegowych. Finansuje także 

wielojęzykowe wydawnictwa katalogu białoruskich wiejskich sadyb turystycznych. Każdego 

roku Belagroprombank organizuje także konkurs: „Najlepsza agroekosadyba roku”, 

przyznając laureatom wyróżnienia w kilku kategoriach.  



4. Baza noclegowa turystyki wiejskiej w strukturze pojemności recepcyjnej 

kraju  

 

 

4.1. Kategorie rodzajowe bazy noclegowej  

 

Zgodnie z nomenklaturą Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi 

wyróżnia się dwie grupy obiektów bazy noclegowej:  

– obiekty zakwaterowania zbiorowego (kollektiwnyje sredstwa razmieszczenija) oraz 

– indywidualne obiekty zakwaterowania (indiwidualnyje sredstwa razmieszczenija). 

Podstawą podziału turystycznych obiektów noclegowych na wymieione wyżej 

kategorie jest dokument: Standard Republiki Białorusi zatwierdzony w dniu 26 czerwca 2005 

r. dotyczący obiektów zakwaterowania, nr 28 (Sriedstwa razmieszczenija….2005). Za obiekt 

zakwaterowania uważa się: …pomieszczenie wykorzystywane przez osoby prawne 

i przedsiębiorców indywidualnych do oferowania usług noclegowych, spełniające wymogi 

tymczasowego zakwaterowania turystów, którzy podróżują w celach prywatnych dla 

odpoczynku i poprawy zdrowia lub w celach biznesowych.  

 

4.1.1. Obiekty zakwaterowania zbiorowego  

 

Obiekty zakwaterowania zbiorowego turystów dzielą się na: hotele i podobne obiekty 

hotelarskie oraz obiekty specjalistyczne. Grupa „hotele i podobne obiekty hotelarskie” 

(gostinicy i analogicznyje sredstwa razmieszczenija) obejmuje: hotele i kompleksy hotelarskie 

(tj. nieruchomości odpowiadające uregulowanym prawnie wymogom technicznym), 

w których są świadczone usługi hotelowe, a także motele, tj. hotele znajdujące się w pobliżu 

dróg z parkingami, hostele, domy turysty, schroniska i kwatery prywatne. Hotele i motele 

podlegają kategoryzacji z wykorzystaniem skal i przypisaniem gwiazdek, odpowiednio od 

1 do 5* w przypadku hoteli oraz od 1 do 4* dla moteli.  

Oprócz nich działają hotele i motele bez przydzielonej kategorii. W przypadku hoteli, 

niepodlegających kategoryzacji, strefa mieszkalna dla turystów zajmuje część budynku – 

jedno lub kilka pięter. Natomiast hostele są to hotele młodzieżowe, które świadczą usługi 
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noclegowe w pokojach wieloosobowych, dodatkowo usługi wyżywienia z ograniczonym 

wyborem dań lub z możliwością samodzielnego przygotowania posiłków, a także usługi 

dodatkowe, np. rozrywkowe i edukacyjne. 

Hotele na Białorusi cechuje zróżnicowanie pod względem kategorii  

i poziomu cen za usługi. W 2010 r. przeprowadzono dobrowolną kategoryzację hoteli na 

podstawie państwowego standardu o nazwie „Usługi turystyczno-wycieczkowe – klasyfikacja 

hoteli”, czego efektem było przyznanie im oznaczeń od jednej do pięciu „gwiazdek”. Na 

podstawie tej certyfikacji dwa hotele otrzymały 5*, trzy hotele 4*, trzydzieści jeden hoteli 3*, 

cztery hotele 2* oraz trzy hotele 1*. Ogółem 43 hotele uzyskały kategoryzację. Natomiast 267 

hoteli pozostawiono bez kategorii.  

W strukturze własnościowej obiektów hotelarskich na Białorusi nieznacznie przeważa 

własność prywatna z 56% udziałem, w tym z kapitałem zagranicznym – 3%. Pozostała część 

(46%) jest nadal własnością państową (Dedok 2018). Prywatne obiekty noclegowe generują 

więcej niż 50% wszystkich dochodów sektora hotelarskiego na Białorusi, ze względu na 

wyższy poziom usług oraz bardziej efektywne zarządzanie. Cechą charakterystyczną 

hotelarstwa na Białorusi jest praktyka stosowana przez przez część obiektów, polegająca na 

różnicowaniu cen za nocleg dla gości krajowych i zagranicznych. 

Kolejną grupę tworzą „specjalistyczne obiekty zakwaterowania” (specializirowannyje 

sredstwa razmieszczenija), w których są świadczone usługi dodatkowe, np. sanatoryjne, 

odnowy biologicznej, sportowo-rekreacyjne. Grupa ta ma szeroki zasięg i obejmuje obiekty: 

sanatoryjno-wypoczynkowe, obiekty uzdrowiskowe, szpitalne, dziecięce, rehabilitacyjne, 

domy wypoczynkowe, pensjonaty, kompleksy turystyczno-uzdrowiskowe, bazy turystyczne, 

sanatoria dla dorosłych, sanatoria studenckie, obozy uzdrowiskowe, obozy-centra sportowo- 

uzdrowiskowe, kompleksy wędkarskie, domy myśliwskie, kompleksy myśliwskie, campingi, 

domy letniskowe. 

Do kategorii bazy sanatoryjno-wypoczynkowej należą: sanatoria (szpitalne, 

rehabilitacyjne, a także dziecięce, studenckie i dla dorosłych oraz dla rodziców z dziećmi) 

i centra uzdrowiskowo-rehabilitacyjne dla dzieci. Sanatoria dzielą się według specjalizacji 

leczenia na: sanatoria leczenia chorób krążenia, układu trawiennego, metabolicznych, układu 

ruchu, układu ddechowego, chorób neurologicznych, ginekologicznych, dermatologicznych, 

nefrologicznych i neuropsychiatrycznych. Wśród obiektów sanatoryjno-wypoczynkowych 

kluczowe znaczenie mają sanatoria pobytu stacjonarno-prewencyjnego. Prowadzą one 
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leczenie za pomocą tworzyw (zasobów) przyrodniczych w połączeniu z fizjoterapią, 

dietoterapią i rekreacją. Głównymi kierunkami działalności sanatoriów są: leczenie, 

rehabilitacja i oferowanie wypoczynku (rekreacji).  

Natomiast w drugiej grupie, tj. wśród obiektów uzdrowiskowych, znajdują się 

profilaktoria (ambulatoria), centra uzdrowiskowe (kompleksy), centra (kompleksy) i obozy 

uzdrowiskowe dla dzieci, a także pensjonaty i domy wypoczynkowe oraz bazy 

wypoczynkowe. Sanatoria świadczą usługi sanatoryjne ukierunkowane na rehabilitację 

i poprawę zdrowia, a profilaktoria usługi sanatoryjno-uzdrowiskowe ukierunkowane na 

profilaktykę i wypoczynek. 

Zadania dla obiektów sanatoryjno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych określa 

dokument o nazwie: Koncepcja leczenia sanatoryjnego i niesienia pomocy medycznej dla 

obywateli Republiki Białorusi z dnia 7 maja 2005 roku (nr 502 z późn. zm.). Zawarto w niej 

definicje wspomnianych wyżej obiektów. Zgodnie z treścią tego dokumentu sanatorium jest 

to instytucja, która świadczy usługi leczenia i wypoczynku w miejscowości, w której znajdują 

się walory przyrodniczo-lecznicze. Z kolei centrum uzdrowiskowo-rehabilitacyjne dla dzieci 

świadczy w trybie całorocznym usługi uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, początkowo dla dzieci 

zamieszkujących na obszarach objętych zasięgiem skażenia radiacyjnego po katastrofie 

w elektrowni w Czarnobylu, a obecnie również dla dzieci poszkodowanych w innych 

wypadkach.  

Leczenie dzieci w obiektach sanatoryjnych jest dofinansowane przez rząd Białorusi 

w ramach wsparcia socjalnego. W tego rodzaju centrach prowadzone są zajęcia edukacyjne. 

Natomiast profilaktorium (ambulatorium) świadczy w trybie dziennym usługi lecznicze dla 

osób pracujących i uczących się. W celu skorzystania z tych usług nie jest wymagana przerwa 

w pracy lub edukacji. W trybie całorocznym są dostępne usługi lecznicze  

w centrum uzdrowiskowym (kompleksie) oraz usługi lecznicze i edukacyjne w centrum 

uzdrowiskowym dla dzieci (kompleksie). Innym przykładem jest obóz uzdrowiskowy dla 

dzieci z usługami leczniczymi świadczonymi sezonowo, w trybie dziennym lub 

całodobowym, stacjonarnie lub w wynajmowanej bazie. 

Obiekty uzdrowiskowe różnią się również ze względu na obowiązujący regulamin 

pobytu gości. Na przykład w domu wypoczynkowym obowiązuje reglamentowany reżim 

korzystania z usług uzdrowiskowych, czego z kolei nie ma w przypadku pensjonatów. 
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Najbardziej efektywną formą zarządzania obiektami sanatoryjno-wypoczynkowymi 

jest tworzenie obszarów uzdrowiskowych, tzw. kurortów, w których są realizowane zadania 

na rzecz odpowiedniego zagospodarowania walorów przyrodniczych i rozbudowania 

infrastruktury turystyczno-leczniczej (Reszetnikow, Reszetnikowa 2013). Za „kurort” uważa 

się obszar (miejscowość), który charakteryzuje się występowaniem walorów przyrodniczych, 

takich jak: wody mineralne, borowina czy korzystny dla przyrodolecznictwa klimat1, które 

są wykorzystywane w leczeniu uzdrowiskowym.  

W kurortach działają obiekty sanatoryjno-wypoczynkowe, a także jest dostępna dla 

kuracjuszy infrastruktura rekreacyjna. Ponadto, rozwojowi obiektów sanatoryjno-

uzdrowiskowych w kurortach sprzyja nadanie ich miejscowości statusu uzdrowiska 

uregulowanego prawnie. Kurorty na podstawie walorów przyrodniczo-leczniczych dzialą się 

na: klimatyczne (nadmorskie, górskie, leśne i inne), balneologiczne, borowinowe oraz 

kompleksowe (klimatobalneologiczne, klimatoborowinowe, balneoborowinowe, 

klimatobalneoborowinowe). Zgodnie z dokumentem o nazwie: Generalny schemat 

rozmieszczenia obszarów wypoczynkowych na terenie Republiki Białorusi z dnia 11 marca 

1981 roku (nr 75) zatwierdzono funkcjonowanie 8 „kurortów” o znaczeniu krajowym, 

wydzialonych ze względu na ich kierunki leczenia oraz rolę w krajowym systemie opieki 

sanatoryjno-wypoczynkowej, a także 5 kurortów o znaczeniu lokalnym. 

Obiekty sanatoryjno-wypoczynkowe znajdują się w miejscowościach 

uzdrowiskowych, położonych najczęściej na obszarach wiejskich. Wiele z nich znajduje się 

jednak w początkowej fazie rozwoju, dlatego też wymagają one realizacji inwestycji 

w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, noclegowej i towarzyszącej. Głównym 

problemem obszarów uzdrowiskowych jest brak planów rozwoju lub nieskuteczne 

zarządzanie, na co nakładają się niewystarczające działania marketingowe, np. brak kanałów 

sprzedażowych przez Internet.  

Sanatoria są zarządzane przez różne organizacje, w zależności od ich rodzaju. Jest to 

system scentralizowany z organami zarządzającymi na poziomie krajowym. Na przykład 

Urząd Zarządzania Sprawami Prezydenta Białorusi nadzoruje działalność centrów pracy 

sanatoryjno-wypoczynkowej „Centrkurort”. Należą do nich następujące sanatoria: Borowoje 

(rejon dokszycki), Priaziorne i Sosny (rejon miadzielski), Junist (rejon miński). Federacja 

                                                            
1 W polskiej nomenklaturze naukowej tego rodzaju zasoby przyrody określa się mianem tworzyw uzdrowiskowych 
(Ptaszycka-Jackowska 2007).  
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„Profsojuzów Białorusi” zarządza unitarnymi2 przedsiębiorstwami sanatoryjno-

wypoczynkowymi „Bielprofsojuzkurort”. Wśród nich znajdują się „Bielaruseczka” 

i „Krynica” (rejon miński), „Buch” (rejon żabinecki), „Narocz” (rejon miadzielski), „Niemen” 

(rejon grodzieński)3. Z kolei Związek Agroprzemysłowy Białorusi odpowiada za 

przedsiębiorstwa unitarne „Biełagrozdrawnica”: Nalibowskaja Puszcza (rejon wołożyński), 

Poriecze (rejon grodzieński), Radon (rejon zdzięcielski), Rasinka (rejon miorski). Podmiotem 

zarządzającym sanatoriami jest też Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które 

nadzoruje następujące obiekty: „Bielawieżę” (rejon kamieniecki), „Berezynę” (Borysów) 

i „Wiażuci” (rejon mołodeczański). 

Wśród obiektów zakwaterowania zbiorowego wyróżnia się również pensjonaty i domy 

wypoczynkowe oraz bazy turystyczne. Pensjonaty i domy wypoczynkowe są to obiekty 

świadczące usługi zakwaterowania i wyżywienia wraz z usługami medycznymi na rzecz 

poprawy zdrowia i samopoczucia, oraz usługami w zakresie organizacji wypoczynku  

i uczestnictwa w kulturze. Do baz wypoczynkowych (turystycznych, centrów wypoczynku, 

wsi turystycznych) są zaliczane obiekty umożliwiające zakwaterowanie w stacjonarnych 

przyczepach lub w domach całorocznych oraz korzystanie ze sprzętu do aktywności 

sportowych i rozrywkowych, usług wyżywienia i zaplecza handlowego na terenie bazy 

turystycznej. Z kolei domami wędkarza i myśliwego są całoroczne i sezonowe obiekty 

zakwaterowania znajdujące się w strefie zieleni leśnej z udostępnioną kuchnią do 

samodzielnego przygotowania posiłków. 

Na kempingach są organizowane tzw. obozy dla turystów zakwaterowanych 

w domkach letniskowych, z przyczepami kempingowymi. Kempingi wyposażone są 

w namioty stacjonarnne lub w miejsce na rozłożenie własnego namiotu oraz ustawienie 

przyczepy kempingowej, a także parkingi. Obiekty te są udostępniane w systemie 

samoobsługowym. Na obszarach leśnych znajdują się także stanice turystyczne, którymi są 

wydzielone obszary z obiektami wypoczynku i usługami wyżywienia, w tym także kuchnią 

polową, namiotami i tymczasowym parkingiem. Obiektami zakwaterowania mogą być także 

środki transportu zbiorowego (np. pociągi, jachty) oraz środki transportu, w których 

utworzono obiekty noclegowe po zaprzestaniu ich eksploatacji.  

                                                            
2 Kategoria przedsiębiorstw prywatnych (organizacji), bez prawa własności do majątku, który otrzymała od właściciela 
(państwa); majątek organizacji jest wspólny dla udziałowców i nie może być podzielony. 
3 Najbardziej rozwiniętym uzdrowiskiem kraju jest „Narocz”, gdzie działa ponad 20 obiektów sanatoryjno-leczniczych, które 
przyjmują co roku ok. 100 tys. osób. 
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Pokoje w obiektach zakwaterowania są dzielone na kategorie w zależności od 

standardu wyposażenia, tj. kategoria wyższa oraz kategorie I, II, III, IV. Kategoria wyższa 

obejmuje pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, jak: apartament, suite, studio, lux i king size.  

Apartamentami są pokoje w obiekcie zakwaterowania, które łączą dwa lub więcej pokoi, 

a w jednym z nich znajduje się kuchnia. Kolejnym rodzajem pokoju jest suite składający się  

z trzech lub więcej pokoi z łóżkiem małżeńskim. Pokoje typu studio są dzielone na studio 

o powierzchni większej niż 25 m2 z jednym pokojem podzielonym na strefy wypoczynku 

i pracy oraz na junior suite z jednym pokojem o powierzchni do 25 m2, również ze strefą 

wypoczynku i pracy. Pokój typu lux składa się z dwóch lub więcej pokoi dla jednej lub dwóch 

osób z pomieszczeniem do wypoczynku i pracy oraz sypialnią. Ostatnim rodzajem pokoju jest 

king size z jednym pokojem dla jednej lub dwóch osób z łóżkiem małżeńskim. 

Inny podział pokoi w obiektach zakwaterowania bierze pod uwagę liczbę osób, które 

mogą korzystać z usługi noclegowej. Podział ten uwzglednia takie kategorie jak: pokój 

jednoosobowy (single) dla jednej osoby; pokój dwuosobowy (double) dla dwóch osób na 

łóżkach połączonych oraz pokój dwuosobowy (twin) dla dwóch osób na łóżkach oddzielnych; 

pokój rodzinny dla trzech lub więcej osób, w tym dla dwóch osób dorosłych; pokój 

wieloosobowy dla trzech lub więcej osób. 

 

4.1.2. Indywidualne obiekty zakwaterowania 

 

Kategoria „indywidualne obiekty zakwaterowania” obejmuje różne kategorie 

rodzajowe obiektów noclegowych, między innymi: mieszkania (tzw. apartamenty), pokoje 

(kwatery) w prywatnych domach i mieszkaniach, „wiejskie sadyby” i domy jednorodzinne 

przeznaczone na wynajem dla turystów. Do kategorii „wiejskie sadyby” zalicza się domy na 

obszarach niezurbanizowanych, pozamiejskich, z oddzielnymi, umeblowanymi pokojami oraz 

sprzętem do przygotowania posiłków. W wiejskiej sadybie obowiązuje określony minimalny 

standard świadczonych usług, którymi są: sprzątanie pokoi, przygotowanie łóżek przed 

przyjazdem turystów, zmiana pościeli nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, zmiana 

ręczników nie rzadziej niż raz na trzy dni, możliwość korzystania z kuchenki, lodówki lub 

sprzętu do samodzielnego przygotowania posiłków. „Wiejskie sadyby” oraz domy 

jednorodzinne do wynajęcia na terenach wiejskich, zarejestrowane jako podmioty turystyki 
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wiejskiej (subjekty agroekoturizma), korzystają z ustawowo przewidzianych ulg 

podatkowych. 

W Rozporządzeniu Ministerstwa Ochrony Zdrowia z dnia 21 lipca 2011 r. 

o zatwierdzeniu norm sanitarnych, reguł i standardów higienicznych (nr 73) ustalono 

wymagania higieniczne odnośnie do warunków, osób i podmiotów świadczących usługi 

w turystyce wiejskiej (subjekty agroekoturizma). Dotyczy to szczególnie zachowania 

czystości w obiektach oraz procesów przygotowywania posiłków. Zgodnie z tym 

rozporządzeniem domy, miejsca ogólnego wykorzystania i teren przylegający do zagród 

„agroturystycznych”, a także kuchnia i sprzęty kuchenne powinny być utrzymane w czystości. 

Sprzęt oraz środki czystości do toalet powinny znajdować się w oddzielnym miejscu. 

Do przygotowywania posiłków, np. surowych i gotowanych, a także do mycia naczyń należy 

wykorzystywać oddzielne narzędzia kuchenne.  

Poza tym, odrębne zalecenia ustalono odnośnie do warunków transportowania  

i przetwarzania produktów żywnościowych. Zatem, transport szybko psujących się produktów 

żywnościowych powinien odbywać się w chłodniach, a przed przygotowaniem potraw należy 

zwrócić uwagę na świeżość i uprzednio skontrolować produkty. Owoce  

i grzyby zebrane w strefie zagrożenia radiacyjnego podlegają kontroli radiologicznej. 

Ponadto, obiekty turystyki wiejskiej muszą być wyposażone w środki ochrony przed 

gryzoniami i owadami, np. środki profilaktyczne przeciw kleszczom. Każdy turystyczny 

obiekt noclegowy na wsi powinien mieć dostęp do bieżącej wody, a eksploatacja urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych musi przebiegać według norm sanitarnych i higienicznych.  

  

4.2. Wielkość i struktura bazy noclegowej  

 

Według danych Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi struktura i 

wykorzystanie bazy noclegowej kraju w 2015 r. obejmującej łącznie – obiekty 

zakwaterowania zbiorowego oraz indywidualne obiekty zakwaterowania przestawiały się 

następująco (tabela 20): 

– 539 hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (gostinicy i analogicznyje sredstwa 

razmieszczenija), w tym 383 hotele, kompleksy i kompleksy turystyczno-hotelowe, 5 moteli, 

151 innych obiektów noclegowych, w których łącznie było dostępnych 20,2 tys. pokoi z 37 

tys. miejsc noclegowych, a skorzystało z nich 1 606,1 tys. turystów; 
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– 475 specjalistycznych obiektów zakwaterowania (specializirowannyje sredstwa 

razmieszczenija), w tym 75 sanatoriów, 12 centrów rehabilitacji dla dzieci, 96 baz  

i domów wypoczynkowych oraz pensjonatów, 6 kompleksów turystyczno-uzdrowiskowych, 

21 baz turystycznych, 265 innych obiektów specjalistycznych, w których łącznie było 

dostępnych 19 tys. pokoi z 46,9 tys. miejsc noclegowych, a skorzystało z nich 760,7 tys. 

turystów; 

– 2 263 podmiotów turystyki wiejskiej („agroekoturystyki”) (subjekty agroekoturizma), 

w których łącznie było dostępnych 27,2 tys. miejsc noclegowych, a skorzystało z nich 294,3 

tys. turystów. 

 
Tabela 20. Struktura bazy noclegowej Białorusi (2015 r.) 

Obiekty Miejsca noclegowe 

Lp. Kategoria obiektu 
Liczba Odsetek (%) Liczba (tys.) Odsetek (%) 

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 539 16,4 36,9 33 

   Hotele i kompleksy hotelarskie oraz kompleksy   
   turystyczno-hotelowe 
      w tym według standardów: 
      ***** 
      **** 
      *** 
      ** 
      * 
      Bez standaryzacji 

 
383 

 
3 
6 
34 
12 
1 

327 

 
11,7 

 
0,1 
0,2 
1 

0,4 
- 

10 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   Motele 5 0,2 - - 

1 

   Inne obiekty  151 4,6 - - 

Specjalistyczne obiekty zakwaterowania 475 14,5 46,9* 42 

   Sanatoria 75 2,3 20,7 19 

   Centra rehabilitacji dla dzieci 12 0,4 4,7 4 

   Pensjonaty i domy wypoczynkowe 96 2,9 6,1 6 

   Kompleksy turystyczno-uzdrowiskowe 6 0,2 1,2 1 

   Bazy wypoczynkowe 21 0,6 1,4 1 

2 

   Inne obiekty specjalistyczne 265 8,1 12,8 12 

3 
Podmioty turystyki wiejskiej (subjekty 
agroekoturizma) 2 263 69,1 27,2 25 

Razem 3 277 100 110,9 100 
* – Liczba obiektów oszacowana przez autorkę na podstawie średniej liczby miejsc noclegowych (12) w 
podmiotach turystyki wiejskiej („agroekoturystyki”) (por. tabela 23). 
Źródło: Dane Narodowego Komitetu Statystycznego RB. 
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4.2.1. Baza noclegowa zakwaterowania zbiorowego  
 
 

4.2.1.1. Rozkład przestrzenny  

  

Przedstawiona w tabeli 20. struktura rodzajowa bazy noclegowej zakwaterowania 

zbiorowego na Białorusi do 2018 r. nie uległa istotnym zmianom. W 2018 r. działało ogółem 

1077 obiektów zakwaterowania zbiorowgo, o łącznej pojemności 87,2 tys. miejsc 

noclegowych. W porówaniu z 2015 r. pojemność recepcyjna bazy zakwaterowania 

zbiorowego wzrosła jedynie o 1,45 tys. miejsc (3,7%). Przybyło 48 obiektów w kategorii 

„hotele i podobne obiekty zakwaterowania” (wzrost liczby łóżek o 433) oraz 15 obiektów 

kategorii „specjalistyczne obiekty zakwaterowania” (wzrost liczby miejsc o 1013).  

W 2018 r. z obiektów zakwaterowania zbiorowego skorzystalo 2 847,6 tys. gości 

i było to wiecej o 480,8 tys. niż w 2015 r. (przyrost o 20,3%)4. W 2018 r. wskaźnik liczby 

miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego na 100 mieszkańców nie 

zmienił się istotnie w porównaniu z 2015 r. i wynosił 0.94. Był to wskaźnik rozwoju funkcji 

turystycznej, odpowiadający poziomowi Rosji i Ukrainy, ale równocześnie jedne 

z najniższych wśród innych krajów europejskich. Możliwości rozwoju masowej turystyki 

krajowej i zagranicznej są więc znacząco ograniczone. 

Patrząc na zróżnicowanie przestrzenne pojemności recepcyjnej bazy zakwaterowania 

zbiorowego (bez obiektów turystyki wiejskiej) według obwodów (tabela 21) i rejonów 

(ryc. 11) na pierwszy plan wysywa się obwód miński, zarówno pod wzlędem liczby miejsc, 

jak i wyliczonego wskaźnika liczby miejsc noclegowych na 100 mieszkańców. Wartości tego 

wskaźnika dla obwodów: brzeskiego, grodzieńskiego, homelskiego i witebskiego są zbliżone 

do wartości średniej dla kraju (0,94). Najsłabiej rozwiniętą funkcję turystyczną prezentują: 

obwód mohylewski i miasto Mińsk, które jak na stolicę w 2018 r. dysponowało relatywnie 

niewielką liczbą miejsc noclegowych (11,7 tys.), głównie w standardzie hotelowym. 

Najwiekszą liczbą miejsc noclegowych zakwaterowania zbiorowego dysponują rejony: 

miński i miadzielski (ryc.11; tabela 24). 

                                                            
4 Dla porównania, w 2010 r. Narodowy Komitet Statystyczny Republiki Białorusi przedstawił spis obiektów noclegowych 
zawierający 359 obiektów, w tym 289 hoteli, 21 kompleksów hotelarskich różnego rodzaju, 3 motele oraz 4 campingi i 
pozostałe obiekty noclegowe. Ogółem pojemność recepcyjna wynosił a 26,7 tys. miejsc noclegowych, w tym najwięcej w 
hotelach (20,8 tys.) i kompleksach hotelarskich (3,7 tys.).  
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Tabela 21. Liczba miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego na Białorusi według 
obwodów (2018 r.) 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Jednostka 
Liczba 

mieszkańców  
(tys.) Ogółem – 

obiekty 
zakwaterowania 

zbiorowego 

Hotele i 
podobne 
obiekty 

zakwaterowania 

Specjalistyczne 
obiekty 

zakwaterowania 

Liczba miejsc 
noclegowych 

na 100 
mieszkańców 

Miasto Mińsk 1 938,3 11 668 11 431 237 0,60 

Obwód brzeski  1 388,9 11 655 4 955 6 700 0,84 

Obwód grodzieński  896,1 7 897 2 797 5 100 0,88 

Obwód homelski  1 423,9 10 308 4 408 5 900 0,72 

Obwód miński  1 407,9 26 580 5 280 21 300 1,89 

Obwód mohylewski  1 070,7 6 993 4 193 2 800 0,65 

Obwód witebski  1 198,5 12 080 5 380 6 700 1,01 

Białoruś – Ogółem 9 324,3 87 244 38 444 48 800 0,94 

Źródło: Dane Narodowego Komitetu Statystycznego RB. 
 

 
 
Ryc. 11. Klasyfikacja rejonów Białorusi według przedziałów liczby miejsc noclegowych 
w obiektach zakwaterowania zbiorowego (2015 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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W 2015 r. w grupie „hotele i podobne obiekty zakwaterowania” przeważały obiekty 

bez standaryzacji. Wśród hoteli skategoryzowanych najwięcej obiektów (34) posiadało 

3 gwiazdki. Obiekty najwyższej klasy – pięciogwiazdkowe były reprezentowane jedynie 

przez 3 działajace hotele. Do 2018 r. struktura bazy hotelowej nie uległa istotnym zmianom. 

Największy przyrost odnotowano w podkategorii „inne obiekty” (wzrost liczby o 43 obiekty).  

Szczególną grupę, ze społecznego punktu widzenia, stanowią obiekty turystyki 

zdrowotnej. W 2015 r. na Białorusi działało 75 sanatoriów, które udostępniały odpowiednio 

20,7 tys. miejsc noclegowych. Na terenach sanatoryjno-wypoczynkowych znajdują się przede 

wszystkim obiekty z liczbą miejsc noclegowych poniżej 200 w jednym lub kilku obiektach. 

Dla porównania w 2008 r. na terenie Białorusi funkcjonowało 67 sanatoriów. Dysponowały 

one 17,7 tys. miejsc noclegowych, które stanowiły 56,2% ogółu miejsc noclegowych 

w obiektach sanatoryjno-wypoczynkowych. Sanatoria te obsłużyły 51,2% osób spośród 

wszystkich leczących się w obiektach sanatoryjno-wypoczynkowych. Udzielono w nich 

65,2% noclegów spośród wszystkich obiektów tego rodzaju. Patrząc szerzej, w 2008 r. na 

Białorusi działało 315 obiektów sanatoryjnych i sanatoryjno-wypoczynkowych różnego typu. 

Dysponowały one łącznie 31,6 tys. miejsc noclegowych, z których skorzystało 683 tys. osób.  

Średnia długość pobytu w sanatoriach wynosi 15,7 dnia, a w obiektach sanatoryjno-

wypoczynkowych 12 dni. W sezonie letnim liczba miejsc noclegowych wzrasta dodatkowo 

o ok. 40 tys. Jednak krótki czas trwania sezonu letniego na Białorusi (ok. 70 dni; od połowy 

czerwca do końca sierpnia) przyczynia się do występowania niedoborów wykwalifikowanego 

personelu pracującego sezonowo w sanatoriach (Reszetnikow, Traskiewicz 2011).  

W strukturze rozmieszczenia przestrzennego obiektów sanatoryjno-wypoczynkowych 

zaznacza się dominująca rola obwodu mińskiego. Charakteryzują je najwyższe wskaźniki pod 

względem: liczby obiektów, miejsc noclegowych, udzielonych noclegów  

i kuracjuszy, co jest spowodowane następującymi czynnikami: popytem na usługi leczniczo-

uzdrowiskowe, potencjałem przyrodniczo-rekreacyjnym i dostępną infrastrukturą.  

W obwodzie mińskim znajduje się 35,9% ogółu miejsc noclegowych w obiektach 

sanatoryjno-wypoczynkowych na Białorusi, z których korzysta 38,4% calkowitej liczby 

turystów. Sanatoria te udzielają 37% ogólnej liczby noclegów we wszystkich białoruskich 

uzdrowiskach. Drugie miejsce pod względem liczby miejsc noclegowych w obiektach 

sanatoryjno-wypoczynkowych zajmuje obwód homelski (18,7%). Udzielono w nim 19,6% 

ogółu noclegów. Jednak uwzględniając ogólną liczbę turystów, to obwód homelski zajmuje 
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dopiero czwartą pozycję (14,4% ogółu noclegów) spośród wszystkich obwodów 

(Reszetnikow, Traskiewicz 2011). 

Obiekty sanatoryjno-wypoczynkowe na Białorusi odwiedzają przede wszystkim 

obywatele Republiki Białorusi. Stanowili oni 85% ogółu wszystkich odwiedzających 

w 2010 r. Wśród nich 1/3 stanowiły dzieci do lat 15, z których większość mieszka na 

obszarach objętych zasięgiem skażenia radiacyjnego po katastrofie w elektrowni 

w Czarnobylu. Natomiast wśród odwiedzających zagranicznych ok. 95% stanowią obywatele 

Rosji, Ukrainy, Krajów Bałtyckich i Izraela, przede wszystkim należący do diaspory 

białoruskiej.  

Głównymi motywami podróży, które wskazali turyści zagraniczni, były: wysoki 

poziom usług leczniczych, profesjonalizm i opiekuńczy stosunek kadry do pacjenta, brak 

językowej bariery dla turystów rosyjskojęzycznych, cena (Gribow i in. 2010). Natomiast ze 

wskazań turystów zagranicznych wynika, że głównymi przyczynami niskiego 

zainteresowania ofertą białoruskich uzdrowisk na rynkach krajów rozwiniętych 

są: formalności wizowe, bariera językowa i niewystarczające działania marketingowo-

promocyjne (Gribow 2010).  

Najwyższy poziom rozwoju bazy sanatoryjno-wypoczynkowej wystepuje w obwodzie 

mińskim, co związane jest z tym, że w latach 1970–1985 wybudowano tam liczne tego typu 

obiekty w celu wykorzystania leczniczych właściwości źródeł mineralnych oraz ze względu 

na korzystne warunki klimatyczne (Jasoweew 2005). Jednak po katastrofie w elektrowni 

jądrowej w Czarnobylu w 1986 r. zaprzestano budowy nowych obiektów sanatoryjno-

wypoczynkowych. Obwody – brzeski i grodzieński charakteryzują się średnim poziomem 

rozwoju obiektów uzdrowiskowo-wypoczynkowych, zaś najsłabiej baza ta jest rozwinięta 

w obwodzie mohylewskim. 

 

4.2.1.2. Główne problemy rozwoju  

 

Jak już wcześniej zaznaczono, możliwości rozwoju komercyjnej, masowej turystyki 

krajowej i zagranicznej na Białorusi są znacząco ograniczone. Na podstawie 

dotychczasowych badań i własnych obserwacji oraz doświadczeń można wskazać szereg 

problemów, które dotyczą rozwoju i funkcjonowania współczesnej bazy noclegowej na 

Białorusi. Przede wszystkim należy wskazać na deficyt obiektów noclegowych z wysokim 

poziomem jakości usług. Większość hoteli nie podlega kategoryzacji z powodu niespełnienia 
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minimalnych warunków przewidzianych w tej procedurze. Ceny usług noclegowych 

są kształtowane jednak niezależnie od jakości oferowanych usług (Karczewska 2014).  

W ostatnich latach na Białorusi zachodzą znaczące zmiany w infrastrukturze 

turystycznej. Zwiększa się liczba nowych „kompleksów hotelowych”, w których świadczone 

są wysokiej jakości usługi noclegowe i komplementarne, dostosowane do oczekiwań 

współczesnego turysty. Ponadto istniejące obiekty zagospodarowania turystycznego, w tym 

w bazie noclegowej, są stopniowo modernizowane (Nacyonalnaja stratiegija… 2017). 

Wiele białoruskich uzdrowisk rozpoczęło działalność w latach 70. i 80. XX w., jednak  

w niektórych jak dotąd nie przeprowadzono jeszcze prac modernizacyjnych, co obecnie 

wpływa na obniżenie ich konkurencyjności (Karczewska 2014). Regionalna struktura 

sanatoryjno-wypoczynkowa wymaga modernizacji również ze względu na skutki katastrofy 

elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Karczewska 2004, 2014). Podobnie w przypadku 

uzdrowisk można wskazać szereg problemów. Infrastruktura sanatoryjno-wypoczynkowa 

rozwija się nierównomiernie w poszczególnych rejonach, co powoduje znaczące dysproporcje 

w jakości oferowanego produktu sanatoryjno-wypoczynkowego. Dlatego też konieczne jest 

utworzenie systemu wsparcia marketingowego dla skutecznego rozwoju tego produktu. 

Odrębną kwestią jest liczba miejsc noclegowych, która jest niewystarczająca lub 

limitowana. Odnosi się to szczególnie do kuracjuszy zagranicznych. Wynika to bezpośrednio 

z rekomendacji Centrum Leczenia Uzdrowiskowego, zgodnie z którą kuracjusze zagraniczni 

nie mogą stanowić więcej niż 40% ogólnej liczby kuracjuszy.  

W ostatnich latach obserwuje się jednak pozytywne zmiany zachodzące 

w białoruskich uzdrowiskach, dla których podstawą działalności staje się możliwość 

organizacji krótkoterminowych pobytów wypoczynkowych, np. weekendowych. Podmioty 

zarządzające uzdrowiskami podejmują współpracę z organizacjami turystycznymi w zakresie 

tworzenia programów animacyjnych i wycieczkowych oraz zapewniania przewozu turystów 

do miejsc odpoczynku (Reszetnikow, Reszetnikowa 2013). Już 2012 r. odnotowano wyraźny 

wzrost (36%) udziału tego rodzaju świadczeń w strukturze wszystkich ofert pobytowych 

w obiektach uzdrowiskowych. Jest to konsekwencja realizowania przez zespoły promocyjno-

marketingowe zadań w zakresie popularyzacji pobytów krótkoterminowych i weekendowych 

(Reszetnikow, Reszetnikowa 2013). 

Międzynarodowe doświadczenia pokazują, że koncentracja obiektów noclegowych  

i infrastruktury turystycznej w stolicy charakteryzuje kraje o słabo rozwiniętym sektorze 
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turystycznym, gdzie atrakcyjnością turystyczną cechują się przede wszystkim miasta 

stołeczne (Dedok 2016). Charakterystycznym zjawiskiem dla Białorusi jest właśnie 

koncentracja hoteli średniej i wyższej klasy w stołecznym Mińsku, a także w centrach 

obwodów oraz na terenie parków narodowych. W małych, historycznych miastach nie 

funkcjonują skategoryzowane obiekty noclegowe ani też nie działają tam małe, prywatne 

hotele. Należy podkreślić, że większość działających obecnie obiektów noclegowych 

tworzono w warunkach gospodarki centralnie planowanej, co nieodzwierciedla 

współczesnych celów strategicznych rozwoju zagospodarowania turystycznego na Białorusi. 

Przykładem jest obwód grodzieński, w którym znajduje się wiele walorów kulturowych 

o charakterze międzynarodowym. Jednak ze względu na słabo rozwiniętą bazę noclegową 

w małych i średnich ośrodkach miejskich tego obwodu turystyka nie rozwija się w nim na 

poziomie, który wynikałby z koncentracji walorów tego rodzaju. Na Białorusi zabytki 

architektury i budownictwa, takie jak: pałace, zamki, dwory, nie pełnią funkcji noclegowych, 

jak to ma miejsce w innych krajach europejskich, np. w Polsce. 

 

4.2.2. Baza noclegowa turystyki wiejskiej  

 

4.2.2.1. Wielkość, struktura i rozkład przestrzenny  

 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Statystyki Białorusi za 2015 r. w strukturze bazy 

noclegowej kraju dominują podmioty turystyki wiejskiej, których udział w ogólnej liczbie 

obiektów wynosił 69,1%. Baza turystyki wiejskiej tworzy jednak tylko 25% ogółu 

pojemności recepcyjnej kraju.  

W 2006 r. zliberalizowano uregulowania prawne w zakresie tworzenia bazy 

noclegowej na obszarach wiejskich. Równocześnie wprowadzono konieczność rejestrowania 

indywidualnych obiektów noclegowych, którymi są podmioty turystyki wiejskiej, określane 

w nomenklaturze statystycznej jako „subjekty agroekoturizma” („podmioty 

agroekoturystyki”), spowodowało to szybki wzrost liczby tej kategorii obiektów w danych 

publicznych z 474 w 2008 r. do 2 054 w 2018 r. (ryc. 12).  

Turystyka wiejska jest współcześnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających 

się form działalności turystycznej na Białorusi i atrakcyjnym sposobem odpoczynku dla 

mieszkańców tego kraju. Stanowi także atrakcyjną propozycję kraju dla zagranicznych gości. 
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Jak już zaznaczno wcześniej, z punktu widzenia prawa podatkowego sektor turystyki 

wiejskiej na Białorusi korzysta z preferencyjnych warunków. Podmioty turytyki wiejskiej 

(subjekty agroekoturizma) nie płacą podatków za prowadzenie działalności turystycznej, jeśli 

liczba wynajmowanych gościom (turystom) pokoi nie przekracza 10. 

Z każdym rokiem, począwszy od 2003 r., obserwuje się znaczny wzrost liczby 

podmiotów świadczących usługi noclegowe turystyki wiejskiej na Białorusi. Według danych 

stowarzyszenia5 „Odpoczynek na wsi” w 2010 r. liczba aktywnych podmiotów turystyki 

wiejskiej wynosiła okolo 350 z wyraźną tendecją wzrostową. Z kolei według danych 

Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi liczba podmiotów turystyki 

wiejskiej była wówczas znacznie wyższa niż dane przedstawione przez wspomniane 

stowarzyszenie (por. tabela 22). Katalogi obiektów (sadyb) wiejskich prezentowane przez 

„Odpoczynek na wsi”, obejmują bowiem tylko te gospodarstwa, które rzeczywiście 

świadczyły usługi dla turystów. Natomiast obiekty, które nie były wystarczająco 

przygotowane do przyjmowania gości, nie znajdowały się w wykazie działających podmiotów 

turystyki wiejskiej. W rezultacie istniała znaczna różnica między danymi przedstawianymi 

przez Narodowy Komitet Statystyczny, który uwzględniał zarejestrowane gospodarstwa 

turystyki wiejskiej a danymi organizacji „Odpoczynek na wsi”, które – jak już zaznaczono –

ujmowały wyłącznie aktywne podmioty turystyki wiejskiej i których zakres oraz jakość 

świadczonych usług odpowiadał wymaganiom stawianym tego typu obiektom.  

 
 

Ryc. 12. Przyrost liczby obiektów bazy noclegowej na Białorusi w latach 2005–2018  
Źródło: Dane Narodowego Komitetu Statystycznego RB. 
 

                                                            
5 Stowarzyszenie zrzesza gestorów i ludność wiejską, która chce pracować w sektorze turystyki wiejskiej. Jednym z jej 
statutowych zadań jest promocja turystyki wiejskiej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym (szerzej o tym w 
rozdziale 3.5.2). 
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Dopiero od 2014 r. system zbierania danych przez Narodowy Komitet Statystyczny 

zaczął uwzględniać fakt, iż nie wszytkie zarejestrowane obiekty noclegowe turystyki 

wiejskiej rzeczywiście prowadzą działalność turystyczną. Przykładowo w roku 2014 było 

zarejesrowanych 2037 obiektów, choć de facto działało ich 1424. Począwszy od roku 2014, 

oficjalnie publikowane państwowe dane uwzględniają już wyłącznie aktywnie działające 

podmioty noclegowe turystyki wiejskiej (tabela 23). 

Podmioty turystyki wiejskiej na Białorusi są rozmieszczone nierównomiernie, 

a świadczone przez nie usługi różnią się w zależności od specyfiki regionu. Dane 

Narodowego Komitetu Statystycznego RB na temat liczby tych podmiotów z podziałem na 

poszczególne obwody i lata przedstawiono w tabeli 22 oraz tabeli 23. Największa liczba 

obiektów noclegowych turystyki wiejskiej działa w obwodach: mińskim, witebskim, 

grodzieńskim i brzeskim. Natomiast najmniejsza w homelskim i mohylewskim, co związane 

jest m.in. z niekorzystną sytuacją ekologiczną w regionach dotkniętych skutkami awarii 

w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r. 

Tabela 22. Liczba zarejestrowanych podmiotów zakwaterowania turystyki wiejskiej na Białorusi 
w latach 2006–2013 według obwodów 

Obwody 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brzeski 4 32 75 146 151 178 199 253 

Grodzieński 11 33 70 156 180 185 229 246 

Homelski 5 11 31 60 131 332 358 289 

Miński 7 48 125 214 255 304 412 482 

Mohylewski 2 14 16 78 208 218 176 162 

Witebski 5 50 157 273 322 359 401 449 

Ogółem 34 188 474 927 1 247 1 576 1 775 1 881 

Źródło: opracowane własne na podstawie danych Narodowego Komitetu Statystycznego RB. 
 
 
 
Tabela 23. Liczba aktywnych podmiotów zakwaterowania turystyki wiejskiej na Białorusi w latach 
2014–2018 według obwodów 

Obwody 2014 2015 2016 2017 2018 

Brzeski 208 248 249 280 310 

Grodzieński 191 222 248 267 277 

Homelski 118 119 121 103 127 

Miński 390 435 552 557 704 

Mohylewski 97 72 146 146 156 

Witebski 420 480 470 468 480 

Ogółem 1 424 1 576 1 786 1 821 2 054 
Źródło: opracowane własne na podstawie danych Narodowego Komitetu Statystycznego RB. 
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Celem ukazania szczegółowego rozkładu przestrzennego bazy noclegowej turystyki 

wiejskiej posłużono się opracowaniem pt. Katalog sel'skikh usadeb… (2014), dostępnym 

w formie elektronicznej. Zinwentaryzowano w nim 576 indywidualnych obiektów 

noclegowych działających na obszarach wiejskich w 91 rejonach Białorusi (tabela 23). 

Obiekty te łącznie dysponowały 6881 miejscami noclegowymi (stan na grudzień 2014 r.). 

W rejonach tych obiekty turystyki wiejskiej stanowiły 72,5% ogółu obiektów noclegowych. 

Średno na jeden obiekt przypadało 12 miejsc noclegowych, przy czym wartości średnie 

wyliczone dla poszczególnych rejonów wahały się w przedziale od 2 do 35 (tabela 23).  

 
Tabela 23. Obiekty noclegowe turystyki wiejskiej (subiekty agroekoturizma) na obszarach wiejskich 
Białorusi według rejonów (stan na grudzień 2014 r.) 

Obiekty Miejsca noclegowe 

Obwód Rejon 
Liczba Odsetek 

(%) 
Liczba Odsetek 

(%) 

Średnia liczba 
miejsc 

noclegowych 
w obiekcie 

baranowicki 6 1,0 85 1,24 14 
bereski 5 0,9 44 0,64 9 
brzeski 14 2,4 184 2,67 13 
drohiczyński 4 0,7 48 0,70 12 
hancewicki - - - - - 
iwacewicki 6 1,0 62 0,90 10 
janowski 5 0,9 79 1,15 16 
kamieniecki 19 3,3 280 4,07 15 
kobrzyński 9 1,6 179 2,60 20 
lachowicki 1 0,2 12 0,17 12 
łuniniecki 3 0,5 22 0,32 7 
małorycki 1 0,2 14 0,20 14 
piński 7 1,2 59 0,86 8 
prużański 5 0,9 52 0,76 10 
stoliński 1 0,2 11 0,16 11 

Brzeski 

żabinecki 5 0,9 28 0,41 6 
brzostowicki 1 0,2 10 0,15 10 
grodzieński 22 3,8 275 4,00 13 
iwiejski 3 0,5 31 0,45 10 
korelicki 11 1,9 94 1,37 9 
lidzki 14 2,4 178 2,59 13 
mostowski 4 0,7 54 0,78 14 
nowogródzki 9 1,6 102 1,48 11 
ostrowiecki 5 0,9 28 0,41 6 
oszmiański 6 1,0 63 0,92 11 
słonimski 2 0,3 16 0,23 8 
smorgoński 15 2,6 169 2,46 11 
szczuczyński 4 0,7 34 0,49 9 
świsłocki 4 0,7 27 0,39 7 
werenowski 3 0,5 47 0,68 16 
wołkowyski 2 0,3 15 0,22 8 
zdzięcielski 2 0,3 16 0,23 8 

Grodzieński 

zelweński 4 0,7 52 0,76 13 
Homelski brahiński - - - - - 
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budzki 1 0,2 8 0,12 8 
chojnicki - - - - - 
czeczerski 4 0,7 40 0,58 10 
dobruski 1 0,2 22 0,32 22 
homelski 3 0,5 59 0,86 20 
jelski 1 0,2 6 0,09 6 
kalinkowicki 2 0,3 3 0,04 2 
kormiański - - - - - 
lelczycki 4 0,7 73 1,06 18 
łojowski 1 0,2 - - - 
mozyrski 4 0,7 40 0,58 10 
narowelski - - - - - 
oktiabrski - - - - - 
petrykowski 8 1,4 86 1,25 11 
rohaczowski 6 1,0 59 0,86 10 
rzeczycki 8 1,4 65 0,94 8 
świetłohorski 3 0,5 25 0,36 8 
wietecki - - - - - 
żłobiński - - - - - 
żytkowicki 13 2,3 209 3,04 16 
berezeński 2 0,3 9 0,13 5 
borysowski 7 1,2 59 0,86 8 
czerwieński - - - - - 
dzierżyński 10 1,7 145 2,11 15 
klecki - - - - - 
kopylski 3 0,5 20 0,29 7 
krupski 5 0,9 64 0,93 13 
lubański - - - - - 
łohojski 9 1,6 93 1,35 10 
miadzielski 12 2,1 123 1,79 10 
miński 31 5,4 494 7,18 16 
mołodeczański 7 1,2 93 1,35 13 
nieświeski 2 0,3 29 0,42 15 
puchowicki 9 1,6 137 1,99 15 
słucki - - - - - 
smolewicki 7 1,2 142 2,06 20 
soligorski 2 0,3 22 0,32 11 
starodoroski 1 0,2 13 0,19 13 
stołpecki 6 1,0 56 0,81 9 
uździeński 4 0,7 22 0,32 6 
wilejski 3 0,5 22 0,32 7 

Miński 

wołożyński 14 2,4 215 3,12 15 
białynicki 1 0,2 5 0,07 5 
bobrujski 6 1,0 82 1,19 14 
bychowski 15 2,6 255 3,71 17 
chocimski - - - - - 
czauski 2 0,3 18 0,26 9 
czerykowski - - - - - 
drybiński 1 0,2 5 0,07 5 
hłuski - - - - - 
horecki 1 0,2 8 0,12 8 
kirowski - - - - - 
kliczewski - - - - - 

Mohylewski 

klimowicki - - - - - 
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kościukowicki 1 0,2 4 0,06 4 
krasnopolski - - - - - 
kruhelski 2 0,3 40 0,58 20 
krzyczewski - - - - - 
mohylewski 14 2,4 197 2,86 14 
mścisławski 1 0,2 6 0,09 6 
osipowicki 3 0,5 26 0,38 9 
sławogrodzki 1 0,2 10 0,15 10 
szkłowski - - - - - 
bieszenkowicki 2 0,3 18 0,26 9 
brasławski 24 4,2 288 4,19 12 
czaśnicki 1 0,2 - - - 
dokszycki 5 0,9 43 0,62 9 
dubrowieński - - - - - 
głubokski 17 3,0 181 2,63 11 
gorodocki 2 0,3 70 1,02 35 
lepelski 6 1,0 109 1,58 18 
łoźnieński 1 0,2 15 0,22 15 
miorski 17 3,0 113 1,64 7 
orszański 3 0,5 36 0,52 12 
połocki 9 1,6 69 1,00 8 
postawski 17 3,0 157 2,28 9 
rossoński 11 1,9 109 1,58 10 
sienneński 4 0,7 48 0,70 12 
szarkowszczyński - - - - - 
szumiliński - - - - - 
tołoczyński - - - - - 
uszacki 3 0,5 46 0,67 15 
wierchniedźwiński 8 1,4 50 0,73 6 

Witebski 

witebski 3 0,5 50 0,73 17 

Ogółem 576 100 6881 100 12 

Źródło: Katalog sel'skikh usadeb… (2014). 
 

 

Do obszarów z największą liczbą obiektów turystyki wiejskiej oraz oferowanych przez 

nie miejsc noclegowych należały rejony: brasławski (24 obiekty; 288 miejsc noclegowych), 

brzeski (14; 184), bychowski (15; 255), głubokski (17; 181), grodzieński (22; 275), 

kamieniecki (19; 280), kobrzyński (9; 179), lidzki (14; 178), miorski (17; 113), miński 

(31; 494), mohylewski (14; 197), postawski (17; 157), smorgoński (15; 169), wołożyński (14; 

215) oraz żytkowicki (13; 209). Należy dodać, że w przypadku 27 rejonów w 2015 r. nie 

odnotowano żadnego obiektu noclegowego turystyki wiejskiej, przy czym są to najczęściej 

obszary cechujące się także ogólnie niskim poziomem rozwoju innych obiektów 

noclegowych.  
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Ryc. 13. Klasyfikacja rejonów Białorusi według przedziałów liczby miejsc w obiektach 
noclegowych turystyki wiejskiej 
Źródło: opracowane własne. 
  

Udział obiektów noclegowych turystyki wiejskiej (rejestrowanych przez 

stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi”) w tworzeniu pojemności recepcyjnej rejonów 

Białorusi ilustruje stosunek liczby miejsc w tych obiektach do pojemności bazy 

zakwaterowania zbiorowego (tabela 24). Do obszarów o przewadze liczby miejsc w obiektach 

turystyki wiejskiej należały rejony: brzostowicki (1,0), czeczerski (1,08), dobruski (1,83), 

drohiczyński (1,71), lelczycki (1,04), mohylewski (1,5), rossoński (1,16) oraz werenowski 

(1,02). W przypadku takich rejonów, jak: bychowski, głubokski, kamieniecki, korelicki, 

oszmiański, łoźnieński, postawski, puchowicki i wierchniedźwiński stosunek ten mieścił się 

w przedziale 0,5–0,75. 

Przyglądając się bliżej danym w tabeli 24, można zauważyć, że największy odsetek 

rejonów (43%) cechuje ogólnie niewielka liczba: < 200 miejsc noclegowych. Jedynie 

18 rejonów dysponuje potencjałem noclegowych z liczbą 1000 lub wiecej miejsc. W ogólnym 

obrazie na pierwszy plan wysuwają się trzy rejony w obwodzie mińskim: miński, 
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mołodeczański i miadzielski, z których każdy oferuje turystom ponad 3000 miejsc 

noclegowych. Wraz ze wzrostem ogólnej pojemności recepcyjnej w rejonach Białorusi maleje 

znaczenie bazy noclegowej turystki wiejskiej w jej tworzeniu. Przekonuje o tym przebieg 

prostej regresji na ryc. 14. o ujemnym współczynniku kierunkowym. Udział miejsc 

noclegowych turystyki wiejskiej wyraźnie wzrasta w regionach, które dysponują relatywnie 

niewielką liczbą miejsc noclegowych.  

Tabela 24. Udział obiektów noclegowych turystyki wiejskiej w pojemności recepcyjnej rejonów 
Białorusi (stan na grudzień 2014 r.) 

Baza 
zakwaterowania 

zbiorowego (BZZ) 

Baza noclegowa turystyki 
wiejskiej (BNTW) 

Obwód Rejon 
Liczba 

obiektów 

Liczba 
miejsc 

noclegowych 

Liczba 
obiektów 

Liczba 
miejsc 

noclegowych 

Pojemność 
recepcyjna 

ogółem 

Stosunek 
pojemności 

recepcyjnych 
BNTW : BZZ 

[x] 

baranowicki 10 711 6 85 796 0,12 
bereski 7 254 5 44 298 0,17 
brzeski 21 1 953 14 184 2 137 0,09 
drohiczyński 3 28 4 48 76 1,71 
hancewicki 2 49 0 0 49 0 
iwacewicki 8 232 6 62 294 0,27 
janowski 5 652 5 79 731 0,12 
kamieniecki 5 511 19 280 791 0,55 
kobrzyński 10 852 9 179 1 031 0,21 
lachowicki 2 37 1 12 49 0,32 
łuniniecki 5 204 3 22 226 0,11 
małorycki 4 127 1 14 141 0,11 
piński 10 640 7 59 699 0,09 
prużański 8 607 5 52 659 0,09 
stoliński 2 109 1 11 120 0,10 

Brzeski 

żabinecki 5 1 053 5 28 1 081 0,03 
brzostowicki 0 0 1 10 10 1,00 
grodzieński 19 1 450 22 275 1 725 0,19 
iwiejski 4 81 3 31 112 0,38 
korelicki 4 172 11 94 266 0,55 
lidzki 10 502 14 178 680 0,35 
mostowski 5 125 4 54 179 0,43 
nowogródzki 8 329 9 102 431 0,31 
ostrowiecki 2 75 5 28 103 0,37 
oszmiański 3 118 6 63 181 0,53 
słonimski 3 218 2 16 234 0,07 
smorgoński 5 553 15 169 722 0,31 
szczuczyński 4 71 4 34 105 0,48 
świsłocki 3 106 4 27 133 0,25 
werenowski 2 46 3 47 93 1,02 
wołkowyski 9 702 2 15 717 0,02 
zdzięcielski 6 1 154 2 16 1 170 0,01 

Grodzieński 

zelweński 2 217 4 52 269 0,24 
brahiński 2 86 0 0 86 0 
budzki 1 52 1 8 60 0,15 
chojnicki 2 56 0 0 56 0 
czeczerski 1 37 4 40 77 1,08 
dobruski 1 12 1 22 34 1,83 

Homelski 

homelski 7 1 668 3 59 1 727 0,04 
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jelski 2 52 1 6 58 0,12 
kalinkowicki 5 95 2 3 98 0,03 
kormiański 1 44 0 0 44 0 
lelczycki 3 70 4 73 143 1,04 
łojowski 3 81 1 0 81 0 
mozyrski 10 1 531 4 40 1 571 0,03 
narowelski 1 76 0 0 76 0 
petrykowski 8 619 8 86 705 0,14 
rohaczowski 4 1 032 6 59 1 091 0,06 
rzeczycki 9 680 8 65 745 0,10 
świetłohorski 10 932 3 25 957 0,03 
wietecki 1 24 0 0 24 0 
żłobiński 9 993 0 0 993 0 
żytkowicki 8 223 13 209 432 0,94 
оktiabrski 2 59 0 0 59 0 
berezeński 6 376 2 9 385 0,02 
borysowski 22 1 248 7 59 1 307 0,05 
czerwieński 6 358 0 0 358 0 
dzierżyński 9 491 10 145 636 0,30 
klecki 3 117 0 0 117 0,00 
kopylski 1 60 3 20 80 0,33 
krupski 11 344 5 64 408 0,19 
lubański 8 474 0 0 474 0 
łohojski 15 927 9 93 1 020 0,10 
miadzielski 31 5 512 12 123 5 635 0,02 
miński 51 6 643 31 494 7 137 0,07 
mołodeczański 16 2 953 7 93 3 046 0,03 
nieświeski 7 228 2 29 257 0,13 
puchowicki 8 259 9 137 396 0,53 
słucki 8 1 023 0 0 1 023 0 
smolewicki 8 302 7 142 444 0,47 
soligorski 7 809 2 22 831 0,03 
starodoroski 5 124 1 13 137 0,10 
stołpecki 11 803 6 56 859 0,07 
uździeński 5 220 4 22 242 0,10 
wilejski 8 640 3 22 662 0,03 

Miński 

wołożyński 13 932 14 215 1 147 0,23 
białynicki 4 131 1 5 136 0,04 
bobrujski 4 234 6 82 316 0,35 
bychowski 12 341 15 255 596 0,75 
chocimski 1 31 0 0 31 0 
czauski 2 194 2 18 212 0,09 
czerykowski 2 52 0 0 52 0 
drybiński 1 43 1 5 48 0,12 
hłuski 2 50 0 0 50 0 
horecki 4 185 1 8 193 0,04 
kirowski 7 219 0 0 219 0 
kliczewski 3 52 0 0 52 0 
klimowicki 4 126 0 0 126 0 
kościukowicki 3 94 1 4 98 0,04 
krasnopolski 1 31 0 0 31 0 
kruhelski 7 321 2 40 361 0,12 
krzyczewski 2 82 0 0 82 0 
mohylewski 4 131 14 197 328 1,50 
mścisławski 3 96 1 6 102 0,06 
osipowicki 3 159 3 26 185 0,16 
sławogrodzki 1 40 1 10 50 0,25 

Mohylewski 

szkłowski 4 160 0 0 160 0 
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bieszenkowicki 5 247 2 18 265 0,07 
brasławski 12 763 24 288 1 051 0,38 
czaśnicki 5 240 1 0 240 0 
dokszycki 8 434 5 43 477 0,10 
dubrowieński 3 41 0 0 41 0,00 
głubokski 13 360 17 181 541 0,50 
gorodocki 10 459 2 70 529 0,15 
lepelski 15 1 531 6 109 1 640 0,07 
łoźnieński 2 22 1 15 37 0,68 
miorski 10 505 17 113 618 0,22 
orszański 14 888 3 36 924 0,04 
połocki 29 1 467 9 69 1 536 0,05 
postawski 8 292 17 157 449 0,54 
rossoński 4 94 11 109 203 1,16 
sienneński 6 101 4 48 149 0,48 
szarkowszczyński 1 48 0 0 48 0 
szumiliński 2 31 0 0 31 0 
tołoczyński 4 83 0 0 83 00 
uszacki 6 316 3 46 362 0,15 
wierchniedźwiński 6 91 8 50 141 0,55 

Witebski 

witebski 12 878 3 50 928 0,06 

Ogółem 794 58 866 576 6 881 65 747 0,12 

Źródło: opracowane własne na podstawie danych Narodowego Komitetu Statystycznego RB oraz Katalog 
sel'skikh usadeb….(2014). 
 
 
 
Tabela 25. Liczba rejonów według przedziałów wskaźnika „x” – stosunek pojemności recepcyjnej 
bazy noclegowej turystyki wiejskiej do pojemności bazy zakwaterowania zbiorowego  

Stosunek pojemności 
recepcyjnych 
BNTW : BZZ 

[x] według 
przedziałów * 

Liczba 
rejonów 

% 

x=0 27 22,9 
0,01<=x<0,2 52 44,1 
0,2<=x<0,4 17 14,4 
0,4<=x<0,6 11 9,3 
0,6<=x<0,8 2 1,7 
0,8<=x<1 1 0,8 
1<=x<1,2 5 4,2 

1,4<=x<1,6 1 0,8 
1,6<=x<1,8 1 0,8 
1,8<=x<2 1 0,8 
Razem 118 100 

* – BZZ – baza zakwaterowania zbiorowego; BNTW – baza noclegowa turystyki wiejskiej  
Źródło: opracowanie własne. 
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 y = 0,2684 - 6,0234E-5*x;
 
r = -0,1587; p = 0,0861; r2 = 0,0252

 
Objaśnienia: BNTW – baza noclegowa turystyki wiejskiej; BZZ – baza zakwaterowania zbiorowego.  
 
Ryc. 14. Pozycja regionów Białorusi ze względu na udział bazy noclegowej turystyki 
wiejskiej w tworzeniu potencjału recepcyjnego ogółem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w tabeli 24.  
 
 

Biorąc pod uwagę strukturę bazy noclegowej turystyki wiejskiej, największy udział 

w tworzeniu pojemności recepcyjnej w 2014 r. miały obiekty dysponujące 10 pokojami 

(19%). Było w nich dostępnych dla gości łącznie 1307 miejsc noclegowych. Zbliżony udział 

miały również obiekty, które dysponowały: trzema (18%), czterema (18%) i sześcioma 

pokojami (17%), o pojemnościach recepcyjnych nieco ponad 1000 miejsc noclegowych. 

Natomiast najmniejszy udział (4%) miały gospodarstwa oferujące zaledwie 1 pokój do 

wynajęcia (tabela 26).  

W strukturze udostępnianych pokoi największy odsetek stanowiły pokoje dwu- (42%) 

i trzyosobowe (47%). Średnio około co dziesiąty oferowany pokój był przeznaczony dla 

jednej osoby (tabela 27). 
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Tabela 26. Struktura udostępnianych miejsc noclegowych w obiektach turystyki wiejskiej na Białorusi 
według liczby pokoi (2014 r.) 

Miejsca noclegowe 
Liczba pokoi w obiekcie 

Liczba Odsetek (%) 
1 275 4 
2 344 5 

3 1 239 18 
4 1 239 18 
5 757 11 
6 1 170 17 
7 344 5 
10 1 307 19 
b.d. 206 3 

Razem 6 881 100 
b.d. – brak danych 
Źródło: Katalog sel'skikh usadeb… (2014). 
 
 
 
Tabela 27. Struktura udostępnianych pokoi w obiektach turystyki wiejskiej na Białorusi według 
rodzaju (2014 r.) 

Pokoje 

Rodzaj pokoju 
Liczba Odsetek (%) 

Liczba obiektów 
noclegowych 

oferujących tego 
rodzaju pokoje 

Jednoosobowe 288 11 288 

Dwuosobowe 1 048 42 524 
Trzyosobowe 1 176 47 392 
Razem 2 512 100 - 

Źródło: Katalog sel'skikh usadeb… (2014). 
 
 
 

4.2.2.2. Wykorzystanie oraz przychody z działalności turystycznej  

 

Z usług noclegowych obiektów turystyki wiejskej w 2018 r. skorzystało 422,3 tys. 

turystów (tabela 28). Przeważali goście krajowi tworzący prawie 90% ruchu turystycznego 

w tej bazie. Średnia długość pobytu gości mieściła się w przedziale między 4 a 5 dni.  

Grupę turystów zagranicznich w 2018 r. stanowili głównie Rosjanie (31,8 tys.), poza 

tym: Ukraińcy (1 tys.), Łotysze (1,1 tys.) i Polacy (1,8 tys.). W statystykach za 2018 r. 

pojawili się także Uzbecy (1,2 tys.), których wcześnej prawie nie notowano. W strukturze 

korzystających z obiektów turystyki wiejskiej widoczni byli ponadto: Niemcy, Chińczycy 

oraz mieszkańcy Izraela, ale liczebność tych turystów nie przekraczała 1 tys. osób rocznie.  
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Tabela 28. Korzystający z obiektów noclegowych turystyki wiejskiej oraz przychody finansowe 
obiektów (lata 2012–2018)  

Kategoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba turystów ogółem 222 566 271 716 318 842 294 281 301 784 351 128 422 300 

w tym:        

turyści krajowi 184 093 234 532 276 995 261 335 271 410 317 500 379 168 

turyści zagraniczni 38 473 37 184 41 847 32 946 30 374 33 628 43 132 

Przychody 
w BYN [mln] 

44,4* 73,2* 102,8* 119,6* 14,6 17,2 20,0 

* – Dane o przychodach za lata 2011–2015 są podane w mld rubli białoruskich (BYR) przed denominacją. 
Źródło: Narodowy Komitet Statystyczny RB, Turizm i turistskiye resursy... (2019).  
 

 

Ogółem przychody podmiotów turystyki wiejskiej w 2018 r. z działalności 

turystycznej wyniosły 20 mln nowych rubli białoruskich (~ 9,5 mln USD) (tabela 28). Patrząc 

na dane w tabeli 28 za 2018 r., średni przychód z jednego turysty w obiekcie turystyki 

wiejskiej w tym roku wyniósł 47,4 BYN, co odpowiada wartości około 23 USD. 

Istnieje regionalne zróżnicowanie przychodów w turystyce wiejskiej. Zjawisko to 

pokazują między innymi dane stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” na temat wielkości 

wpływów z wydatków turystycznych według obwodów za 2011 r. (tabela 29). 

Dane w tabeli 29 wskazują, że najwyższe ekonomiczne oddziaływnie turystyki 

wiejskiej miało miejsce (i nadal ma) w obwodzie mińskim, co należy wiązać z bliskim 

położeniem terenów wiejskich względem stolicy. W tym rejonie zanotowano zarówno 

największą łaczną wielkość wpływów z wydatków turystycznych, jak i najwyższy wyliczony 

średni przychód przypadający na jeden obiekt noclegowy na wsi. W kolejnych obwodach – 

brzeskim i grodzieńskim, średni przychód obiektów turystyki wiejskiej był już o połowę 

niższy, przy czym kształtował się na poziomie średnim dla całego kraju. Na stopień 

wykorzystania obiektów noclegowych w tych obwodach bez wątpienia ma wpływ sąsiedztwo 

Polski oraz obecność Puszczy Białowieskiej i innych terenów leśnych. Wysokie łączne 

przychody w turystyce wiejskiej w obwodzie witebskim związane są z występowaniem na 

tym terenie jezior, których na tym obszarze jest najwięcej w całym kraju. Najniższą 

rentownością cechowały się obiekty w obwodzie homelskim.  
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Tabela 29. Liczba podmiotów turystyki wiejskiej w obwodach a wielkość przychodów finansowych 
(2011 r.) 

Obwód 
Liczba podmiotów 
turystyki wiejskiej 

Wielkość 
przychodów 
finansowych 

(mln)* 

Średnia wielkość 
przychodów 
na 1 obiekt 

(mln)* 

Brzeski 178 2 333,3 13,1 

Grodzieński 185 2 439,3 13,2 

Homelski 322 1 696,7 5,3 

Miński 304 8 609,7 28,3 

Mohylewski 218 2 151,1 9,9 

Witebski 359 3 194,1 8,9 

Razem 1 566 20 424,2 13,0 

*– dane w rublach białoruskich (BYR) przed denominacją. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi”. 
 
 
 
4.2.2.3. Wzorce funkcjonalne oraz usługi komplementarne  

 

Obecnie turystyka wiejska na Białorusi rozwija się w trzech głównych formach 

organizacyjno-funkcjonalnych. 

A) Tworzenie „wiosek turystycznych” zbudowanych z elementów tradycyjnej architektury 

wiejskiej na bazie istniejących osiedli. Przykładami tego modelu są: Muzeum Dawnych 

Technologii i Rzemiosła „Dudutki” (obwód miński), Muzeum Etnograficzne „Białoruska 

wieś” (obwód mohylewski), Białoruskie Muzeum Architektury i Życia „Stroczycy” (obwód 

miński). Obiekty te przystosowane są do przyjęcia zarówno gości weekendowych, jak 

i turystów na dłuższy wypoczynek. Specjalizują się również w organizacji imprez 

kulturalnych. Wioski turystyczne w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju nie tylko 

agroturystyki, lecz także całego sektora usług turystycznych na Białorusi; 

B) Tworzenie „kompleksów turystyczno-rolniczych” na bazie rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych. Jednym z przykładów takich obiektów jest kompleks „agroturystyczny” 

„Korobczyce” JSC Grodzieńskiego Kombinatu Mięsnego w miejscowości Korobczyce 

(obwód grodzieński). Obiekty takie cieszą się szczególną popularnością wśród rodzin 

z dziećmi, organizatorów imprez firmowych oraz okolicznościowych uroczystości; 
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C) Wypoczynek z zakwaterowaniem i wyżywieniem w domach i zagrodach wiejskich. Taka 

forma rozwoju turystyki wiejskiej jest najbardziej zbliżona do polskiego modelu 

funkcjonalno-organizacyjnego agroturystyki. Właścicielami obiektów w tym przypadku są 

osoby prywatne, które w swoich gospodarstwach rolnych oferują gościom usługi turystyczne 

(Dorogienskij 2012).  

Bazę zakwaterowania turystyki wiejskiej Białorusi cechuje duża różnorodność form 

architektonicznych obiektów oraz ich przeznaczenie dla różnych grup turystycznych 

odbiorców. Materialną bazę noclegową stanowią:  

– chaty oraz zabytkowe dworki dla najbardziej wymagających turystów; obiekty takie 

reprezentują także wysoką wartość kulturową, a ich odnowienie i wykorzystanie do celów 

turystycznych często uchroniło te obiekty przed dewastacją i zapomnieniem; 

– obiekty noclegowe na bazie domów wiejskich, które reprezentują tradycyjne formy 

zabudowy wiejskiej na Białorusi; 

– „dacze” oraz letniskowe domy wakacyjne na wsi – przeważnie jest to nowy typ 

budownictwa o niewielkiej wartości kulturowej; 

– domy (gospodarstwa) w stylu architektonicznym nietypowym dla białoruskiej wsi.  

Oprócz standardowej usługi noclegowej obiekty turystyki wiejskiej świadczą również 

usługi dodatkowe, tworząc w ten sposób niematerialne elementy kulturowe własnej oferty 

produktowej („agroekoturystycznej”), takie jak:  

– spływy rzeką na tratwach i kajakach (np. Niemnem); 

– warsztaty z garncarstwa, wyplatanie słomy, rzeźby w drzewie, wycinanki – białoruskiej, 

narodowej sztuki cięcia papieru, lekcje ogrodnictwa; 

– organizacja spektakli folklorystycznych i muzycznych; 

– organizacja koncertów zespołów folklorystycznych; 

– organizacja obrzędowych świąt, takich np. jak „Kupała”; 

– serwowanie lokalnych specjałów (np. bliny, gołąbki);  

– pojedynki rycerskie; 

– przejażdżki konne i bryczką. 

Cechą charakterystyczną usług świadczonych przez obiekty turystyki wiejskiej na 

Białorusi są również oferowane przez gospodarzy (gestorów) wycieczki fakultatywne. 

Malejczuk i Chwagina (2013) wyróżnili następujące warianty takich propozycji: 
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– spacery organizowane przez gospodarzy po okolicy; w tym przypadku, gospodarz 

występuje w roli przewodnika, który pokazuje przyrodnicze ciekawostki i zabytki 

historyczne, udzielając informacji o znanych mu obiektach; 

– wycieczki prowadzone przez miejscowych krajoznawców, nauczycieli szkolnych, 

współpracowników muzeów, położonych blisko gospodarstw agroturystycznych; 

– wycieczki prowadzone przez licencjonowanych przewodników do miast i obiektów 

zabytkowych; 

– ekspedycje po bezdrożach;  

– zwiedzanie najbliższych muzeów;  

– wycieczki do przedsiębiorstw rolnych i przemysłowych. 

Wycieczki, łącząc wypoczynek na wsi z turystyką kulturową, oferują odwiedzającym 

dodatkowe wartości poznawcze. Zapoznają bowiem turystów nie tylko z walorami 

wypoczynku w gospodarstwie, lecz także z dziedzictwem historycznym regionu. Niektórzy 

gestorzy tworzą trasy turystyczne oparte na potencjale kilku atrakcyjnych i współpracujacych 

ze sobą gospodarstw (przykładem może być zielony szlak „Wołożyńskie podarunki”). 

W skład oferty turystycznej obiektów turystyki wiejskiej wchodzą propozycje jeszcze 

innych aktywności, jak np: kemping, łowienie ryb, sauna, organizacja pobytów typu 

incentive, degustacja potraw kuchni narodowej, wypożyczanie sprzętu sportowego, 

możliwość wypoczynku ze zwierzętami domowymi, wypożyczanie łodzi, myślistwo, nocleg 

w tradycyjnej stodole na siano, bilard, paintball.  

Z punktu widzenia turysty wartość dodaną może tworzyć także: uczestnictwo 

w wydarzeniach etnograficznych (tradycja, zwyczaje, folklor), możliwość zakupu 

ekologicznych warzyw, owoców lub przetworów, gotowych dań (regionalna kuchnia), 

obserwacja rytmu życia w gospodarstwie (fermy, pasieki, ogrody), zwiedzanie otoczenia 

gospodarstwa (rzeka, jezioro, las, muzeum, historyczne pomniki). 

W tabeli 30 przedstawiono wybrane, charakterystyczne cechy turystyki wiejskiej 

w poszczególnych obwodach Białorusi. 
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Tabela 30. Charakterystyczne cechy rozwoju turystyki wiejskiej w obwodach Białorusi 
Obwód Charakterystyka 

Brzeski 

– organizacja wycieczek do twierdzy brzeskiej i muzeum „Berestie” (gospodarstwo „Kalinka”);  
– sąsiedztwo Parku Narodowego Puszcza Białowieska (zagroda „Las”);  
– Muzeum „Wiejska chata” (gospodarstwo „Załuże”);  
– dom i muzeum Tadeusza Kościuszki na Krupczyckim Polu (gospodarstwa „Rzeczna”, „Zdidowo”);  
– miejsce urodzenia Adama Mickiewicza – dworek Zaosie (gospodarstwo „Stawy”);  
– wycieczki rowerowe i spływy kajakowe ( gospodarstwo „Młynek”); 
 (Pańko, Lukjanicz 2013). 

Grodzieński 

– duża liczba zachowanych zabytków historii i kultury, stymulująca rozwój turystyki wiejskiej; 
– gospodarstwo „Nad Niemnem”, najlepsze gospodarstwo turystyki wiejskiej Białorusi w latach 2008 i 
2009; 
– wioska Dokudovo, w której działa najwięcej – pięć „zagród agroturystycznych”: „Dukudowo”, „Na 
promie”, „Wałyńce”, „Dwa Busły”, „Nad Narwią”; 
– najbardziej znane obiekty regionu to: „Karobczyce” oraz „Hippika”. 

Homelski 
– trasa turystyczna „Złoty Pierścień Homelszczyzny”;  
– popularne gospodarstwa agroturystyczne to: „Pański Ogród”, „Miłogradska”, „Zagroda”, 
„Gospodarstwo dziadka Tałasza”, „Swidnoje”.  

Miński 

– „lider” jeśli chodzi o liczbę gospodarstw turystyki wiejskiej w kraju; 
– duża liczba obiektów z oferowaną tradycyjną kuchnią białoruską: „Hanka”, „Marcynowa Gęś”, 
„Michałowo”, „Strusiowy kącik”, „Yves Lee”, „Kahane”, „Nastia”, „Priluczki”; 
– rozwijające się strefy usług spa i wellness, aromaterapia w gospodarstwach: „Krewniaczek”, 
„Chata”, „Wesoła chata”; 
– duża ilość ośrodków jazdy konnej i hipoterapii: „Tęcza”, „Sowa”, „Sosnowy las”, „Szpakowszczyzna”, 
„Biwak” (Razwlieczenij w duche... 2012). 

Mohylewski 

– najbardziej znane obiekty turystyki wiejskiej to: „Słoneczko”, „Piaszczysty brzeg”, „W gaiku”, 
„U Kniazia w Liubiurze”; 
– turystyczno-rozrywkowy kompleks „Białoruska wieś etnograficzna XIX wieku”, 2 km od Mohylewa. 
Obejmuje on kompleks kulturalno-rozrywkowy „Tawerna” oraz „Miasto Mistrzów”. Przybliża on swoim 
gościom sposób życia białoruskich rzemieślników XIX w., wraz ze specjałami narodowej kuchni 
białoruskiej (Gajdukiewicz, Dobryniec 2013). 

Witebski 

– obok obwodu mińskiego również region przodujący w tworzeniu i rozwoju gospodarstw turystyki 
wiejskiej; 
– przewagę nad konkurencją daje mu Park Narodowy „Jeziora Brasławskie”; 
– festiwal turystyki wiejskiej „Festiwal Zaborski”; 
– najbardziej popularne gospodarstwa to: „Choinki -wakacje”, „Mazurny Brzeg”, „Krolowa chata”, 
„Horeń”.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

W świetle dotychczasowych badań (m.in. Gribow i in. 2010) na temat atrakcyjności 

oferty białoruskich obiektów turystyki wiejskiej dla turystów krajowych i z zagranicy wynika, 

że wartościami, które najwyżej cenią sobie goście, są: środowisko przyrodnicze, życzliwość 

gospodarzy i gościnność mieszkańców, tradycje ludowe, żywność i tradycyjne specjały 

kuchni regionalnej (narodowej) oraz oferowane usługi przewodnickie (tabele 31 i 32). 
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Tabela 31. Atrakcyjność oferty turystyki wiejskiej na Białorusi dla turystów z zagranicy 
Kategoria Odsetek odpowiedzi [%} 

Kuchnia narodowa 32,5 

Tradycje ludowe 54,3 

Zielone szlaki 50,0 

Gościnność mieszkańców wsi 54,3 

Dziedzictwo niematerialne 10,9 

Zabytki 52,2 

Środowisko przyrodnicze 71,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gribow i in. (2010). 

 
 
Tabela 32. Cechy atrakcyjności obiektów turystyki wiejskiej na Białorusi w opinii turystów krajowych 

Kategoria Odsetek odpowiedzi [%} 
Transport z przystanku 41,3 
Dobre warunki sanitarne 50,0 
Gościnność gospodarzy 67,4 
Produkcja i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych 28.0 
Organizacja wędkowania, grzybobrania itp. 36,9 
Wypożyczanie sprzętu sportowego 15,7 
Usługi przewodnickie 60,9 
Kuchnia regionalna (narodowa) 76,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gribow i in. (2010) 
 
 

Elementy kulturowe, które składają się na atrakcyjność gospodarstw 

„agroekoturystycznych” dla turystów na Białorusi, to przede wszystkim: tradycje ludowe, 

kuchnia regionalna oraz proponowane przez gospodarzy wycieczki. Wartością w wymiarze 

kulturowym obiektów „agroekoturystycznych” jest ponadto wyposażenie samych 

gospodarstw, na które składają się ekspozycje starego sprzętu rolniczego oraz tradycyjne 

(historyczne) przedmioty codziennego użytku.  

Różnorodność oferowanych usług przez obiekty turystyki wiejskiej sprawia, że profile 

ich działalności rzadko mają charakter jednokierunkowy i są nastawione na jeden „typ’ 

odbiorcy (gościa). Poszukiwanie potencjalnych odbiorców na rynuku turystycznym 

powoduje, że podobnie jak w innych regionach Europy, białoruskie obiekty noclegowe starają 

się działać wielokierunkowo, pobudzając w ten sposób efekty synergiczne własnej oferty 

usługowej. Gestorzy obiektów łączą więc „pod jednym dachem” np. hodowlę zwierząt, 

ogrodnictwo, edukację i zabawę z potrawami regionalnymi (narodowymi). Przykładowe, 

szczegółowe oferty gospodarstw turystyki wiejskiej przedstawia tabela 33.  

Innowacyjny rozwój ofert, ciągłe zmiany oraz działania modernizacyjne gospodarstw 

na Białorusi można zaobserwować na przykładzie laureatów głównej nagrody konkursu 
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pt. Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne roku, który jest przeprowadzany każdego roku od 

2008 r. (tabela 34). 

Tabela 33. Przykłady ofert usługowych obiektów noclegowych turystyki wiejskiej  
 
A) Działalność gospodarstwa „Za mostoczkom” (wieś Zamostiany) można określić jako „wielokierunkową”, bo łączy ofertę: 
lokalnych potraw, edukację, sport, rekreację, promowanie obiektów kultury materialnej.  
Gospodarstwo oferuje następujące usługi turystyczne i elementy infrastruktury turystycznej: 
– pobyt w wiejskim domu, 
– dania narodowej kuchni, 
– wypożyczenie łodzi, rowerów, 
– pole do siatkówki, badmintona, minipiłki nożnej, możliwość gry w tenisa stołowego, rzutki, 
– zagospodarowane miejsce dla wypoczynku przy ognisku, hamaki, basen, ruska bania, pokój z kominkiem, 
– zajęcia edukacyjne na temat rybołówstwa, nurkowania, 
– zajęcia z ogrodnictwa, 
– jednodniowe rejsy łodzią po rzece (15 km) przez zabytkowe miejscowości z przystankami w innych gospodarstwach 
i przez Puszczę Nalibocką, 
– wycieczki rowerowe z przystankami w innych gospodarstwach agroturystycznych, 
– piesze wędrówki do zabytkowych obiektów, 
– wyjazdy z przewodnikiem do zabytkowych miast rejonu, 
– zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego i wsi z przewodnikiem. 
 
B) Gospodarstwo „Strausiny ugolok” (wieś Kutenia) specjalizuje się w hodowli czarnych strusi. Oferuje następujące usługi 
agroturystyczne: 
– pobyt w gospodarstwie, 
– wędrówka w gospodarstwie i obserwowanie strusi, 
– dania narodowej kuchni oraz dania mięsne ze strusia, 
– wędrówki do zabytkowej miejscowości na wsi. 
 
C) Gospodarstwo „Ganka” (wieś Epimahi) specjalizuje się w różnych sferach działalności: sport, rekreacja, promocja 
obiektów niematerialnej i materialnej kultury. Oferuje następujące usługi agroturystyczne i elementy infrastruktury 
turystycznej: wyposażenie dla siatkówki, wypożyczalnia rowerów, rybołówstwo, bania, wieczory muzyczne z lokalnymi 
twórcami, wesela w obrzędzie starobiałoruskim, świętowanie świąt starobiałoruskich w autentycznym stylu, tradycyjne dania 
starobiałoruskiej kuchni.  
 
D) Gospodarstwo „Poleski tradycji” (wieś Andronowo) z kolei zajmuje się: organizowaniem zabaw dla dzieci, promowaniem 
obiektów kultury niematerialnej i materialnej, organizacją programów kulturowych. Oferuje następujące usługi turystyczne 
i elementy infrastruktury turystycznej: plac dla dzieci, tradycyjne dania narodowe, śpiewy narodowe, możliwość 
sfotografowania się w strojach narodowych, wędrówki do zabytkowych miejsc i obiektów, organizacja wesel, narodowe 
tańce. 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Tarasionok (2014). 
 
 
 
Tabela 34. Laureaci "grand prix" konkursu pt. Najlepsze gospodarstwo turystyki wiejskiej roku  
2008 i 2009 - gospodarstwo „Nad Niemnem”. Gospodarstwo oferowało spływ po rzece Niemen na drewnianej tratwie, 
obserwacje wojskowych bunkrów, zwiedzanie fabryki szkła „Niemen”, zamku mirskiego oraz nowogrodzkiego, muzeum 
Mickiewicza; mieszkanie w domu, w którym umeblowanie jest wykonane ręcznie, a każdy z mebli ma swoją odrębną 
historię. 
 
2010 – gospodarstwo „Pawlinowo”. Wewnątrz domu wyposażone w historyczne meble (antyki). Gospodarstwo oferowało 
plac sportowy z pełnym wyposażeniem, zwiedzanie: zamków mirskiego i nieświeskiego, klasztoru żyrowieckiego, Muzeum 
Techniki Kolejowej w Baranowiczach, oraz warsztaty z rzeźbiarstwa w drewnie i wyszywania (haftu).  
 
2011 – gospodarstwo „Wiasiolaja chata”. Gospodarstwo oferowało: plac sportowy, jazdy konne i powożenie bryczką, 
zwiedzanie: zamków mirskiego, radziwiłów, nieświeskiego, centrum historyczno-kulturowego „Dudutki”, obserwację obrzędu 
„Cari”. 
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2012 – gospodarstwo „Kupalinka”. Gospodarstwo oferowało zwiedzanie własnego muzeum naczyń z XIX wieku, własny 
staw, plac do rekreacji sportowej, jazdę konną, basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą, altanę z rosyjskim piecem, 
źródlaną wodę do picia.  
 
2013 – gospodarstwo „Mazyczi”. Gospodarstwo oferowało zwiedzanie fermy ptasiej (różne rodzaje ptaków), przygotowanie 
dań z ptaków i innych regionalnych potraw, zwiedzanie: Puszczy Białowieskiej, twierdzy brzeskiej, aquaparku, fermy 
strusiej, świętego źródła, pałacu lodowego w Brześciu.  
 
2014 – gospodarstwo „Folwark u Rysia”. Gospodarstwo oferowało prezentację i naukę rzemiosła, oferowało warunki dla 
rehabilitacji niepełnosprawnych.  
 
2015 – gospodarstwo „Weres”. Gospodarstwo oferowało potrawy kuchni białoruskiej, park kwiatowy i ogród roślin. Pierwszy 
przypadek, kiedy zdobywcą głównej nagrody został obiekt turystyki wiejskiej w tzw. farmerskim gospodarstwie rolnym. 
 
2016 – nie przyznano grand-prix.  
 
2017 – gospodarstwo „Zapowiedny ostrow”. Gospodarstwo położone na wyspie, oferowało odpoczynek dla rodzin, 
wycieczki łodziami, nurkowanie, dania tradycyjnej białoruskiej kuchni, domowe zwierzęta – króliki, koty, kozy i owce, 
w zimie łyżwy, narty, grę w hokeja na zamarzniętej tafli jeziora. 
Źródło: opracowanie własne. 



5. Działalność obiektów noclegowych turystyki wiejskiej w świetle badań 

własnych  

 

 

Zmierzając do ukazania specyfiki funkcjonowania obiektów noclegowych turystyki 

wiejskiej na Białorusi, a także określenia czynników i ograniczeń ich rozwoju, 

przeprowadzono badania eksploracyjne w formie wywiadów kwestionariuszowych na 

wybranej grupie respondentów świadczących na terenach wiejskich usługi turystyczne.  

 

5.1. Organizacja i metodyka badań  

 

Dla realizacji badania przygotowano wcześniej kwestionariusz badawczy w języku 

rosyjskim (Załącznik 1), zawierający zestaw 61 szczegółowych zagadnień problemowych 

ujętych w 34 pytania. Część merytoryczna formularza zawierała zarówno pytania zamknięte, 

w tym oceniające (łącznie 21 pytań), jak i pytania otwarte (8 pytań), dzięki czemu 

respondenci mogli udzielać swobodnie odpowiedzi, rozwijać nowe wątki problemowe oraz 

dookreślać istotne z ich punktu widzenia kwestie szczegółowe. 

W dalszej kolejności z Katalogu sel'skikh usadeb …(2014) wybrano w sposób losowy 

listę 100 podmiotów noclegowych turystyki wiejskiej, które przewidziano jako grupę 

docelową w badaniu kwestionariuszowym. Następnie, przesłano do ich gestorów drogą 

elektroniczną formularz wywiadu, w celu zapoznania gestorów z zakresem tematycznym 

badania oraz prośbą o wzięcie udziału w wywiadzie i udzielenie odpowiedzi. W okresie 

poprzedzającym właściwe badania kontaktowano się także z potencjalnymi respondentami 

telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu przeprowadzenia wywiadu bądź celem 

udzielenia dodatkowych wyjaśnień1. Ostatecznie udało się przeprowadzić wywiady z n=91 

gestorami obiektów noclegowych turystyki wiejskiej. Liczbę tych podmiotów według 

obwodów i rejonów prezentuje tabela 1 we wstępie. 

Etap badań w formie wywiadów kwestionariuszowych trwał 15 miesięcy, w okresie 

między czerwcem 2015 r. a wrześniem 2016 r. Część wywiadów przeprowadzono w terenie, 

jako rozmowy bezpośrednie w siedzibach respondentów (27 wywiadów). Część informacji 
                                                            

1 W trakcie przygotowania badań terenowych spotkano się z sytuacją odmów wzięcia udziału w badaniu wśród części 
gestorów ze wstępnie wytypowanej grupy. Odsetek odmów wynosił ok. 15%. 
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pozyskano w rezultacie wywiadów telefonicznych (18 wywiadów). Pozostałe formularze 

zostały wypełnione samodzielnie przez respondentów i odesłane drogą elektroniczną (46 

wywiadów).  

Kierując się zaleceniami metodycznymi odnośnie do badań jakościowych (Babbie 

2013), etap badań kwestionariuszowych zakończono, kiedy uznano, że kolejne wywiady nie 

wnoszą nowych istotnych treści w zakresie analizowanej problematyki. Uznano wówczas, że 

pula zagadnień problemowych zawartych w formularzu badawczym została wyczerpana 

i można ją poddać szczegółowej analizie.  

Na podstawie zebranego w trakcie wywiadów materiału badawczego sporządzono 

bazę danych w programie Excel, która w dalszej kolejności posłużyła do opisu statystycznego 

zmiennych, najczęściej w formie rozkładów procentowych odpowiedzi, a także analizy 

zawartości treści wypowiedzi swobodnych w pytaniach otwartych. Dla szerszej ilustracji 

omawianych zagadnień problemowych zdecydowano się w tekście rozprawy przytoczyć 

wybrane przykłady wypowiedzi respondentów. 

 

5.2. Charakterystyka respondentów  

 

W ogóle respondentów kobiety stanowiły 59%, a mężczyźni 41%. Przeważająca część 

gestorów badanych obiektów noclegowych znajdowała się w grupie wiekowej  pomiędzy  

46. a 60. rokiem (47%). Kolejna pod względem liczebności była grupa osób w przedziale 

między 31. a 45. rokiem życia (20%) (ryc. 15). Średnio co szósta dorosła osoba (16%) była 

poniżej 30. roku życia. Respondenci posiadali przeważnie wykształcenie wyższe – 61% oraz 

zasadnicze zawodowe – 30% (ryc. 16) 

 

Ryc. 15. Struktura wiekowa respondentów 
Źródło: badania własne. 
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Ryc. 16. Struktura respondentów ze względu na wykształcenie 
Źródło: badania własne. 
 

Do momentu rozpoczęcia działalności turystycznej prawie co trzeci respondent (30%) 

wykonywał pracę w innym zawodzie, m.in. jako: prawnik, menedżer, nauczyciel, sprzedawca, 

pracownik kultury, pracownik marketingu, pracownik leśnictwa, inżynier, pracownik ochrony 

(kategoria „inne” na ryc. 17). W przypadku 35% gestorów było to prowadzenie 

przedsiębiorstwa, a zdobyte wcześniej doświadczenie pomogło im w podjęciu działalności 

turystycznej na wsi.  Co piąty badany (20%) respondent rozpoczął prowadzenie obiektu 

turystycznego, będąc już na emeryturze. Co ciekawe, jedynie co dziesiąta badana osoba 

(10%)  była zawodowo związana z działalnością rolniczą.  

 

Ryc. 17. Aktywność zawodowa respondentów przed rozpoczęciem działalności turystycznej 
Źródło: badania własne. 
 
 

Już w trakcie prowadzenia własnej działalności turystycznej więcej niż połowa (75%) 

respondentów była dodatkowo aktywna zawodowo, pracując, poza prowadzeniem obiektu 

turystycznego, na podstawie umowy o pracę lub w innej formie. Część respondentów (20%) 
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utrzymywała własne gospodarstwo domowe ze świadczeń społecznych (renta lub emerytura – 

własna lub współmałżonka). 

Właścicielami wszystkich badanych obiektów noclegowych turystyki wiejskiej były 

osoby prywatne (osoby fizyczne). Większość (60%) podmiotów funkcjonowała na rynku 

dłużej niż 10 lat (ryc. 18). Część (20%) gestorów prowadziła więcej niż jeden obiekt w formie 

rodzinnej, tzn. członkowie rodziny zarządzali oddzielnie własnymi obiektami w tej samej 

miejscowości lub w różnych miejscowościach lub nawet w innych rejonach. Przykładowo, 

mąż był gestorem (prowadził, zarządzał) jednego obiektu, żona – drugiego, ich córka lub syn 

– trzeciego, a babcia lub dziadek – czwartego „gospodarstwa turystycznego”.  

 

 
 
Ryc. 18. Okres funkcjonowania badanych obiektów noclegowych w latach  
Źródło: badania własne. 
 
 

Wszystkie badane podmioty turystyczne dysponowały areałem powierzchni rolnej, 

a ich gestorzy zajmowali się, w większym lub mniejszym zakresie, działalnością stricte 

rolniczą. Średnia powierzchnia działki rolnej, wyliczona dla badanej grupy obiektów, liczyła 

mniej niż 0,5 ha. Powierzchnią rolną do 0,5 ha dysponowało 61% badanych gospodarstw 

(ryc. 19). Zaledwie 8% podmiotów posiadało areał powierzchni rolnej większy niż 1 ha. 

Działalność rolnicza gospodarstw obejmowała: uprawę roślin (79%), warzywnictwo (54%), 

hodowlę zwierząt (16%), łowiectwo (10%), pszczelarstwo (6%), a także inne rodzaje 

działalności, np. sadownictwo (13%) (ryc. 20). 
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Ryc. 19. Struktura badanych obiektów noclegowych według posiadanej powierzchni rolnej 
Źródło: badania własne. 
 

 
 
Ryc. 20. Struktura działalności rolniczej prowadzonej przez gestorów badanych obiektów 
noclegowych 
Źródło: badania własne. 
 
 
 
5.3. Wyniki badań 
 
 
5.3.1. Usługi noclegowe i żywieniowe w obiektach  

 

Badane obiekty noclegowe działały na rynku pod różnymi nazwami rodzajowymi 

(szyldami), takimi jak: „agroekosadyba” (agroekousadʹba; агроэкоусадьба), „agrosadyba” 

(agrousadʹba, агроусадьба), „sadyba” (usadʹba, усадьба), „folwarak” (folwark, фольварк), 

„dom” (dom, дом), „chata” (chata, хата), „dom gościnny” (gostiewoj dom, гостевой дом), 

„baza wypoczynku” (baza oddycha, база отдыха), „dacza” (dacza, дача), „domek” (domik, 

домик), „gospodarstwo rodzinne” (siemiejnaja fierma, семейная ферма), „zamiejski dom” 

(zagorodnyj dom, загородный дом), „zamiejski kompleks” (zagorodnyj kompleks, 

загородный комплекс). Określenia te często były włączane w nazwę własną obiektu. 
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Wszystkie obiekty były zarejestrowane jako subiekty agroekoturizma, działały zgodnie 

z wymogami ustawowymi i korzystały z przewidzianych prawem zwolnień podatkowych.  

Badane podmioty oferowały łącznie 1208 łóżek (tabela 35). Większość – 75% 

obiektów – świadczyła usługi dla turystów przez cały rok, pozostała część sezonowo, 

w okresie wiosenno-letnim. Około 1/3 obiektów dysponowała liczbą miejsc noclegowych 

w przedziale 11–20 (tabela 36). Podobny odsetek (30%) oferował 31 miejsc lub więcej. 

Niektórzy gestorzy przyznali, że zwiększają liczbę dostępnych turystom miejsc, korzystając 

z miejsc do spania u znajomych lub w innych „gospodarstwach agroekoturystycznych”. 

Badane podmioty najczęściej oferowały pod wynajem od trzech do sześciu pokoi (łącznie 

ok. 2/3 badanych). Średnio co piąty gestor podał, że dysponuje 10 pokojami (tabela 37).  

 
 

Tabela 35. Liczba miejsc noclegowych w badanych obiektach według obwodów 

Obwód Liczba miejsc noclegowych Odsetek (%) 

Brzeski 217 18 

Grodzieński 247 20 

Homelski 129 11 

Miński 284 24 

Mohylewski 86 7 

Witebski 245 20 

Razem 1208 100 
Źródło: badania własne. 

 
 
 

Tabela 36. Liczba badanych obiektów według przedziałów oferowanych miejsc noclegowych 

Przedział liczby miejsc 
noclegowych 

Liczba obiektów Odsetek obiektów (%) 

6 lub mniej 1 1 

7–10 14 15 

11–20 32 35 

21–30  14 15 

31 lub więcej 30 33 

Razem 91 100 
Źródło: badania własne. 
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Tabela 37. Struktura badanych obiektów według liczby wynajmowanych pokoi 

Liczba pokoi w obiekcie Odsetek obiektów (%) 
1 4 
2 5 
3 18 
4 18 
5 11 
6 17 
7 5 
10 19 
b.d. 3 

b.d. – brak danych 
Źródło: badania własne. 

 

Zdecydowana większość (90%) obiektów była wyposażona w łazienki z prysznicem 

oraz toalety. Prawie wszystkie (98%) posiadały odbiorniki TV. Ponadto, aż 77% obiektów 

oferowało turystom możliwość prania odzieży we własnym zakresie (do dyspozycji gości 

były pralki). Dodatkowo, co trzeci badany obiekt (33%) dysponował w swojej ofercie 

tradycyjnym noclegiem „w stodole na sianie”.  

W większości obiektów (78%) gestorzy oferowali turystom pełne wyżywienie lub 

tylko nocleg ze śniadaniem. W 65% przypadków gospodarstwa oferowały własne menu, które 

zawierało listę potraw regionalnych. Prawie wszystkie gospodarstwa (86%) umożliwiały 

przygotowanie posiłków we własnym zakresie, oferując do dyspozycji gości ogólnodostępną 

kuchnię wraz z pełnym wyposażeniem. Turyści mogli także zakupić produkty rolnicze 

i spożywcze wytwarzane w gospodarstwach (87% obiektów), np. miód, grzyby, warzywa, 

owoce, własne przetwory i wypieki itd.  

 

5.3.2. Oferta komplementarna i dodatkowa  

 

Na dodatkowe wyposażenie badanych obiektów noclegowych, które było do 

dyspozycji gości, składały się: altany ogrodowe i paleniska lub miejsca na ustawienie grilla 

(95%), sauny (89%), miejsca na ustawienie przyczep kempingowych lub namiotów (87%), 

place zabaw dla dzieci (63% przypadków), bilard (25%) (tabela 38). Prawie wszystkie (96%) 

gospodarstwa były zlokalizowane w zasięgu sieci komórkowej, a 37% – miała własną 

łączność wi-fi.   
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Oferta gospodarstw „agroekoturystycznych” obejmowała także organizację przyjęć 

okolicznościowych, najczęściej rodzinnych, w postaci wesel, urodzin, chrzcin, a także przyjęć 

świątecznych i noworocznych (77% obiektów).  

Badane obiekty oferowały gościom szereg aktywności związanych z gospodarstwem 

rolnym, ponadto uprawianie specjalistycznej rekreacji czy sportu, a także realizację własnych 

zamiłowań czy hobby. Znaczny odsetek (67%) obiektów posiadał wydzieloną przestrzeń do 

uprawienia sportu oraz usługę wypożyczania sprzętu sportowego. W co drugim obiekcie 

można było wypożyczyć łódź, a 7% oferowało grę i sprzęt do paintballa. Organizację czasu 

i animację wypoczynku zadeklarowało aż 80% ankietowanych, przy czym w 17% 

przypadków oferta dotyczyła organizacji wypraw ekspedycyjnych po bezdrożach, a w prawie 

co trzecim przypadku (29%) przejażdżki konne (tabela 38).  

Ponadto wszystkie badane podmioty turystyczne oferowały gościom korzystanie 

z atrakcji oraz infrastruktury turystycznej i innych urządzeń oraz usług dostępnych 

w otoczeniu gospodarstwa. Najczęściej były to: łowiska, tereny łowieckie, kąpieliska, 

urządzenia do rekreacji na świeżym powietrzu, muzea, w tym skanseny, oraz obiekty 

gastronomiczno-rozrywkowe (tabela 39).  

Gospodarstwa dysponowały również materiałami informacyjnymi w postaci map 

turystycznych i przewodników, a także folderami ofertowymi na temat możliwości spędzania 

czasu w okolicy (tabela 39). Niestety, niewiele obiektów, zaledwie 13%, było 

przystosowanych infrastrukturalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.  

Tabela 38. Oferta dodatkowa badanych obiektów noclegowych 

Kategoria 
Odsetek obiektów  

(%) 

Palenisko, miejsce do rozłożenia grilla (altana ogrodowa) 95 

Sauna 89 

Zakup produktów rolniczych, przetworów gospodarstwa 87 

Przestrzeń do biwakowania, kempingu 87 

Wspólna kuchnia 86 

Organizacja wypoczynku 80 

Wypożyczalnia  rowerów 75 

Wypożyczalnia sprzętu sportowego 67 

Potrawy regionalne  65 

Plac zabaw dla dzieci 63 

Wypożyczalnia łodzi 50 

Udział w pracach rolniczych i  gospodarskich  40 

Nocleg „na sianie” 33 
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Prezentacja obrzędów ludowych (na życzenie gości) 33 

Przejażdżki konno 29 

Prezentacja/nauka rzemiosła ludowego i rękodzieła 28 

Bilard 25 

Przystosowanie obiektu do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością ruchową  13 

Paintball 7 

Źródło: badania własne. 
 

Zdaniem respondentów najczęściej wybieranymi i realizowanymi przez turystów 

zajęciami rekreacyjnymi są przygotowanie grilla w ogrodzie lub wspólne przygotowanie 

posiłków we własnym zakresie. Znacznym powodzeniem cieszy się  korzystanie z sauny. 

Wysoko przez gości są oceniane również możliwości zakupu własnych produktów 

spożywczych gospodarstwa oraz swoboda korzystania z przestrzeni do biwakowania 

(kempingu) znajdującej się w obrębie gospodarstwa.  

Mimo że aż 40% obiektów oferuje turystom możliwość swobodnego uczestniczenia 

w pracach rolniczych i gospodarskich, to jednak, zdaniem respondentów, taka forma 

spędzania wolnego czasu nie cieszy się dużym zainteresowaniem gości. Problematyczna oraz 

„wymagająca”, w opinii badanych, jest też organizacja wypraw i przejażdżek konnych dla 

turystów z uwagi na konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa oraz wcześniejsze 

przygotowanie tras i postojów. Stąd też ta właśnie aktywność rekreacyjna jest rzadziej 

oferowana jako usługa dodatkowa dla turystów przez obiekty noclegowe turystyki wiejskiej. 

 Wśród najczęściej realizowanych przez turystów aktywności poza obrębem obiektu 

(gospodarstwa) wymieniano: łowienie ryb, kąpiele w rzece oraz rekreacja na świeżym 

powietrzu, w tym grzybobranie i zbieranie jagód (tabela 39).  

 
Tabela 39. Atrakcje dostępne dla gości w otoczeniu badanych obiektów noclegowych 

Kategoria 
Odsetek obiektów  

(%) 

Łowiska ryb 93 

Kąpieliska 92 

Grzybobranie, zbieranie jagód 89 

Zakupy w obiektach handlowych  68 

Muzeum, skansen, pomnik  historyczny  67 

Tereny łowieckie  55 

Oferta gastronomiczno-rozrywkowa 26 

Wyprawy turystyczne „po bezdrożach” 17 

Źródło: badania własne. 
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5.3.3. Stopień wykorzystania obiektów  

 

Z informacji uzyskanych od respondentów wynika, że średnia długość pobytu 

turystów w ich obiekcie (gospodarstwie) wynosi najczęściej 2–3 dni. Goście najchętniej 

przyjeżdżają na weekendy lub na święta, na co wykazywało 47% rozmówców (ryc. 21). 

Zdarzają się także pobyty dłuższe, wypoczynkowe powyżej 5 dni, w tym o charakterze 

urlopowym i wakacyjnym (łącznie 21% wskazań). Co ciekawe, 38% respondentów wskazało 

na fakt przyjazdów gości zazwyczaj na jedną noc (w rozmowach respondenci określali ten 

fakt jako przyjazd turystów „na jeden dzień”).   

 

 
Ryc. 21. Deklarowana przez respondentów średnia długość pobytu gości w badanych 
obiektach noclegowych 
Źródło: badania własne. 
 

Średnio w ciągu miesiąca badane obiekty odwiedzało około 20 gości. Choć jak 

wskazują dane na ryc. 22, deklarowana liczebność turystów w miesiącu może być znacznie 

wyższa (ponad 100 osób w 8% przypadków) lub niższa (poniżej 20 osób w 33% 

przypadków), w zależności od pojemności recepcyjnej obiektu i stopnia jego wykorzystania.  

 

 
 
Ryc. 22. Deklarowana liczba turystów przybywająca w miesiącu do badanych obiektów 
według przedziałów  
Źródło: badania własne. 
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Oprócz gości krajowych z usług białoruskich obiektów turystycznych na wsi 

korzystają także goście zagraniczni (ryc. 23). W przypadku badanej próby najczęściej byli to 

turyści z krajów ościennych – Rosji (82% wskazań) oraz Polski (33% wskazań). Przyjeżdżają 

także osoby z Europy Zachodniej (Holandia – 13%) oraz Izraela (3%), choć w tym przypadku 

to zwyczaj byli obywatele Wspólnoty Niepodległych Państw, którzy posiadali obywatelstwo 

izraelskie. Do badanych gospodarstw dotarli także turyści z Chin (6% wskazań 

respondentów).  

     

 

 
 

Ryc. 23. Kraj pochodzenia turystów zagranicznych w badanych obiektach noclegowych 
według wskazań respondentów  
Źródło: badania własne. 
 
 
 

5.3.4. Znaczenie gości powracających (tzw. stałych gości)  

 

Dotychczasowe badania nad funkcjonowaniem obiektów noclegowych turystyki 

wiejskiej (m.in. Kubal-Czerwńska 2018; Mika 2014) wskazywały na niezwykle ważną 

z ekonomicznego punktu widzenia rolę gości powracających, tzw. stałych gości, którzy 

regularnie, cyklicznie wracają do danego obiektu w celach wypoczynkowych.  

Jak podaje M. Mika (2014), o powracaniu gości do tych samych obiektów nie 

decydują wyłącznie przesłanki natury ekonomicznej, ale czynniki „zakorzenione” w relacjach 

społecznych. Relacje między gośćmi (turystami) a lokalnymi gestorami (gospodarzami) 

określają także społeczny wymiar funkcjonowania obiektów noclegowych. Określenie 

sposobów kształtowania się pozahandlowych współzależności w relacjach interpersonalnych 

lub podmiotowych w działalności dużych i wielofunkcyjnych obiektów noclegowych jest 

niezwykle trudne ze względu na ich nieformalny charakter oraz niechęć respondentów do ich 
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ujawniania. Traktowane są one bowiem przez gestorów obiektów noclegowych jako rodzaj 

nieformalnego „kapitału”. W kontekście relacji na płaszczyźnie społecznej, zachodzi kolejne 

równie istotne zjawisko, jakim jest polecanie przez byłych gości obiektu noclegowego innym 

osobom (potencjalnym turystom), którzy kierując się rekomendacją (zachętą), przyjeżdżają do 

wskazanego im miejsca.  

Zagadnienie to podjęto także w niniejszych badaniach. Okazało się, że wszystkie 

badane podmioty turystyczne wskazały na istotną rolę powracających gości z punktu 

widzenia stopnia wykorzystania ich obiektów. Gospodarze z wieloma takimi „stałymi” 

gośćmi nawiązali przyjacielskie i towarzyskie relacje. W skali roku dla aż 35% badanych 

podmiotów odsetek gości powracających wynosił powyżej 50%. W 11% przypadków udział 

„stałych” gości w ogólnej liczbie odwiedzających w ciągu roku wynosił nawet 70%. Strukturę 

uśrednionych wielkości udziałów gości powracających prezentuje tabela 40. Okazuje się, że 

podobnie jak w innych krajach europejskich, także na Białorusi powroty gości, którzy 

wcześniej korzystali z usług określonego obiektu, są niezwykle ważnym aspektem 

funkcjonowania bazy noclegowej turystyki wiejskiej. Zadowolenie gości z pobytu, połączone 

z późniejszym polecaniem obiektu innym, stanowi podstawę ważnego mechanizmu 

napędzającego rozwój i podtrzymywanie ruchu przyjazdowego w turystyce wiejskiej. 

 
 
Tabela 40. Średni odsetek gości powracających (tzw. stałych gości) w stosunku do ogółu gości w roku 
w badanych obiektach 

Obiekt noclegowy 

Liczba Odsetek (%) 

Średni odsetek tzw. stałych 
gości  

w ciągu roku (%) 
3 3 5 

11 13 10-15 

14 15 20 

16 18 30 

7 8 40 

14 15 50 

7 8 60 

10 11 70 

5 6 brak zjawiska 

3 3 b.d. 
b.d. – brak danych 
Źródło: badania własne. 
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5.3.5. Wybrane ekonomiczne aspekty działalności  

 

Średnio cena pobytu za osobę w gospodarstwie „agroekoturystycznym” wynosiła 

około 20 USD [~40 rubli białoruskich BYN]. Niemniej jednak, z wypowiedzi respondentów 

wynikało, że ceny jednostkowe wahały się w przedziale 11–30 USD za noc (ryc. 24). Trzeba 

nadmienić, że cena noclegu w obiekcie turystyki wiejskiej jest znacznie niższa od ceny za 

nocleg w hotelu lub w uzdrowisku, a ponadto nie różnicuje się jej w zależności od 

obywatelstwa turysty, jak to ma miejsce w przypadku obiektów hotelarskich. Cena pobytu 

w obiektach turystyki wiejskiej („gospodarstwach agroekoturystycznych”) zależy wyłącznie 

od zakresu i poziomu świadczonych usług.  

 

Ryc. 24. Deklarowana przez respondentów cena pobytu turystów za dobę w ich obiekcie 
noclegowym (w przeliczeniu na USD) 
Źródło: badania własne. 
 
 

Do obsługi turystów i prowadzenia gospodarstw zaangażowane były najczęściej 

3 osoby (44% obiektów). W przypadku aż 43% podmiotów przychód uzyskiwany 

z działalności turystycznej był głównym źródłem dochodu i utrzymania ich gestorów czy 

właścicieli (ryc. 25). Pozostała część respondentów traktowała go jako dodatkowe źródło 

przychodów własnych. Średnio co trzeci badany (35%) określił, że z dochodów 

uzyskiwanych z działalności turystycznej w jednym obiekcie turystyki wiejskiej może 

utrzymać się nawet do 3 osób.  
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Ryc. 25. Znaczenie przychodów z usług turystycznych jako źródła utrzymania gestorów 
w badanych obiektach  
Źródło: badania własne. 

 

W trakcie badań zaobserwowano interesujący przykład funkcjonowania 

„gospodarstwa agroekoturystycznego” jako przedsięwzięcia („biznesu”) rodzinnego. 

W jednej z sadyb ojciec kierował procesem rozwoju i rozbudowy obiektu, matka pracująca w 

firmie turystycznej od czasu do czasu „kierowała” turystów do obiektu, syn organizował 

wypoczynek gościom na miejscu w gospodarstwie, zaś córka zajmowała się marketingiem 

i organizacją wycieczek, pracownicy sezonowi natomiast sprzątali dom, przygotowywali 

posiłki, zajmowali się utrzymaniem ogrodu itd. W innym przypadku ojciec (z zawodu 

rzemieślnik) był organizatorem wypoczynku dla turystów, jego żona gotowała posiłki oraz 

zajmowała się „hotelem dla zwierząt”, zaś syn pomagał ojcu i matce.  

Z wypowiedzi niektórych gestorów wynikało, że prowadzenie przez nich obiektu 

noclegowego na wsi stanowi przede wszystkim czynnik rozwoju osobistego, jak to określano 

„praca bardziej dla duszy niż dla pieniędzy”. Dla tych zaś, którzy działalność tę traktowali 

jako biznes, była ona źródłem dochodu, który starczał nie tylko na utrzymanie rodziny, ale 

także na zatrudnienie innych osób. Jak stwierdzali rozmówcy, w przypadku gospodarstw 

rodzinnych większość wypracowanego zysku przeznacza się na potrzeby członków rodziny, 

którzy są zaangażowani w obsługę gości. Na rozbudowę i rozwój własnej oferty przeznacza 

się tylko wolne środki. W okresach po sezonie turystycznym właściciele obiektów 

wykorzystują posiadane zasoby do organizacji przyjęć okolicznościowych, włączają się też 

w obsługę grup wycieczkowych, aby nieco wydłużyć sezon turystyczny.  

 
[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 

„Agroturyzm to jest bardziej dla duszy niż biznes. Przyjeżdżają przeważnie znajomi, którzy nie płacą 
za mieszkanie”. 
 
„O terminach zwrotu pieniędzy w biznes, w który zainwestowałem, w agroturystykę, na pewno będą 
mówić dopiero moje wnuki”. 
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„Jeśli wprowadzą podatki w agroturystykę i będę musiał zarejestrować się jako przedsiębiorca, to od 
razu sprzedam sadybę i wyjadę. Myślę, że Rosjanie kupią to z chęcią”. 
 

„Po kryzysie z rosyjskim rublem, Białoruś stała się droga dla Rosjan, i właściciele agrosadyb byli 
zmuszeni obniżyć ceny, żeby nie stracić klientów. Białorusini również już nie mają tyle pieniędzy jak 
wcześniej, dlatego ceny na nasze usługi zmniejszają się, a wprowadza się inne usługi w sadybie, jak 
programy dla dzieci, specjalne gry”. 
 
„Niektórzy budują sadyby za duże pieniądze, ale nie przynoszą one dochodu i wkrótce zamykają 
działalność. Oprócz pieniędzy potrzeba zainwestować ciepło duszy. Wtedy biznes na pewno będzie 
opłacalny”. 
 
„Dla nas dodatkowym zarobkiem są imprezy okolicznościowe. Wydatki na utrzymanie domu to 4-5 tys. 
dolarów na rok. Taka sama kwota idzie na rozwój domu i terenu obok domu. Samo świadczenie usług 
turystycznych nie pomoże utrzymać całego gospodarstwa”. 
 
„Państwo jeszcze nie ma planów, jak będą otrzymywać emeryturę osoby, które prowadzą 
agroturystykę”.] 
 
 
 
5.3.6. Przesłanki oraz motywy rozpoczęcia działalności turystycznej  

 

Na podjęcie i rozwój działalności turystycznej przez badane podmioty, oprócz 

aspektów czysto ekonomicznych,  miały także wpływ inne okoliczności oraz czynniki.  

Do momentu rozpoczęcia działalności turystycznej respondenci przeważnie mieszkali 

na wsi od ponad 10 lat, najczęściej od urodzenia (61%). Część osób przeniosła się z miasta do 

miejscowości (wsi), gdzie obecnie prowadzi obiekt (25%), lub w sporadycznych przypadkach 

przeniosła się z innej wsi. Dość znaczny odsetek – 14% badanych – nie mieszkał na stałe 

w miejscowościach, gdzie prowadzi gospodarstwa turystyczne, a tylko dojeżdżał do niego, 

gdy przyjeżdżali goście. Były to osoby mieszkające i pracujące na stałe w miastach (ryc. 26). 

 

 
 
Ryc. 26. Okres zamieszkania na wsi przez gestorów badanych obiektów noclegowych  
Źródło: badania własne. 
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Niezwykle ważną kwestią dla respondentów decydujących się rozpocząć działalność 

turystyczną i przeprowadzić się na wieś było otrzymanie nieruchomości na wsi – działki lub 

domu w drodze ich dziedziczenia. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku 36% badanych, 

z czego 19% otrzymało po przodkach budynek, który zaadaptowano później na gospodarstwo 

turystyczne (tabela 41). Podobny odsetek (17%) gestorów otrzymał w drodze dziedziczenia 

działkę rolną. W 19% przypadków urządzono obiekt turystyczny w zakupionym na wsi domu, 

przy czym niektórzy respondenci wskazali, że przy zakupie domu czy działki skorzystali 

z preferencyjnych warunków finansowych (5%). Najczęstszym przypadkiem było jednak 

wybudowanie nowego budynku i/lub urządzeń towarzyszących (37%). W rozmowach 

wskazywano, że nie udałoby się rozpocząć działalności turystycznej, gdyby nie możliwość 

otrzymania kredytu preferencyjnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Taką 

informację podało 48% respondentów (ryc. 27).   

 
Tabela 41. Sposób wejścia w posiadanie działki/domu na wsi przez gestorów badanych obiektów 
noclegowych* 

Kategoria 
Odsetek wskazań 

(%) 
Zakup domu 20 

Zakup działki 21 

Zakup działki na preferencyjnych warunkach 5 

Budowa domu po otrzymaniu preferencyjnego kredytu 5 

Nabycie działki w drodze dziedziczenia 18 

Nabycie domu w drodze dziedziczenia 19 

Budowa nowego domu 37 

Inne 5 
*– odpowiedzi nie sumują się do 100% 
Źródło: badania własne. 
 
 

 
Ryc. 27. Otrzymanie przez respondentów pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności 
turystycznej 
Źródło: badania własne. 
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Ważną przesłanką aktywizacji ekonomicznej respondentów poprzez działalność 

turystyczną było dostrzeganie przez nich roli walorów turystycznych oraz świadomość 

atrakcyjności okolicy, w której mieszkali. Wartości te postrzegano jako atrakcyjne dla 

potencjalnych turystów. Ta właśnie okoliczność była wskazywana w wypowiedziach wprost 

przez rozmówców, jako czynnik rozwoju czy powód (impuls) rozpoczęcia przez nich 

działalności turystycznej. Poproszono ich więc o ocenę, które aspekty atrakcyjności 

zamieszkanego przez nich obszaru uważają za najbardziej istotne z perspektywy rozwoju 

turystyki wiejskiej i kształtowania własnej oferty. Struktura odpowiedzi w tabeli 42 wyraźnie 

wskazuje, że gestorzy badanych obiektów najwyżej cenią wartości przyrodnicze jako 

podstawę rozwoju ich działalności ekonomicznej, na co wskazało aż  81% respondentów. 

Znacznie mniejszą w ich opinii rolę odgrywają wartości kulturowe, materialne i duchowe, 

które w przypadku 40% podmiotów nie miały żadnego znaczenia.   

 

Tabela 42. Ocena wpływu walorów najbliższej okolicy na funkcjonowanie badanych obiektów 
w opinii respondentów 

Ocena 
Kategoria 

0 – brak 
znaczenia 

1 – bardzo 
niska 

2 – 
niska 

4 – 
wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

Dziedzictwo przyrodnicze 20 - - 42 38 

Materialne dziedzictwo kulturowe 40 - 11 30 19 

Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe 40 23 25 - 12 

Źródło: badania własne. 
 

Kwestia zachowania tradycyjnej kultury lokalnej została podniesiona także w ocenie 

wpływu warunków miejscowych na rozwój przedsiębiorczości w sferze turystyki na wsi 

(ryc. 28). Stan zachowania wartości kulturowych i folkloru wsi większość respondentów 

(70%) oceniła na niskim poziomie, a 22% rozmówców stwierdziło wręcz, że w regionie, 

w którym oni działają, tradycje kulturowe uległy zanikowi. Taka ocena wynika między 

innymi z faktu, że przez długi czas w społeczeństwie wiejskim Białorusi nie było 

zainteresowania podtrzymywaniem wartości kultury ludowej i tradycji. W społeczności 

wiejskiej zostały w znacznym stopniu zerwane więzi międzyosobowe (rodzinne) istotne dla 

przekazywania tradycyjnych wartości między pokoleniami, głównie z uwagi na emigrację 

młodych ludzi do miast.  
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brak
22%
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niska
49%

wysoka
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bardzo wysoka 
0%

 
Ryc. 28. Ocena stanu zachowania tradycyjnej kultury lokalnej z punktu widzenia rozwoju 
turystyki wiejskiej w opinii respondentów 
Źródło: badania własne. 
 
 
 

Jak już wskazano w wypowiedziach respondentów, skoro turyści białoruscy nie 

wykazują zainteresowania wartościami kulturowymi, trudno więc będzie oczekiwać, że ze 

strony krajowego popytu turystycznego pojawi się znaczący impuls zapotrzebowania na tę 

kategorię wartości jako elementu kształtującego produkt turystyki wiejskiej. Z kolei dla 

przyjeżdżających turystów zagranicznych organizuje się najczęściej pokazy kulturowe, 

inscenizacje obrzędów, warsztaty śpiewu, rękodzieła, tańca lub gry na tradycyjnych 

instrumentach.  

Z drugiej strony stan zachowania wartości kulturowych można też postrzegać przez 

pryzmat  materialnej tkanki architektonicznej, wystroju budynków, ich zewnętrznego 

wyglądu. W niektórych wsiach można zobaczyć tradycyjne drewniane i malowane chaty, 

które nadają wsiom niepowtarzalny „klimat”. Ten fakt dostrzegał średnio co dziesiąty 

respondent, wskazując na potencjał walorów kulturowych i poziom ich dostępności (rolę) dla 

turystów w otoczeniu własnego obiektu.  

Ważnym motywem podjęcia działalności turystycznej przez respondentów, oprócz 

czynnika lokalizacji obiektu w atrakcyjnej turystycznie okolicy, była też wola i chęć działania 

na rzecz innych osób, dla społeczności lokalnej. W bezpośrednich rozmowach przedsiębiorcy 

mówili, że rozwijając własną aktywność w biznesie turystycznym, mieli na uwadze także 

chęć inicjowania oraz wprowadzania zmian w poziomie jakości sfery usługowej na wsi, 

poprawę warunków życia niektórych mieszkańców wsi poprzez zaangażowanie ich w obsługę 
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gości, a także inne potrzeby lokalne, np. konieczność remontu drogi dojazdowej do wsi 

i przylegających terenów gospodarstwa, rekonstrukcję miejsc zabytkowych na cele 

turystyczne, wywołanie u  mieszkańców zrozumienia potrzeby utrzymania porządku na wsi, 

a także konieczność zachowania lub odtworzenia tradycji ludowych na wsi, które także mogą 

być przydatne dla turystyki.  

 

[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 
„Bardzo wielu ludzi uwierzyło w dekret prezydenta, sprzedało swoje mieszkania w miastach, 
wyjechało na wieś i zmieniło styl swojego życia”. 
 
„Chcemy zapraszać gości do domu, stwarzać dla nich święto, stale myśleć, jak uczynić ich 
wypoczynek bardziej ciekawym i niezapomnianym. Gotujemy jedzenie w piecu. Zachowujemy 
narodowe tradycje – „odradzamy” stare obrzędy białoruskie, ubieramy się w stroje narodowe. 
Uczymy turystów: rąbać drewno, ciąć, kosić, grabić siano, rozgrzewać piec. Sadyba wybudowana 
z drewna, niektóre drewniane kłody mają więcej niż 120 lat. W sadybie jest dużo wiejskich 
zabytkowych przedmiotów gospodarstwa domowego, które były zebrane po wsiach dookoła i mają 
swoją historię. Dla turystów mamy możliwość spania w łóżkach ze stogu siana. W prowadzeniu sadyby 
pomagają nam mieszkańcy wsi: sprzedają produkty ze swoich gospodarstw, pomagają w prowadzeniu 
naszej sadyby”.   
 
„Na początku naszej działalności mieszkańcy patrzyli sceptycznie na agroturystykę. Czasem prosiłem 
mieszkańców wsi, żeby powozili na saniach turystów. Oni się zgadzali, ale mówili, że to jest 
niepoważne. Teraz sytuacja zmieniła się – mieszkańcy wsi chcą uczestniczyć w zachowaniu 
i odradzaniu tradycji lokalnej, obrzędów, obyczajów rejonu. Osobliwością naszej sadyby są: twórcze 
wieczory – jazzowej i klasycznej muzyki lat 20., 30., 50., 70., własny teatr lalkowy, pieczenie 
domowego chleba. Prowadzimy międzynarodowe szkolenia w pieczeniu chleba. Ważne dla nas jest 
zachowanie rodzinnych tradycji. Wszyscy pracownicy sadyby są, jak członkowie wielkiej rodziny, 
którzy żyją ze wspólnej pracy”.  
 
„Zagraniczny turysta przyjeżdża do nas, żeby zobaczyć nasze tradycje, kulturę i spróbować naszej 
kuchni. Sadyba nie tylko zarabia na turystach, ale podnosi kulturę w regonie, odradza białoruskie 
tradycje. Sadyba stwarza dodatkowe miejsca pracy: praca w obiekcie, sprzedaż produktów 
z gospodarstwa domowego, dołączenie do klastra, angażowanie się w festiwale oraz przyjęcia 
okolicznościowe”. 
 
„Na mnie pracują rodzina i sąsiedzi. Żona przyjmuje turystów, prowadzi korespondencję z turystami. 
Córka kontaktuje się z anglojęzycznymi turystami. Sadybę obsługują: sprzątaczka oraz kucharz, 
i dwóch zarządców, jeden to leśnik, który prowadzi wycieczki po lesie. Gotujemy narodowe dania. 
Mamy króliki, kury, bażanty, przepiórki. Narodowe tradycje interesują zagranicznego turystę, możemy 
dla nich zorganizować obrzęd – karnawał, ubrać się w stroje narodowe. Mamy kolekcje sprzętu 
wędkarskiego i myśliwskiego – muzeum: stara łódź, sprzęt specjalistyczny, skóry i trofea zwierząt. 
Sadyba koło dużego miasta szybciej przynosi korzyści – sezon cały rok, tańsza dostawa budowlanych 
materiałów. Sadyba na wsi dalej od miasta – sezon lato, jeśli nie ma rzeki/jeziora to sadyba nie opłaca 
się, droga dostawa budowlanych materiałów, opłaca się dłuższy pobyt turystów”.  
 
„Mamy duży sad, nasi turyści mogą łowić ryby w naszym stawie, gotujemy rybną zupę. Zajmujemy się 
obiektem sami, mamy trzy córki, trzech zięciów i sześcioro wnuków, czasem przyjeżdżają nam pomóc. 
Zagraniczni turyści – Rosjanie, przejeżdżają  do nas popatrzeć na przyrodę, pozbierać grzyby-jagody, 
pooddychać świeżym powietrzem, popatrzeć na zwierzęta domowe: owce, świnkę. Konserwujemy 

  159



i solimy grzyby, ogórki, sałatki, robimy ręcznie kiełbasę, mięso, rybę zapiekamy i wędzimy, miód pitny 
według starych przepisów. Mamy duży staw z wyspą dla zakochanych. W stawie można łowić ryby: 
karasia, karpia, białego amura, szczupaka, okonia, srebrnego karpia”.] 
 

 

Na rozpoczęcie, a w dalszej kolejności także na podtrzymywanie działalności 

turystycznej, miały ponadto wpływ inne przesłanki o charakterze ekonomicznym. Zaliczono 

do nich: uczestnictwo gospodarstwa w projektach finansowanych przez Unię Europejską, ulgi 

podatkowe oraz  preferencyjne kredyty (tabela 43). 

Najwięcej respondentów (83%) wskazało na korzyść płynącą z ulg podatkowych jako 

elementu mającego znaczący wpływ na rozpoczęcie i kontynuację ich działalności 

turystycznej (uczestnictwo w programie ulg podatkowych). Ten czynnik nie miał znaczenia 

dla 17% respondentów.  

Aż 65% badanych wskazało na znaczenie preferencyjnych kredytów, przy czym 

wpływ tego czynnika był oceniany na różnym poziomie. Dla 35% badanych ów ekonomiczny 

instrument wsparcia działalności gospodarczej nie miał żadnego znaczenia. W tym miejscu 

gestorzy gospodarstw turystycznych podkreślali kwestię problemów z otrzymaniem kredytu 

oraz z jego rozliczeniem, co zresztą było głównym powodem zróżnicowania ocen.    

W projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej brał udział średnio co 

trzeci badany. Większość (58%) respondentów jednak nie korzystała z dofinansowań 

pochodzących z tego typu projektów. Jeśli już podmioty w nich uczestniczyły, to wpływ tego 

instrumentu na wspieranie rozwoju ich działalności turystycznej uważały za dość ograniczony 

(tylko oceny: „niska” i „bardzo niska”). Główny problem polega na tym, że informacja 

o projektach unijnych nie jest wystarczająco rozpowszechniona w środkach publicznych. 

Ponadto brakuje pomocy ze strony instytucji w procesie przygotowania wniosku 

projektowego, zaś uzyskane dofinansowanie zazwyczaj nie jest wystarczające na realizację 

całego przedsięwzięcia turystycznego2.  

 
 
 
 
 

                                                            

2 Obiekty noclegowe turystyki wiejskiej mogły starać się o dofinansowanie działalności np. z projektu ПРООН/UNDP, 
program małych grantów z GEF Small Grants Programme, programów wsparcia Federalnej Republiki Niemiec (IBB), 
programu małych grantów USA (USAID), grantów krajowych – Szwecji, Norwegii, Słowacji. 
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Tabela 43. Ocena wpływu wybranych instrumentów ekonomicznych na rozwój działalności 
turystycznej w opinii respondentów 

Ocena 

Kategoria 0 – brak 
znaczenia 

1 – bardzo 
niska 

2 – 
niska 

4 – 
wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

Ulgi podatkowe 20 - - 17 63 

Kredyty na  preferencyjnych warunkach  35 21 8 8 28 

Dofinansowanie z projektów Unii Europejskiej i 
innych źródeł zewnętrznych  

58 13 29 - - 

Źródło: badania własne. 
 
 
[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 
„Od 2018 roku ułatwiono możliwość otrzymania kredytów w „Belagroprombanku”. Teraz nie jest 
wymagane kupować rzeczy tylko białoruskiej produkcji, nie będzie kontroli z realizacji projektu”. 
 
„Otrzymanie ulgowego kredytu wymaga znacznej biurokracji. Po otrzymaniu kredytu trzeba składać 
raport do banku, w jaki sposób wydano pieniądze i tłumaczyć, dlaczego zostały kupione towary nie 
białoruskiej produkcji”. 
 
„Trzeba liczyć tylko na siebie i na swoje siły, a nie na kredyty banków”.] 
 
 
 
5.3.7. Zaangażowanie gestorów we współpracę z innymi podmiotami  

 

Rozwój działalności turystycznej wymaga od podmiotów turystycznych wejścia 

w relacje pozahandlowe („pozabiznesowe”) z podmiotami instytucjonalnymi i mieszkańcami 

wsi, a także w relacje biznesowe z innymi podmiotami gospodarczymi – turystycznymi i nie 

tylko.  

Pomoc i wskazówki ze strony innych instytucji były dla respondentów szczególnie 

ważne przed rozpoczęciu działalności turystycznej. Najczęściej wykazywali na instytucje 

administracji lokalnej (samorządową), głównie referaty zajmujące się turystyką oraz 

Stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi”. Znaczenie miała także współpraca z Agroprombank, 

który jako jedyny bank na Białorusi może wspierać finansowo rozwój turystyki wiejskiej.  

Wśród głównych korzyści przynależności do tego stowarzyszenia respondenci 

wymieniali: promocję na stronie internetowej, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, 

konferencjach, wyjazdach study-tour, możliwość poznania innych właścicieli gospodarstw 
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„agroekoturystycznych” z sąsiednich rejonów, wymianę doświadczeń, rozmowy, możliwość 

nawiązania współpracy, możliwość zdobycia kontaktów, pomoc w uczestnictwie 

w międzynarodowych projektach, pomoc w otrzymaniu preferencyjnych kredytów, 

konsultatywną pomoc w rozpoczęciu działalności turystycznej.  

 Odrębną sferę zaangażowania gospodarstw oferuje organizowana w kraju sieć 

„terytorialnych” klastrów turystyki wiejskiej. Uczestnictwo w funkcjonowaniu klastra, 

w którego obrębie zlokalizowany jest dany obiekt (gospodarstwo), wymaga ścisłej 

i bezpośredniej współpracy z lokalnym koordynatorem takiego klastra – powiązanego 

organizacyjnie z władzami rejonowymi. 

Współpraca gestorów z administracją lokalną dotyczy przeważnie pomocy 

w rozpoczęciu biznesu oraz załatwieniu spraw formalnych przed rejestracją działalności. 

Niezwykle ważne jest uzyskane informacji prawnej przed rozpoczęciem i w trakcie 

działalności turystycznej. Ponadto przedsiębiorcy oczekują od władz lokalnych 

zaangażowania w promocję turystyczną ich gospodarstwa oraz pracy nad poprawą wizerunku 

wsi wśród potencjalnych turystów. Pojawiają się także oczekiwania podmiotów, aby władze 

samorządowe popierały ich starania o uzyskanie finansowania działalności turystycznej oraz 

bezpośrednio angażowały się w projekty międzynarodowe, organizację szkoleń i warsztatów 

dla przedsiębiorców i konferencji.  

Współpraca między podmiotami turystyki wiejskiej oprócz wymiany informacji 

i przekazywania nowości (innowacji) w ramach spotkań stowarzyszeń ma także wymiar 

czysto ekonomiczny. Kooperacja podmiotów polega na wzajemnej rekomendacji swoich 

usług wśród gości (turystów), organizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych (imprez dla 

gości) oraz wymienianiu się produktami rolnymi i spożywczymi wytworzonymi 

w gospodarstwach. Charakter i zakres tej współpracy jest podobny do zjawisk mających 

miejsce w „małym” biznesie turystycznym w polskich regionach turystycznych, 

a opisywanych m.in. przez M. Kubal-Czerwińską (2018), M. Mikę (2014) czy 

J. Wojciechowską (2009). W warunkach polskich pomiędzy gospodarstwami 

agroturystycznymi czy małymi rodzinnymi obiektami noclegowymi (np. pensjonatami) są 

zawiązywane nieformalne, lecz trwałe sieci współpracy o charakterze pomocy 

międzysąsiedzkiej i znajomych, które generują ukryte efekty mnożnikowe.  

W przypadku badanych gospodarstw relacje z innymi mieszańcami wsi są zazwyczaj 

podobne i dotyczą zakupu przez gospodarstwa produktów rolnych. Respondenci wskazywali 
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także na konieczność pogłębiania współpracy ze środowiskiem społecznym wsi, aby ta lepiej 

rozumiała potrzeby i motywacje turystów. 

Dla rozwoju i poszerzenia ofert turystycznych białoruskich gospodarstw konieczna 

jest również współpraca z przewodnikami turystycznymi, zajmującymi się organizacją 

specjalistycznych wycieczek, a także rzemieślnikami i twórcami ludowymi (mistrzami 

rękodzieła), zespołami muzycznymi i tanecznymi. Współpraca z organizatorami wyjazdów 

(przewodnikami) pozwala włączać do programu wycieczek wizyty w gospodarstwach 

„agroekoturystycznych”, a przy okazji je promować lub realizować programy tematyczne dla 

gości.  

Pomocne jest także aktywne uczestnictwo w tematycznym szlaku turystycznym, na 

którym znajduje się dany obiekt (gospodarstwo) oraz współpraca z koordynatorem 

organizacyjnym owego „szlaku”. Wzrost zainteresowania wśród turystów uprawianiem sportu 

oraz turystyki specjalistycznej wpłynął na zaangażowanie się władz rejonów oraz samych 

gestorów obiektów turystycznych w tworzenie szlaków i tras turystycznych. Do najbardziej 

popularnych należą trasy i szlaki piesze. Popularnością cieszą się również szlaki tematyczne, 

np. kulturowe (muzea, obiekty historyczne, pomniki), rowerowe (możliwość wypożyczania 

rowerów), „specjalistyczne”  (możliwość wypożyczania sprzętu sportowego), konne 

(przejażdżki konne) oraz wodne (możliwość wypożyczania łodzi). 

Respondenci mieli różne indywidualne doświadczenia efektów współpracy 

z wymienionymi wyżej podmiotami instytucjonalnymi, mieszkańcami oraz innymi 

podmiotami działającymi na rynku. Strukturę ocen poziomu współpracy prezentuje tabela 44. 

Średnio współpraca ta jest realizowana raczej na niskim poziomie zaangażowania obu stron, 

choć niektórzy rozmówcy wskazywali na ważną rolę kooperacji z administracją lokalną, 

stowarzyszeniami, mieszkańcami i przewodnikami turystycznymi.    

 
Tabela 44. Ocena poziomu współpracy badanych obiektów turystycznych z innymi podmiotami 
w opinii respondentów  

Ocena 
Kategoria 

1 – bardzo niska 2 – niska 4 – wysoka 5 – bardzo wysoka 
Brak współpracy 

Administracja 
lokalna 

21 38 18 10 13 

Inne podmioty 
noclegowe 

29 57 - - 14 

Organizacje 
turystyczne 

29 42 - - 29 

Mieszkańcy wsi 22 28 23 - 27 
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Rzemieślnicy 
ludowi 

13 58 - - 29 

Stowarzyszenie 
turystyczne 

21 50 8 10 11 

Koordynatorzy 
szlaków 
turystycznych 

13 55 - - 32 

Koordynatorzy 
klastrów turystyki 
wiejskiej 

13 60 - - 27 

Przewodnicy 
turystyczni 

21 52 8 - 19 

Źródło: badania własne. 
 
 
[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 
„Konkurencji nie odczuwany, przeciwnie czasem pomagamy sobie nawzajem. Kiedy dzwonią klienci, 
a my już nie mamy wolnych miejsc, proponujemy odpocząć u naszych sąsiadów, tym samym 
stwarzamy dla nich reklamę”. 
 
„Doświadczenie europejskich krajów pokazuje, że dopóki nie ma organizacji, która będzie stabilnie 
zajmować się interesem agroturystyki, kształcić, robić projekty, umawiać się z władzą, niczego zrobić 
nie można”. 
 
„Właściciele sadyb zaczęli współpracować między sobą, z lokalnymi władzami, stwarzać turystyczne 
klastry, organizujące odpoczynek dla turystów”. 
 
„Właścicielom sadyb zaproponowano, aby bezpłatnie podali informację do katalogu sadyb. Dziwnie, 
ale wielu nawet nie zareagowało na taką ofertę”. 
 
„Dzień otwartych drzwi sadyb to bardzo kosztowna impreza, i nie zawsze opłacalna”.] 
 
 
5.3.8. Rozwój kompetencji indywidualnych i społecznych gestorów 

 

Prowadzenie obiektu turystycznego na wsi wymaga posiadania lub nabycia 

określonych cech i kompetencji osobowościowych, które umożliwiają nawiązanie kontaktu 

nie tylko z gośćmi, lecz także ze społecznością lokalną, władzami lokalnymi oraz 

stowarzyszeniami turystycznymi. Wśród cech, które zdaniem respondentów pomogły im 

rozwinąć działalność turystyczną gospodarstwa, wymieniali: pracowitość, kreatywność, pasję, 

zaangażowanie, gościnność, zdolność kooperacji, autentyczność, rozwój osobisty, otwartość 

na zmiany. Podkreślali oni, iż relacje i kontakty z turystami były źródłem wiedzy i pomagały 

zrozumieć potrzeby i zainteresowania gości. 

Co więcej, niektórzy rozmówcy wprost stwierdzali, że rozwój ich działalności 

turystycznej pomógł im w rozwoju osobistym, samorealizacji, także poprzez aktywność 
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w różnego rodzaju zajęciach z gośćmi np. nauce hafciarstwa, tkactwa, stolarstwa, 

ogrodnictwa, malarstwa, rzeźbiarstwa, zdobnictwa, rozwoju kompetencji gościnności i sztuki 

kulinarnej, czy też poznawanie przyrody.  

 
 
[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 
„Rodzinę mięliśmy dużą, i agrosadybę tworzyliśmy jako źródło dodatkowego dochodu. Ja w tym 
czasie nie byłam na emeryturze, ale nie miałam stałego źródła dochodu, i przez agroturystykę 
znalazłam dzieło dla siebie, które stało się dla mnie pracą i zajęciem dla duszy”.  
 
„Bardzo dużo zadowolenia daje ci kontakt z turystami, kiedy poznajesz ich tradycje. Mieliśmy 
turystów  z Włoch, Niemiec, Francji, Szwecji, Izraela, Polski, Rosji”. 
 
„Mój sąsiad, który lubił wypić, przypomniał sobie, że umie robić koszyki z wikliny. Powiedział mi, że 
będzie robić dla moich turystów warsztaty”. 
 
„Jednym z moich ulubionych zajęć było projektowanie krajobrazu, teraz mam „centrum ogrodowe” 
w gospodarstwie agroekoturystycznym”. 
 
„Jestem pszczelarzem od pokoleń – lubię opowiadać, co spowodowało otwarcie muzeum 
pszczelarstwa w agrosadybie.” 
 
„Teraz akcent kładzie się na system sadyba-ekomuzeum, rozwój turystyki dla osób niepełnosprawnych, 
realizacja turystycznych usług, które bazują na zasadach kreatywnej ekonomiki, która angażuje 
emerytów do pracy”. 
 
„Dzisiaj każdy właściciel sadyby pracuje jako mały touroperator”.] 
 

 

 

5.3.9. Poziom świadczonych usług a infrastruktura wsi  

 

Problematyczny jest, zdaniem przedsiębiorców, rozdźwięk pomiędzy jakością 

świadczonych przez nich usług a jakością usług świadczonych w innych obiektach usługowo-

turystycznych oraz infrastrukturą wsi, w której jest zlokalizowane ich gospodarstwo (tabela 

45). Większość badanych stwierdziło, że poziom jakości ich usług dla gości oraz poziom 

wyposażenia infrastrukturalnego ich gospodarstw jest na poziomie „wysokim” (28%) lub 

„bardzo wysokim” (27%). W niektórych gospodarstwach (24% badanych) poziom 

wyposażenia obiektu jest „niski”, co wynika z braku możliwości finansowych gestorów, aby 

dokonać modernizacji budynku (tabela 45).  
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Tabela 45. Ocena wyposażenia obiektów noclegowych oraz infrastruktury wsi w opinii respondentów 

Ocena Kategoria 

1 – bardzo niska 2 – niska 4 – wysoka 
5 – bardzo 

wysoka 
trudno 

powiedzieć 
Wyposażenie 
infrastrukturalne  
obiektu 

- 24 28 27 21 

Poziom usług w 
innych obiektach 
turystycznych 

8 33 30 10 19 

Infrastruktura wsi - 53 26 - 21 

Źródło: badania własne. 
 
 

Większość (53%) respondentów nadal jako „niski” ocenia poziom rozwoju 

infrastruktury wiejskiej. Taka ocena utrzymuje się nawet po realizacji wszystkich programów 

inwestycyjnych, które państwo realizuje po 2005 r. w kierunku modernizacji i rozwoju wsi. 

Trzeba jednak dodać, że osoby, które pochodzą ze wsi i obserwowały zmiany, jakie dokonały 

się w przestrzeni wiejskiej Białorusi od lat 90. XX w., istniejący poziom warunków oraz 

infrastruktury komunalnej oceniały wyżej.  

Ocena poziomu jakości usług w innych obiektach dla turystów (np. muzea, 

restauracje) była zróżnicowana w wypowiedziach respondentów. Dla 41%  badanych 

utrzymuje się ona stale na „niskim” lub „bardzo niskim” poziomie. Takie zdanie mieli 

najczęściej gestorzy, którzy często podróżowali także za granicę. Podobny odsetek (40%) 

badanych reprezentował stanowisko odmienne, oceniając te usługi „wysoko” lub „bardzo 

wysoko”.  

 

[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 

„Od czasu do czasu zwracamy się do lokalnej władzy, możemy liczyć na pomoc państwa, ale w jednym 
z problemów nie możemy dojść do porozumienia. Władza powiedziała, że agrosadyba to jest biznes 
i dodatkowych środków na infrastrukturę wsi nie ma zaplanowanych w budżecie. Stworzenie 
dodatkowej infrastruktury to już inwestycja właściciela agrosadyby”. 
 

„Żeby rozpocząć działalność agroekoturystyczną, musiałem zainstalować drogowskaz do obiektu, 
odremontować drogę podjazdową do sadyby”.] 
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5.3.10. Znaczenie informacji turystycznej i promocji regionalnej  

 

Nieco ponad połowa (46) gestorów obiektów (gospodarstw) „agoekoturystycznych” 

oceniła, że działalność reklamowo-informacyjna w rejonach jest na „niskim” poziomie, a 13% 

na „bardzo niskim” (ryc. 29), dlatego ich podmioty są zmuszone do rozwoju własnej 

aktywności na polu promocji i informacji turystycznej. Punkami informacji turystycznej na 

poziomie administracji rejonowej są Wydziały Edukacji, Sportu oraz Turyzmu, których 

główna sfera zadań dotyczy jednak edukacji i sportu. Sposób i zakres prowadzenia 

działalności reklamowo-informacyjnej przez te jednostki przez 27% respondentów został 

określony jako de facto „brak informacji turystycznej” na temat   walorów turystycznych 

regionu i bazy turystyki wiejskiej.  

 
 

 
 

Ryc. 29. Ocena jakości promocji i informacji regionalnej (lokalnej) z punktu widzenia 
rozwoju turystyki wiejskiej w opinii respondentów 
Źródło: badania własne. 
 
 
 
[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 
„Odczuwa się brak reklamy na lokalnym poziomie. Bardzo często turyści jadą i nie wiedzą, gdzie 
mogą się zatrzymać. Myślę, że byłoby dobrze zainstalować po drogach duże billboardy z oznaczeniem 
najbliższych sadyb”. 
 
„Państwowa reklama agroturyzmu, tylko przypomina o nim. Billboard lub reklama w radiu tylko 
podpowiada, że coś takiego istnieje”. 
 
„Niestety, zagraniczni turyści przed przyjazdem na Białoruś  w ogóle nic nie wiedzą o naszym kraju, 
ale po zwiedzaniu są bardzo pozytywnie zaskoczeni”. 
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„Zmiana w przepisach ułatwiających przekraczanie granicy, nie wpłynęła na wzrost przyjazdów 
zagranicznych turystów do gospodarstw. Myślimy, że  powodem jest brak informacji o Białorusi wśród 
zagranicznych turystów i o tym, że zaczęło działać prawo bezwizowe”.] 
 
 
 
 
5.3.11. Oczekiwania turystów krajowych w opinii respondentów 

 

Respondentów zapytano: które w ich przekonaniu elementy oferty obiektów turystyki 

wiejskiej bądź też jakie inne czynniki mają potencjał pozytywnego oddziaływania na popyt 

turystyczny oraz zwiększenie liczby turystów korzystających z pobytów turystycznych na 

wsi? Dla oceny zależności między ofertą usługową a możliwościami zwiększenia popytu 

turystycznego wybrano następujące kwestie: a) oferta oraz serwowanie bądź samodzielne 

przygotowanie przez gości posiłków z własnej i domowej produkcji rolnej, b) kategoryzacja 

obiektów turystyki wiejskiej, c) organizacja wycieczek, d) sprzedaż rękodzieła. Strukturę 

odpowiedzi (ocen respondentów) prezentuje tabela 46.   

 Oferta i przygotowanie posiłków z produkcji „domowej” zdaniem 43% respondentów 

ma „duży” lub „bardzo duży” wpływ na zwiększenie popytu turystycznego. Zdaniem 

większości respondentów kategoryzacja zupełnie nie wpływa (58%) na zwiększenie popytu 

turystycznego lub ma znaczenie „bardzo małe” (34%). Podobnie niewielki wpływ na 

zwiększenie popytu turystycznego ma organizacja wycieczek – aż 83% badanych uważało go 

za mały lub zupełnie bez znaczenia. Natomiast sprzedaż rękodzieła zdaniem prawie 

wszystkich respondentów w najmniejszym stopniu pomaga rozwijać działalność 

„agroekoturystyczną”.  

 

Tabela 46. Wpływ wybranych usług na rozwój działalności w turystyce wiejskiej  

Ocena 
Kategoria 0 – brak 

znaczenia 
1 – bardzo 

niska 
2 – 

niska 
4 – wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

Samodzielne przygotowanie posiłków 15 17 25 32 11 

Kategoryzacja obiektów noclegowych 58 34 - 8 - 

Organizacja wycieczek lokalnych 21 12 50 9 8 

Sprzedaż rękodzieła 47 33 20 - - 

Źródło: badania własne. 
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Z wypowiedzi i ocen respondentów wyłoniły się pewne cechy opisujące profil 

białoruskiego turysty (krajowego) w turystyce wiejskiej (korzystającego z usług obiektów 

noclegowych na wsi). Turysta taki poszukuje głównie form biernego odpoczynku na wsi bez 

angażowania go (aktywizowania) przez gospodarza obiektu lub poszukuje takich aktywności, 

które są mu oferowane jako gotowy produkt, zorganizowany i dostarczony w całości przez 

gospodarstwo. Turysta krajowy organizuje zazwyczaj wyjazd samodzielnie lub poprzez 

organizację turystyczną, nie wybiera gospodarstw według kategorii, ale według cen 

i lokalizacji. Nie przywiązuje wagi do produktów rzemiosła ludowego. Turyści 

zainteresowani daniami domowymi lub regionalnymi w większym stopniu wolą 

przygotowywać posiłki samodzielnie z produktów ekologicznych niż, aby takie produkty były 

im serwowane w formie gotowych posiłków.  

 

5.3.12. Bariery i ograniczenia działalności   

 

Odrębną część kwestionariusza badawczego poświęcono na identyfikację głównych 

problemów, z jakimi muszą się zmagać gestorzy obiektów noclegowych turystyki wiejskiej 

na Białorusi, a także rozpoznanie ograniczeń oraz barier rozwoju ich działalności 

turystycznej. Respondenci w wywiadach wskazali na szereg problemów – ograniczeń 

i przeszkód, które właściciele podmiotów turystyki wiejskiej są zmuszeni pokonywać na 

etapie uruchomienia działalności turystycznej oraz już w trakcie prowadzenia obiektu.  

Syntetyczny przegląd wypowiedzi pozwala uporządkować zebrane kwestie w dwie 

grupy barier i ograniczeń, które do celów operacyjnych określono jako – „zewnętrzne” 

i „wewnętrzne”.  

W świetle opinii respondentów do grupy problemów „zewnętrznych” można zaliczyć:   

– drogie wizy dla  turystów zagranicznych, oprócz gości z Ukrainy i Rosji, od których nie 

wymaga się wiz;  

– brak atrakcji turystycznych;  

– relatywnie niski poziom świadczonych usług w innych obiektach turystycznych, 

szczególnie w rozwoju i jakości infrastruktury bazy towarzyszącej, która jest zlokalizowana 

w okolicach gospodarstwa;  

– brak sprzyjających warunków kredytowych, bowiem dla wielu osób procedura otrzymania 

kredytu preferencyjnego na rozpoczęcie działalności była bardzo skomplikowana, wielu 

respondentów miało kłopoty z otrzymaniem kredytu; 
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– trudna sytuacja ekonomiczna na Białorusi i w innych krajach Wspólnoty Niepodległych 

Państw (przede wszystkim na Ukrainie i w Rosji); po kryzysie w 2011 r. wynagrodzenia na 

Bialorusi zaczęły rosnąć wolniej niż ceny na towary i usługi pierwszej potrzeby; na rynku 

odczuwalny jest niedobór w społeczeństwie białoruskim tzw. wolnych pieniędzy (funduszuy 

swobodnej decyzji), które można przeznaczyć na realizację potrzeb turystycznych; 

– brak ulg finansowych na usługi komunalne i energię elektryczną dla gospodarstw; 

– dla niektórych gospodarstw brak ulgi podatkowej w działalności turystycznej; dotyczy to 

także tych podmiotów, które powinny zarejestrować działalność gospodarczą (nie spełniają 

wymogów formalnych do korzystania z ulgi);  

–  niewielkie, a miejscami wręcz brak zainteresowania wśród mieszkańców rejonu  rozwojem 

sfery usług turystycznych;  

–  niskie zainteresowanie przedstawicieli władz lokalnych rozwojem sfery turystycznej, 

a w szczególności: niedocenianie potencjału turystycznego kraju przez władze, 

niewystarczające działania w zakresie marketingu terytorialnego, niewystarczające działania 

edukacyjne, brak „typowo turystycznych” rejonów w kraju, niedostateczna działalność 

administracji rejonów w zakresie gospodarki odpadami;  

– niedostateczna kategoryzacja i certyfikacja gospodarstw „agroekoturystycznych” w kraju 

(brak krajowej organizacji przeprowadzającej kategoryzację i certyfikację usług w turystyce 

wiejskiej);  

– wysokie koszty promocji na witrynach internetowych; 

– nagminne przekształcanie i rozbudowanie sąsiadujących gospodarstw 

„agroekoturystycznych” w pensjonaty, hotele, hotelowe kompleksy, co w odczuciu 

respondentów zaczęło odstraszać potencjalnego turystę od ich obiektu; 

– ograniczenia w poruszaniu się turystów na terenie parków narodowych;  

– zakaz kwaterowania turystów w gospodarstwach „agroekoturystycznych” położonych na 

terenie parków narodowych. 

Z kolei do grupy ograniczeń i barier „wewnętrznych” można zaliczyć:  

– utratę miejscowych tradycji kulturowych, ze względu na fakt, że wiele rodzin nie zachowało 

tradycyjnych zwyczajów, nie przekazując ich z pokolenia na pokolenie;  

– brak lub słabą współpracę części obiektów „agroekoturystycznych” ze stowarzyszeniem 

„Odpoczynek na wsi”; niejednokrotnie wspominano o braku możliwości nawiązania 

współpracy z tym stowarzyszeniem;  

– brak lub słabą współpracę gospodarstw z władzą lokalną; 
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–  brak lub słabą współpracę z mieszkańcami rejonu;  

– niewystarczającą ilość wolnych środków na rozwój gospodarstwa oraz niedobór środków 

finansowych na rozbudowę i modernizację gospodarstwa;  

– bariery językowe w kontaktach z turystami zagranicznymi.  

Problemem – w opiniach respondentów – jest stopniowe zacieranie się nazwy 

„agroekoturystyka” i „agrosadyba” w realiach działalności rynkowej podmiotów 

noclegowych, mimo że nazwy te są ustawowo określone.  Etykiety te są coraz powszechniej 

stosowane przez nowo powstające obiekty, których profil usługowy i skala działalności 

noclegowej wykracza poza określone prawem kryteria dla „agroekoturystyki”.  

W nazewnictwie stosowanym na białoruskim rynku turystycznym pojawia się więc 

sytuacja zamieszania terminologicznego i informacyjnego, która jest przejawem 

żywiołowości procesów kształtowania się bazy i oferty turystycznej na terenach wiejskich 

tego kraju. Sytuacja taka jest obserwowana także w innych państwach, gdzie zachodzą 

dynamicznie procesy transformacyjne w sferze gospodarczej i prawnej, między innymi 

w Polsce, o czym pisali M. Kubal i M. Mika (2012).   

 

[Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 
„Chciałoby się przyciągnąć zagranicznego turystę, który nie wie nic o Białorusi. Ale turyści z Łotwy, 
dostali dwa razy odmowę wizową bez wyjaśnienia przyczyny”. 
 
„W dzisiejszych czasach pod nazwą agroekoturyzmu otwiera się hotele na 100 pokoi i z VIP sauną”. 
 
„Władza rejonu oraz stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi” powinna weryfikować sadyby, czy dany 
obiekt odpowiada agroekoturyzmowi. Proponuję nowy podział pojęć na „wiejska sadyba” i „wynajem 
pokoi”.  
 
„Zgodnie z nowelizacją dekretu od 12.01.2018, można mieć agrosadybę w strefach uzdrowiskowych 
(„kurortnych zonach”), można zatrudniać osoby fizyczne na umowę o pracę lub zlecenie, można 
zatrudniać też członków swojej rodziny, ale umowy z turystami trzeba przechowywać do trzech lat, na 
szczęście ich rejestracja już nie w wiejskiej gminie, a w miejskiej”. 
 
„W przygranicznych strefach jest problem z wjazdem zagranicznych turystów. Kiedy budowało się 
sadybę, lokalna władza obiecała, że wszystkie problemy będą rozwiązane. Ale bywa, że jedna straż 
przepuszcza naszych turystów, a już inna nie i zatrzymuje turystów na trzy doby. My znajdujemy się 
w republikańskim przyrodniczym rezerwacie „Średnia Przypieć”, „Olmańskie blota”, nie możemy 
pokazywać naszym turystom przyrody. Wkrótce zostaniemy bez turystów”. 
 
„Obiekty, które znajdują się w przygranicznych strefach mają problem z otrzymaniem specjalnych 
pozwoleń dla turystów z Rosji i Polaków”. 
 
„W 2006 roku my byliśmy jedynym krajem w świecie, w którym agrosadyba była „reglamentowana” 
w osobnym dekrecie. Te zmiany były potrzebne nie tylko dla rozwoju biznesu w kraju, ale żeby 
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zachować wieś, żeby zatrzymać wyginięcie wiosek. Na przykład teraz chcę kupić jakiś przysiółek 
niedaleko od powiatowego centrum, ale to jest już bardzo trudne lub ceny są bardzo wysokie”. 
 
„Cały czas słyszymy od władzy o wprowadzeniu dodatkowych nakazów i zakazów”.] 
 



6. Wnioski 
 
 

W kontekście omówionych w poprzednich rozdziałach zagadnień można sformułować 

następujące wnioski końcowe. 

 
1. Na Białorusi turystyka wiejska jako zjawisko społecznej ruchliwości przestrzennej 

ukierunkowanej na realizację potrzeb wypoczynkowych i poznawczych na obszarach 

wiejskich ma tradycje sięgające początków XX w. Rozwój ilościowy bazy 

turystycznej świadczącej usługi noclegowe na wsi na zasadach komercyjnych 

rozpoczął się w latach 90. XX w. wraz z rozpoczęciem tworzenia przez państwo 

nowego ładu gospodarczego. Cechami procesu kształtowania się rynku usług 

noclegowych na terenach wiejskich Białorusi są: dynamizm, żywiołowość, 

spontaniczność w sferze przedsiębiorczości indywidualnej oraz niepewność efektów 

ekonomicznych, co wskazuje na początkową fazę jego rozwoju.  

 

2. Proces kształtowania się rynku usług turystycznych na terenach wiejskich Białorusi 

wykazuje zarówno podobieństwa, jak i cechy odróżniające względem analogicznych 

procesów rozwoju turystyki wiejskiej w krajach Europy Zachodniej, w tym także 

w Polsce. Podobieństwa mają przede wszystkim związek ze specyfiką geograficznych 

warunków rozwoju bazy noclegowej turystyki wiejskiej, rodzajem świadczonych 

usług – noclegowych, żywieniowych i towarzyszących, oraz społecznie oczekiwanymi 

funkcjami jej rozwoju z perspektywy obszarów wiejskich oraz uczestników ruchu 

(turystów). Baza noclegowa turystyki wiejskiej na Białorusi tworzona jest na 

podbudowie zasobów endogenicznych wsi, w tym, co szczególnie istotne, 

z wykorzystaniem istniejących zasobów mieszkaniowych oraz przy zaangażowaniu 

ludności wiejskiej. Cechą odróżniającą jest przede wszystkim fakt, iż proces tworzenia 

i kształtowania się podstawowych usług noclegowych na białoruskiej wsi podlega 

presji regulacyjnej ze strony państwa i innych instytucji otoczenia zewnętrznego. 

Biorąc jako punkt odniesienia model funkcjonalno-organizacyjny agroturystyki 

w Polsce, można stwierdzić, że podstawowa różnica w rozwoju białoruskich 

podmiotów „agroekoturystyki” (subikety agroekoturizma) wynika z faktu, iż obiekty 

te w większości funkcjonują, bądź to na zasobach materialnych małych 

(„małopowierzchniowych”, <1 ha areału) indywidualnych gospodarstw rolnych ze 
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znacznie ograniczonym zakresem produkcji rolnej, bądź też mogą być organizowane 

przez podmioty prawne zarządzające dużymi przedsiębiorstwami rolniczymi. 

 

3. Podstawą rozwoju przyjazdów turystycznych na tereny wiejskie Białorusi są z jednej 

strony atrakcyjność i walory przestrzeni rekreacyjnej kraju, wynikające z obiektywnie 

istniejących warunków przyrodniczych, ich turystycznego zagospodarowania 

i dostępności komunikacyjnej, a drugiej zaś wzrastająca w społeczeństwie białoruskim 

aktywność turystyczna i poszukiwanie form realizacji spędzania wolnego czasu 

w środowisku pozamiejskim. Rozwój podaży usług noclegowych w turystyce 

wiejskiej od początku XXI w. wpisuje się w zespół czynników oddziałujących 

pozytywnie na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich Białorusi dla ruchu 

turystycznego. Rola wartości kulturowych z punktu widzenia atrakcyjności 

turystycznej przestrzeni wiejskiej obecnie ma znaczenie uzupełniające. 

 

4. Szybki przyrost liczby obiektów świadczących usługi noclegowe w turystyce 

wiejskiej Białorusi od początku XXI w. wynika z oddziaływania genetycznie różnych 

czynników, mających swoje źródło zarówno w potencjale turystycznym przestrzeni 

geograficznej kraju, jak i w rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz 

wzrastającej potrzebie wypoczynku na łonie natury wśród mieszkańców kraju, na 

skutek wysokiego poziomu urbanizacji społecznej. Ważną rolę odgrywa tu fakt 

obecności wolnych zasobów mieszkaniowych na terenach wiejskich, które mogą 

zostać przystosowane do celów turystycznych (noclegowych) przez ich właścicieli, 

którzy w wielu przypadkach są mieszkańcami miast (dziedziczenie lub kupno 

nieruchomości na wsi), przy czym takie powiązania własnościowe mogą wskazywać 

na sytuację kształtowania się nowego typu relacji pomiędzy miastami a obszarami 

wiejskimi na Białorusi. Znaczny wpływ na rozwój podaży miejsc noclegowych 

w turystyce wiejskiej wywiera także polityka państwa, ukierunkowana na pobudzanie 

indywidualnej przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej mieszkańców 

w niektórych sektorach gospodarczych na terenach wiejskich, czemu towarzyszy 

tworzenie uregulowań prawnych i założeń planistycznych, w tym szczególnie 

warunków fiskalnych korzystnych dla podejmowania przedsięwzięć biznesowych 

w sferze bazy noclegowej turystyki wiejskiej. 
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5. Nierównomierny rozkład przestrzenny obiektów noclegowych turystyki wiejskiej 

w skali całego kraju uwarunkowany jest przede wszystkim wpływem czynnika 

bliskości przestrzennej terenów wiejskich względem głównych aglomeracji miejskich, 

co sprawia, że o rozwoju „wiejskich” obiektów noclegowych w znacznym stopniu 

decyduje ich dostępność czasowa dla mieszkańców miast. Na rozwój przestrzenny 

bazy noclegowej turystyki wiejskiej wpływa także układ sieci głównych dróg kraju, 

określający ogólne warunki fizycznej dostępności komunikacyjnej obszarów 

wiejskich, a także lokalizacja szczególnie atrakcyjnych turystycznie obszarów 

przyrodniczych. Znaczny wpływ na rozkład przestrzenny bazy noclegowej turystyki 

wiejskiej na Białorusi ma zasięg powierzchni skażenia radioaktywnego, które 

wyklucza rozwój aktywności gospodarczej, rolniczej i turystyczno-rekreacyjnej.  

 

6. Niezwykle istotna rola bazy noclegowej turystyki wiejskiej wynika z faktu, że rozwija 

się ona na terenach, gdzie występuje niedobór lub brak miejsc noclegowych 

w obiektach zakwaterowania zbiorowego. Oferta noclegowa turystyki wiejskiej 

łagodzi więc sytuację znacznych regionalnych dysproporcji w podaży miejsc 

zakwaterowania zbiorowego. Kompensowanie przestrzennych niedoborów 

recepcyjnych przez obiekty noclegowe turystyki wiejskiej pozwala między innymi 

rozwijać ruch turystyczny na terenach słabiej dostępnych komunikacyjnie, które 

dysponują szczególnie atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi, np. dla turystów 

zagranicznych.  

 

7. Rozwój bazy noclegowej turystyki wiejskiej rozpatrywany w kategoriach 

jakościowych, tzn. z punktu widzenia poziomu, jakości i rodzaju usług, determinuje 

stan oferowanych przez gestorów zasobów mieszkaniowych, wyposażenie obiektów 

i zagospodarowanie ich otoczenia – bliższego i dalszego, a także potrzeby 

oraz oczekiwania turystów, będące także źródłem innowacji usługowych. Ważnym 

czynnikiem jest wzrastające oczekiwanie turystów krajowych co do poziomu i jakości 

oferowanych im usług w turystyce wiejskiej. Komplementarna oferta usługowa 

obiektów noclegowych turystyki wiejskiej (obiektów „agroekoturystycznych”) jest 

warunkowana indywidualnymi możliwościami organizacyjnymi gestorów, 

szczególnie zdolnością tworzenia (zawiązywania się) nieformalnych sieci współpracy 

w środowisku lokalnym, w tym między innymi z twórcami ludowymi, a także 

pozalokalnie, np. z przewodnikami grup turystycznych. Mimo że formalnie 
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świadczenie usług noclegowych w turystyce wiejskiej (usług „agroekoturystycznych”) 

na Białorusi nie jest zaliczane go działalności gospodarczej, to jednak prowadzenie 

obiektów wymaga od gestorów posiadania określonych kompetencji 

przedsiębiorczych, takich jak: decyzyjność, zdolność podejmowania ryzyka, 

zarządzanie finansami, orientacja na klienta, myślenie strategiczne i operacyjne, 

orientacja na rozwój, zarządzanie relacjami, a także umiejętności negocjacyjne i cechy 

przywódcze. Osoby te budują także indywidualny kapitał społeczny w środowisku 

lokalnym. Od indywidualnych kompetencji i umiejętności gestorów zależy sposób 

prowadzenia obiektów oraz forma świadczenia w nich usług dla gości (charakter 

gościnności), co w rezultacie warunkuje ekonomiczne powodzenie przedsięwzięć 

biznesowych w turystyce wiejskiej.  

 

8. Model funkcjonalny obiektów noclegowych turystyki wiejskiej na Białorusi 

odpowiada przede wszystkim potrzebom wypoczynkowym turystów krajowych oraz 

szerszemu zakresowi potrzeb poznawczo-wypoczynkowych turystów z zagranicy. 

Turyści krajowi korzystający z obiektów noclegowych na wsi, wśród których 

przeważają rodziny z dziećmi, seniorzy oraz młodzież, nie oczekują szerokiej oferty 

komplementarnej i animacji w czasie wolnym. Ich potrzeby ogniskują się wokół 

jakości i warunków usług noclegowych oraz degustacji potraw z produktów 

wytwarzanych na miejscu. Turyści zagraniczni w większym zakresie korzystają 

z propozycji zajęć fakultatywnych i w większym stopniu niż goście krajowi są 

zainteresowani poznaniem wartości kulturowych, w tym folkloru i rzemiosła 

ludowego.  

 

9. Współcześnie rozwój bazy noclegowej turystyki wiejskiej na Białorusi jest 

fenomenem społecznym, w którym z punktu widzenia oczekiwanych funkcji można 

wyodrębnić dwa wyraźnie rysujące się wymiary – ekonomiczny i indywidualistyczny 

(psychologiczno-socjologiczny). Ekonomiczną funkcję obiektów noclegowych 

w odniesieniu do ludności wiejskiej należy postrzegać przede wszystkim 

z perspektywy oczekiwanych i rzeczywistych korzyści finansowych dla ogółu osób 

zaangażowanych w świadczenie usług dla gości. Zakres i wielkość tych korzyści są 

jednak ograniczone ze względu na skalę działalności usługowej, o czym przekonują 

rezultaty przeprowadzonych wywiadów. Mimo że tworząca się oddolnie sieć 

kooperacji w procesie dostarczania usług turystom daje szanse włączenia się 
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w łańcuch korzyści ekonomicznych osobom z różnych kręgów i grup społecznych 

wsi, to jednak wielkość środków finansowych transferowanych za pośrednictwem 

ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej pozwala względnie istotnie wspomagać 

ekonomicznie jedynie niektórych gestorów obiektów noclegowych i nielicznych 

członków ich rodzin. Z kolei indywidualistyczny czy też psychologiczno-

socjologiczny wymiar korzyści z rozwoju bazy noclegowej turystyki wiejskiej ma 

związek z szeroko rozumianym procesem aktywizacji społecznej wsi i rozwojem 

ducha indywidualnej przedsiębiorczości. Z wypowiedzi respondentów wyraźnie 

wyłania się rola turystyki wiejskiej jako czynnika rozwoju indywidualnego 

i samorealizacji jednostek w środowisku gestorów („praca wykonywana dla duszy”), 

który dokonuje się w toku zachodzących pomiędzy gospodarzami a gośćmi styczności 

i relacji oraz zawiązujących się między nimi więzi społecznych. O zawiązywaniu się 

bliższych relacji między gestorami i członkami ich rodzin a gośćmi (turystami) 

przekonuje istnienie tzw. zjawiska gości powracających. 

 

10. Obecny stan rozwoju bazy noclegowej turystyki wiejskiej wskazuje, że turystyka 

wiejska jako szczególna kategoria turystyki jest czynnikiem wspomagającym rozwój 

społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich Białorusi, choć jej rolę w strukturze 

funkcjonalnej tych obszarów można określić jedynie jako „dodatkową”. W skali 

całego kraju rozwój usług dla turystów na terenach wiejskich jest czynnikiem 

aktywizującym wybrane grupy społeczności wiejskiej, do której zaliczają się osoby 

wykazujące ponadprzeciętne cechy aktywności indywidualnej w sferze gospodarczej 

i przedsiębiorczości. Z perspektywy rozwoju wielofunkcyjnego białoruskiej wsi rolę 

gestorów bazy noclegowej w społecznościach lokalnych można określić jako 

społeczne „wzorce przedsiębiorczości”, które mogą stanowić odniesienia dla innych 

osób poszukujących własnych ścieżek rozwoju. Wydaje się, iż choć rozwój usług 

turystyki wiejskiej jest przejawem procesu aktywizacji społeczno-gospodarczej 

ludności wiejskiej, to jednak – w szerokiej perspektywie – nie można go uważać za 

potencjalny czynnik głębszych przeobrażeń w strukturze społecznej wsi oraz 

zahamowania niepożądanych zjawisk i procesów towarzyszących np. wyludnianiu się 

wsi czy rozwarstwieniu ekonomicznemu ludności. Natomiast fakt, iż funkcjonowanie 

obiektów noclegowych turystyki wiejskiej przyczynia się do mobilizacji 

endogenicznych zasobów wsi i jej modernizacji infrastrukturalnej, a także do 
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odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich sprawia, że 

działalność ta wpisuje się w koncepcję i założenia zrównoważonego rozwoju.  

 

11. Rozwój bazy noclegowej turystyki wiejskiej determinuje wpływ tzw. otoczenia 

zewnętrznego, które tworzą podmioty władzy – szczebla centralnego i regionalnego 

(lokalnego) oraz inne instytucje wyznaczające ramy prawne i zasady działalności 

usługowej w tego rodzaju obiektach. Już sam fakt, że w obecnym modelu gospodarki 

koordynowanej przez państwo stworzono warunki prawne inicjujące tworzenie się 

rynku usług turystyki wiejskiej na podbudowie indywidualnych zasobów 

mieszkańców, należy uznać za akt szczególny, mający swoje źródło w decyzjach 

o charakterze politycznym. Wiele bowiem sfer życia gospodarczego nadal pozostaje 

w domenie państwa. Z modelem gospodarczym kraju koresponduje model 

organizacyjny turystyki wiejskiej, który jest silnie scentralizowany i de facto 

koordynowany przez jedną organizację (stowarzyszenie „Odpoczynek na wsi”). 

W założeniu regionalne oddziały tego stowarzyszenia oraz niektóre jednostki 

administracji lokalnej mają tworzyć warunki organizacyjne dla rozwoju turystyki 

wiejskiej. Wypowiedzi respondentów wskazują jednak na istnienie mankamentów 

w funkcjonowaniu takiego systemu wsparcia, z czego wynika, że gestorzy obiektów 

noclegowych turystyki wiejskiej są w znacznym stopniu zdani jedynie na siebie 

w wielu kluczowych kwestiach z punktu widzenia lokalnego (regionalnego) rozwoju 

turystyki, takich jak: promocja regionalna, informacja turystyczna czy doradztwo 

prawne i wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania koniecznych inwestycji 

turystycznych. Szczególnie problematyczny wydaje się fakt niskiego zainteresowania 

przedstawicieli władz lokalnych miejscowym rozwojem turystyki. W warunkach 

kształtowania się rynku usług „agroekoturystycznych” na Białorusi rola 

stowarzyszenia „Odpoczynek na wsi” jako koordynatora, źródła wiedzy, dyfuzji 

i upowszechniania wzorców, dobrych praktyk oraz innowacji pozostaje więc nadal 

pierwszoplanowa.  

 

12. Zidentyfikowane w badaniu inne ograniczenia oraz bariery rozwoju turystyki wiejskiej 

na Białorusi wypływają z bezpośrednich doświadczeń gestorów i ich praktyki 

w obsłudze gości. Takie zagadnienia jak: ograniczenia formalne przyjazdów turystów 

zagranicznych, drogie wizy, słabnąca siła nabywcza popytu turystycznego w kraju 

oraz w sąsiedniej Rosji czy ograniczenia w poruszaniu się turystów na terenach 
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chronionych były wyraźnie artykułowane przez samych gości obiektów. Są to kwestie 

niezwykle istotne z uwagi na ich wpływ na popyt na usługi w turystyce wiejskiej oraz 

na wizerunek turystyczny Białorusi na rynku międzynarodowym. Ponadto, co ważne, 

obiekty noclegowe turystyki wiejskiej są szczególnie wrażliwe i podatne na wpływ 

wahań w popycie turystycznym. Większość pozostałych problemów, z jakimi muszą 

zmagać się gestorzy obiektów noclegowych, ma związek z utrzymującą się sytuacją 

transformacji gospodarczej kraju i postępującą stopniowo modernizacją 

infrastrukturalną, także w sektorze turystyki. Biorąc pod uwagę ogół wskazanych 

przez respondentów ograniczeń, dwie kwestie można uznać za kluczowe bariery 

rozwoju bazy „agroekoturystycznej”, są nimi niewystarczająca ilość wolnych środków 

w posiadaniu gestorów na rozwój, w tym na rozbudowę i modernizację obiektów, oraz 

brak atrakcji turystycznych w najbliższym otoczeniu wielu obiektów noclegowych 

turystyki wiejskiej.  

 

13. Mimo że oficjalne dane statystyczne wskazują na utrzymującą się od ponad dekady 

tendencję wzrostową liczby obiektów noclegowych działających jako obiekty 

turystyki wiejskiej (subiekty agroekoturizma), to jednak w świetle omówionych 

rezultatów badań perspektywy i kierunek rozwoju tej kategorii bazy turystycznej na 

Białorusi są trudne do przewidzenia. Biorąc pod uwagę poważne „wewnętrzne” 

i „zewnętrzne” słabości funkcjonowania tego sektora usług turystycznych, przyszłość 

rozwoju bazy noclegowej turystyki wiejskiej – widziana według ściśle określonych 

ram, które wyznacza obecnie sfera regulacyjna, wydaje się dość niepewna. 

Podstawowe wewnętrzne słabości tego sektora usług tkwią w niedoborach 

kapitałowych, które istotnie hamują jego rozwój. Szanse utrzymania rozwoju 

w długim okresie będą miały te obiekty, których gestorzy będą dysponować takimi 

zasobami finansowymi, które pozwolą im tworzyć atrakcyjną i konkurencyjną ofertę 

usługową, dostosowaną do wzrastających oczekiwań turystów krajowych. W tym 

świetle potencjalnie przewagę mogą zyskać obiekty zarządzane przez organizacje 

rolnicze (przedsiębiorstwa rolnicze), które dysponują znacznie większym kapitałem 

finansowym niż gospodarstwa indywidualne (osoby fizyczne). Trudno też będzie 

podmiotom „agroekoturystyczym” rywalizować z innymi obiektami noclegowymi 

działającymi komercyjnie na większą skalę i o zbliżonym profilu działania, które już 

powstają na terenach wiejskich kraju i – jak wskazują wypowiedzi respondentów – są 

przez nich postrzegane jako realna konkurencja. Obowiązujące strategiczne programy 
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rozwoju turystyki wskazują, że scenariusz komercjalizacji i umasowienia konsumpcji 

w bazie turystycznej na terenach wiejskich Białorusi będzie realizowany, szczególnie 

tam gdzie występują atrakcyjne walory turystyczne. Sferę niepewności potęgują także 

inne kwestie problemowe i dyskusyjne, jak np. możliwość współistnienia funkcji 

turystycznej i wielkoobszarowego rolnictwa na terenach wiejskich oraz rozwój usług 

turystycznych w obrębie agromiast („agromiasteczek”), które w rezultacie 

prowadzonych polityk sektorowych przez państwo przybierają charakter 

małomiasteczkowy z cechami typowo osiedlowymi. Z perspektywy średniookresowej, 

ocena możliwości rozwoju turystyki wiejskiej wiąże się także z odpowiedzią na 

otwarte wciąż pytanie: czy w postagrarnym społeczeństwie miejskim Białorusi, 

w którym nadal utrzymują się silne i wieloaspektowe relacje ze wsią, znajdzie się 

odpowiednio duże zainteresowanie zasobami i atrakcjami terenów wiejskich, 

z których mieszkańcy miast będą skłonni korzystać na zasadach komercyjnych? 

Odpowiedź na tak postawione pytanie wykracza jednak poza zakres tego opracowania.  
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Belarus' ot 29 marta 2010 g. №161. [О Государственной программе социально-
экономического развития и комплексного использования природных ресурсов 
Припятского Полесья на 2010-2015 годы. Указ Президента Республики Беларусь от 29 
марта 2010 г. №161]  

O Gosudarstvennoy programme ustoychivogo razvitiya sela na 2011-2015 gody. Ukaz Prezidenta 
Respubliki Belarus' ot 1 avgusta 2011 g. №342. [О Государственной программе 
устойчивого развития села на 2011-2015 годы. Указ Президента Республики Беларусь 
от 1 августа 2011 г. №342] 

O Gosudarstvennoy programme vozrozhdeniya i razvitiya sela na 2005-2010 gody. Ukaz Prezidenta 
Respubliki Belarus' ot 25 marta 2005 g. №150. [О Государственной программе 
возрождения и развития села на 2005-2010 годы. Указ Президента Республики Беларусь 
от 25 марта 2005 г. №150]  

O khode vypolneniya Gosudarstvennoy programmy vozrozhdeniya i razvitiya sela na 2005-2010 
gody. Postanovleniye kollegii Ministerstva zdravookhraneniya Respubliki Belarus' ot 26 marta 
2010 g. №4.4. [О ходе выполнения Государственной программы возрождения и 
развития села на 2005-2010 годы. Постановление коллегии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2010 г. №4.4]  

O merakh po razvitiyu agroekoturizma v Respublike Belarus'. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 
02 iyunya 2006 g. №372.[О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь. 
Указ Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 г. №372]  

O nekotorykh merakh po stroitel'stvu zhilykh domov (kvartir) v sel'skoy mestnosti. Ukaz Prezidenta 
Respubliki Belarus' ot 30 avgusta 2005 g. №405. [О некоторых мерах по строительству 
жилых домов (квартир) в сельской местности. Указ Президента Республики Беларусь 
от 30 августа 2005 г. №405]  

O nekotorykh voprosakh bytovogo obsluzhivaniya naseleniya v sel'skoy mestnosti v 2011-2012 
godakh. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 30 avgusta 2011 g. №386. [О некоторых 
вопросах бытового обслуживания населения в сельской местности в 2011-2012 
годах. Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. №386] 

O nekotorykh voprosakh osushchestvleniya deyatel'nosti v sfere agroekoturizma. Ukaz Prezidenta 
Respubliki Belarus' ot 27 marta 2008 g. №185. [О некоторых вопросах осуществления 
деятельности в сфере агроэкотуризма. Указ Президента Республики Беларусь от 27 
марта 2008 г. №185]  
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O nekotorykh voprosakh pravovogo regulirovaniya administrativnoy otvetstvennosti, Ukaz 
Prezidenta Respubliki Belarus' ot 01.03.2007 N 116 [О некоторых вопросах правового 
регулирования административной ответственности, Указ Президента Республики 
Беларусь от 01.03.2007 N 116] 

O podderzhke razvitiya v 2006-2010 godakh bytovogo obsluzhivaniya naseleniya v sel'skikh 
naselennykh punktakh. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 18 aprelya 2006 g. №255. [О 
поддержке развития в 2006-2010 годах бытового обслуживания населения в сельских 
населенных пунктах. Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. №255]  

O poryadke predstavleniya gostinitsami, sanatorno-kurortnymi i ozdorovitel'nymi organizatsiyami, 
fizicheskimi litsami i krest'yanskimi (fermerskimi) khozyaystvami, osushchestvlyayushchimi 
okazaniye uslug v sfere agroekoturizma, informatsii ob inostrannykh grazhdanakh i litsakh bez 
grazhdanstva v organ vnutrennikh del.Postanovleniye Ministerstva vnutrennikh del Respubliki 
Belarus' ot 01 iyulya 2010 №214. [О порядке представления гостиницами, санаторно-
курортными и оздоровительными организациями, физическими лицами и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма, информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства в 
орган внутренних дел, Постановление Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 01 июля 2010 №214.]  

O pravovom rezhime territoriy, podvergshikhsya radioaktivnomu zagryazneniyu v rezul'tate 
katastrofy na Chernobyl'skoy AES, O sootvetstvii Konstitutsii Respubliki Belarus' Zakona 
Respubliki Belarus' "Ob izmenenii Zakona Respubliki Belarus'. Resheniye Konstitutsionnogo 
Suda Respubliki Belarus' ot 1 noyabrya 2019 g. №R-1196/2019. [Об изменении Закона 
Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, О соответствии 
Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь . Решение 
Конституционного Суда Республики Беларусь от 1 ноября 2019 г. №Р-1196/2019]  

O Programme razvitiya i podderzhki lichnykh podsobnykh khozyaystv grazhdan na 2006-2010 gody. 
Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 30 maya 2006 g. №681. [О 
Программе развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006-2010 
годы. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2006 г. №681]  

O Programme razvitiya i podderzhki lichnykh podsobnykh khozyaystv grazhdan v 2011 - 2015 
godakh. Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 27 oktyabrya 2010 g. №1578. 
[О Программе развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан в 2011 - 
2015 годах. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 2010 
г. №1578] 

O Programme sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya i vozrozhdeniya sela v Gomel'skoy oblasti na 
2005-2010 gody. Resheniye Gomel'skogo oblastnogo Soveta deputatov ot 10 iyunya 2005 g. 
№170. [О Программе социально-экономического развития и возрождения села в 
Гомельской области на 2005-2010 годы. Решение Гомельского областного Совета 
депутатов от 10 июня 2005 г. №170]  

O Programme sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Minskoy oblasti na 2006-2010 gody. Resheniye 
Minskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 29 sentyabrya 2006 g. №226. [О Программе 
социально-экономического развития Минской области на 2006-2010 годы. Решение 
Минского областного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. №226]  

O Programme vozrozhdeniya i razvitiya sela Grodnenskoy oblasti na 2005-2010 gody. Resheniye 
Grodnenskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 4 iyulya 2005 g. №136. [О Программе 
возрождения и развития села Гродненской области на 2005-2010 годы. Решение 
Гродненского областного Совета депутатов от 4 июля 2005 г. №136] 

O Programme vozrozhdeniya i razvitiya sela Mogilevskoy oblasti na 2005-2010 gody. Resheniye 
Mogilevskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 19 maya 2005 g. №12-3. [О Программе 
возрождения и развития села Могилевской области на 2005-2010 годы. Решение 
Могилевского областного Совета депутатов от 19 мая 2005 г. №12-3]  
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O razvitii agroekoturizma, Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 9 oktyabrya 2017 g. g. №365. [О 
развитии агроэкотуризма, Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. 
г. №365]  

O razvitii predprinimatel'skoy initsiativy i stimulirovanii delovoy aktivnosti v Respublike Belarus'. 
Direktiva Prezidenta Respubliki Belarus' ot 31 dekabrya 2010 g. №4. [О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 
Республике Беларусь. Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№4]  

O razvitii predprinimatel'stva. Dekret Prezidenta Respubliki Belarus' ot 23 noyabrya 2017 g. №7. [О 
развитии предпринимательства. Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 
2017 г. №7]  

O razvitii sela i povyshenii effektivnosti agrarnoy otrasli, O komplekse mer po realizatsii polozheniy 
Direktivy Prezidenta Respubliki Belarus' ot 4 marta 2019 g. № 6 . Postanovleniye Soveta 
Ministrov Respubliki Belarus' ot 21 maya 2019 g. №314. [О развитии села и повышении 
эффективности аграрной отрасли, О комплексе мер по реализации положений 
Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6. Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2019 г. №314]  

O razvitii sela i povyshenii effektivnosti agrarnoy otrasli. Direktiva Prezidenta Respubliki Belarus' ot 
4 marta 2019 g. №6. [О развитии села и повышении эффективности аграрной 
отрасли. Директива Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. №6]  

O razvitii sistemy osobo okhranyayemykh prirodnykh territoriy. Postanovleniye Soveta Ministrov 
Respubliki Belarus' ot 2 iyulya 2014 g. №649. [О развитии системы особо охраняемых 
природных территорий. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 
июля 2014 г. №649]  

O sovershenstvovanii poryadka i usloviy kreditovaniya zhilishchnogo stroitel'stva v sel'skoy 
mestnosti. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 12 maya 1998 g. №236. [О 
совершенствовании порядка и условий кредитования жилищного строительства в 
сельской местности. Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 1998 г. №236]  

O sozdanii turistskikh zon, Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 30 maya 2005 g. 
№573.[О создании туристских зон, Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 мая 2005 г. №573] 

O stimulirovanii predprinimatel'skoy deyatel'nosti na territorii srednikh, malykh gorodskikh 
poseleniy, sel'skoy mestnosti. Dekret Prezidenta Respubliki Belarus' ot 7 maya 2012 g. №6. [О 
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности. Декрет Президента Республики Беларусь от 
7 мая 2012 г. №6]  

O turistskoy deyatel'nosti, O model'nom zakone. Postanovleniye Mezhparlamentskoy Assamblei 
gosudarstv - uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv ot 16 noyabrya 2006 g. 
№27-15. [О туристской деятельности, О модельном законе,  Постановление 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств от 16 ноября 2006 г. №27-15]  

O turizme, O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Zakon Respubliki Belarus': Zakon ot 16 iyunya 2010 
g. № 139-Z. [О туризме ,О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «»: Закон от 16 июня 2010 г. № 139-З]  

O turizme, O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Zakon Respubliki Belarus': Zakon ot 9 yanvarya 
2007 g. № 206-Z. [О туризме, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь: Закон от 9 января 2007 г. № 206-З]  

O turizme, Zakon Respubliki Belarus', 25 noyabrya 1999 g. № 326-3, s izm. i dop. ot 15 dekabrya 
2003 g. № 257-3. [О туризме, Закон Республики Беларусь, 25 ноября 1999 г. № 326-3, с 
изм. и доп. от 15 декабря 2003 г. № 257-3] 

O turizme: Zakon ot 25 noyabrya 1999 g. № 257-Z // Natsional'nyy reyestr pravovykh aktov 
Respubliki Belarus'. – 1999. - № 95. [О туризме: Закон от 25 ноября 1999 г. № 257-З // 
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. - № 95] 

O Vitebskoy oblastnoy programme vozrozhdeniya i razvitiya sela na 2005-2010 gody. Resheniye 
Vitebskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 23 iyunya 2005 g. №126. [О Витебской 
областной программе возрождения и развития села на 2005-2010 годы. Решение 
Витебского областного Совета депутатов от 23 июня 2005 г. №126]  

O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 2 iyunya 2006 g. №372, 
kaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 26 iyunya 2010 g. №614. [О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 г. №372, Указ 
Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. №614] 

Ob Oblastnoy programme razvitiya turizma na 2001-2005 gody. Resheniye Minskogo oblastnogo 
Soveta deputatov ot 12 dekabrya 2002 g. №125. [Об Областной программе развития 
туризма на 2001-2005 годы. Решение Минского областного Совета депутатов от 12 
декабря 2002 г. №125 ]  

Ob opredelenii perechnya perspektivnykh dlya razvitiya turizma osobo okhranyayemykh prirodnykh 
territoriy : Postanovleniye Ministerstva prirodnykh resursov i okhrany okruzhayushchey sredy 
Respubliki Belarus' ot 24 dekabrya 2010 g. № 60. [Об определении перечня перспективных 
для развития туризма особо охраняемых природных территорий : Постановление 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 24 декабря 2010 г. № 60]  

Ob osobennostyakh zatrat, vklyuchayemykh v sebestoimost' turisticheskikh uslug v organizatsiyakh, 
osushchestvlyayushchikh turisticheskuyu deyatel'nost': Postanovleniye ot 23 yanvarya 2009 g. 
№ 3 Ministerstvo sporta i turizma. [Об особенностях затрат, включаемых в 
себестоимость туристических услуг в организациях, осуществляющих туристическую 
деятельность: Постановление от 23 января 2009 г. № 3 Министерство спорта и 
туризма.]  

Ob osobo okhranyayemykh prirodnykh territoriyakh. Zakon Respubliki Belarus' ot 15 noyabrya 2018 
goda. [Об особо охраняемых природных территориях. Закон Республики Беларусь от 15 
ноября 2018 года]  

Ob ustanovlenii formy informatsii o zaklyuchenii (nezaklyuchenii, otsutstvii) dogovorov na okazaniye 
uslug v sfere agroekoturizma v otchetnom godu i priznanii utrativshimi silu nekotorykh 
postanovleniy Ministerstva po nalogam i sboram Respubliki Belarus' [Tekst] : postanovleniye 
Ministerstva po nalogam i sboram Respubliki Belarus' 24 yanvarya 2011 g. № 4. [Об 
установлении формы информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров 
на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь [Текст] : постановление Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь 24 января 2011 г. № 4]  

Ob utverzhdenii General'noy skhemy razmeshcheniya zon i ob"yektov ozdorovleniya, turizma i 
otdykha Respubliki Belarus' na 2016-2020 gody i na period do 2030 goda. Postanovleniye 
Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 15 dekabrya 2016 g. №1031. [Об утверждении 
Генеральной схемы размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года. Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. №1031] 

Ob utverzhdenii Gosudarstvennoy programmy po preodoleniyu posledstviy katastrofy na 
Chernobyl'skoy AES na 2011-2015 gody i na period do 2020 goda. Postanovleniye Soveta 
Ministrov Respubliki Belarus' ot 31 dekabrya 2010 g. №1922. [Об утверждении 
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №1922]  

Ob utverzhdenii Gosudarstvennoy programmy razvitiya turizma v Respublike Belarus' na 2011-2015 
gody: Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 24 marta 2011 g. № 373. [Об 
утверждении Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 
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2011-2015 годы: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 
2011 г. № 373]  

Ob utverzhdenii instruktsii o poryadke provedeniya instruktazha o soblyudenii pravil lichnoy 
bezopasnosti turista. Postanovleniye Ministerstva sporta i turizma Respubliki 10 iyulya 2007 
g. №17. [Об утверждении инструкции о порядке проведения инструктажа о 
соблюдении правил личной безопасности туриста. Постановление Министерства 
спорта и туризма Республики 10 июля 2007 г. №17]  

Ob utverzhdenii Instruktsii o poryadke provedeniya spetsial'nogo monitoringa vyyezdnogo turizma v 
Respublike Belarus', Ministerstvo transporta i kommunikatsiy: Postanovleniye ot 28 noyabrya 
2008 g. № 29/23 Ministerstvo sporta i turizma. [Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения специального мониторинга выездного туризма в Республике Беларусь, 
Министерство транспорта и коммуникаций.: Постановление от 28 ноября 2008 г. № 
29/23 Министерство спорта и туризма]  

Ob utverzhdenii kompleksa mer po realizatsii Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya 
Respubliki Belarus' na 2016-2020 gody. Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' 
ot 12 yanvarya 2017 g. №18. [Об утверждении комплекса мер по реализации Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2017 г. 
№18]  

Ob utverzhdenii Kompleksnoy programmy razvitiya sfery uslug v Respublike Belarus' na 2006-2010 
gody. Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 22 iyunya 2006 g. №786. [Об 
утверждении Комплексной программы развития сферы услуг в Республике Беларусь на 
2006-2010 годы. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 
2006 г. №786]  

Ob utverzhdenii meropriyatiy po vypolneniyu Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya 
Respubliki Belarus' na 2011-2015 gody. Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' 
ot 11 iyulya 2011 g. №942. [Об утверждении мероприятий по выполнению Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 
годы. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. №942]  

Ob utverzhdenii Natsional'noy programmy razvitiya turizma v Respublike Belarus' na 2008-2010 
gody. Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 21 dekabrya 2007 g. №1796. 
[Об утверждении Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь 
на 2008-2010 годы. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 
декабря 2007 г. №1796]  

Ob utverzhdenii plana razvitiya otdel'nykh regionov, otstayushchikh po urovnyu sotsial'no-
ekonomicheskogo razvitiya. Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 9 
oktyabrya 2019 g. №689. [Об утверждении плана развития отдельных регионов, 
отстающих по уровню социально-экономического развития. Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 октября 2019 г. №689]  

Ob utverzhdenii Polozheniya o respublikanskom turistskom konkurse «Poznay Belarus'»: 
Postanovleniye ot 28 iyulya 2006 g. № 23 Ministerstvo sporta i turizma. [Об утверждении 
Положения о республиканском туристском конкурсе «Познай Беларусь»: 
Постановление от 28 июля 2006 г. № 23 Министерство спорта и туризма.]  

Ob utverzhdenii Programmy razvitiya spetsial'nogo turistsko-rekreatsionnogo parka «Avgustovskiy 
kanal» na 2012-2015 gody: postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 21 
noyabrya 2011 g. № 1564. [Об утверждении Программы развития специального 
туристско-рекреационного парка «Августовский канал» на 2012-2015 годы: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2011 г. № 1564]  

Ob utverzhdenii Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Brestskoy oblasti na 2011 - 2015 
gody. Resheniye Brestskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 16 sentyabrya 2011 g. №121. 
[Об утверждении Программы социально-экономического развития Брестской области 
на 2011 - 2015 годы. Решение Брестского областного Совета депутатов от 16 сентября 
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2011 г. №121]  

Ob utverzhdenii Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Gomel'skoy oblasti na 2006-2010 
gody. Resheniye Gomel'skogo oblastnogo Soveta deputatov ot 26 sentyabrya 2006 g. №278. 
[Об утверждении Программы социально-экономического развития Гомельской 
области на 2006-2010 годы. Решение Гомельского областного Совета депутатов от 26 
сентября 2006 г. №278] 

Ob utverzhdenii Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Minskoy oblasti na period do 
2020 goda. Resheniye Minskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 13 aprelya 2017 g. №206. 
[Об утверждении Программы социально-экономического развития Минской области 
на период до 2020 года. Решение Минского областного Совета депутатов от 13 апреля 
2017 г. №206]  

Ob utverzhdenii Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Minskoy oblasti na 2011 - 2015 
gody. Resheniye Minskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 10 iyunya 2011 g. №90. [Об 
утверждении Программы социально-экономического развития Минской области на 
2011 - 2015 годы. Решение Минского областного Совета депутатов от 10 июня 2011 г. 
№90]  

Ob utverzhdenii Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Belarus' na 2016-2020 
gody. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 15 dekabrya 2016 g. №466. [Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы. Указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. №466] 

Ob utverzhdenii Programmy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Belarus' na 2011-2015 
gody. Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus' ot 11 aprelya 2011 g. №136. [Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 
годы. Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. №136]  

Ob utverzhdenii Programmy vozrozhdeniya i razvitiya sela Minskoy oblasti na 2005-2010 gody. 
Resheniye Minskogo oblastnogo Soveta deputatov ot 26 maya 2005 g. №125. [Об 
утверждении Программы возрождения и развития села Минской области на 2005-2010 
годы. Решение Минского областного Совета депутатов от 26 мая 2005 г. №125] 

Ob utverzhdenii Sanitarnykh norm, pravil i gigiyenicheskikh normativov «Gigiyenicheskiye 
trebovaniya k usloviyam i organizatsii osushchestvleniya fizicheskimi litsami i 
sel'skokhozyaystvennymi organizatsiyami deyatel'nosti po okazaniyu uslug v sfere 
agroekoturizma» : Postanovleniye Ministerstva zdravookhraneniya Respubliki Belarus' ot 21 
iyulya 2011 g. № 73. [Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов «Гигиенические требования к условиям и организации осуществления 
физическими лицами и сельскохозяйственными организациями деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма» : Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 73]  

Ob utverzhdenii sanitarnykh norm, pravil i gigiyenicheskikh normativov «Gigiyenicheskiye 
trebovaniya k razmeshcheniyu, ustroystvu, oborudovaniyu i soderzhaniyu ob"yektov malogo 
predprinimatel'stva, Postanovleniye Ministerstva zdravookhraneniya Respubliki Belarus' ot 31 
oktyabrya 2008 g. №183. [Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 
содержанию объектов малого предпринимательства, Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 31 октября 2008 г. №183]  

Ob utverzhdenii Strategii razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva "Belarus' - strana 
uspeshnogo predprinimatel'stva" na period do 2030 goda. Postanovleniye Soveta Ministrov 
Respubliki Belarus' ot 17 oktyabrya 2018 g. №743. [Об утверждении Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного 
предпринимательства" на период до 2030 года. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. №743] 

Ob utverzhdenii Tipovogo dogovora na okazaniye uslug v sfere agroekoturizma : Postanovleniye 
Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 29 iyunya 2006 g. № 818 : [s izm. i dop. : tekst po 
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sostoyaniyu na 30 dekabrya 2010 g. № 1910]. [Об утверждении Типового договора на 
оказание услуг в сфере агроэкотуризма : Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июня 2006 г. № 818 : [с изм. и доп. : текст по состоянию на 30 декабря 
2010 г. № 1910] 

Ob utverzhdenii Ustava gosudarstvenno-obshchestvennogo ob"yedineniya «Belorusskoye 
obshchestvo okhotnikov i rybolovov»: Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 
14 oktyabrya 2006 g. № 1348.[Об утверждении Устава государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»: Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 октября 2006 г. № 1348]  

Programma sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Belarus' na 2016–2020 gody Ukaz 
Prezidenta Respubliki Belarus' 15.12.2016 № 466. [Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы Указ Президента Республики 
Беларусь 15.12.2016 № 466]  

Respublikanskaya skhema razmeshcheniya rybolovnykh ugody, O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v 
postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 20 fevralya 2007 g. № 220: 
Postanovleniye Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 1 fevralya 2010 g. № 136. 
[Республиканская схема размещения рыболовных угодий, О внесении изменений и 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 
2007 г. № 220: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 
2010 г. № 136]  

Sriedstwa razmieszczenija obszczije triebowanija utwierżdien i wwiedien w diejstwije 
Postanowlenijem gosstandarta Riespubliki Biełarusʹ ot 26 ijunia 2005 g. № 28. [Средства 
размещения общие требования утвержден и введен в действие Постановлением 
госстандарта Республики Беларусь от 26 июня 2005 г. № 28]. 

Zamkí Belarusí na 2011-2018 gady, Savet Mínístraŭ. Ab zatsvyardzhenní Dzyarzhaŭnay pragramy: 
Pastanova ad 6 studzenya 2012 g. № 17. [Замкі Беларусі на 2011-2018 гады, Савет 
Міністраў. Аб зацвярджэнні Дзяржаўнай праграмы: Пастанова ад 6 студзеня 2012 г. № 
17.]  



Spis tabel 
 

Tabela 1. Liczba podmiotów biorących udział w badaniu kwestionariuszowym według obwodów 
i rejonów 

Tabela 2. Wybrane definicje turystyki wiejskiej 

Tabela 3. Przykładowe definicje agroturystyki  

Tabela 4. Cechy oferty agroturystycznej i produktu agroturystycznego 

Tabela 5. Przykładowe określenia stosowane w białoruskiej literaturze naukowej i dokumentach 
rządowych odwołujące się do idei turystyki na obszarach wiejskich  

Tabela 6. Korzyści z agroturystyki dla gospodarstwa, wsi oraz turystów  

Tabela 7. Parki narodowe Białorusi 

Tabela 8. Powierzchnia terenów rekreacyjnych na Białorusi według regionów i subregionów  

Tabela 9. Cechy (wskaźniki) terenów turystyczno-rekreacyjnych Białorusi w 2016 r. wraz z 
perspektywą na lata: 2020 i 2030 

Tabela 10.  Tereny (strefy) turystyczno-rekreacyjne Białorusi (stan na 2018 r.)  

Tabela 11. Liczba materialnych walorów kulturowych Białorusi według obwodów 

Tabela 12. Najcenniejsze zabytki architektury, historii i kultury Bialorusi 

Tabela 13. Struktura użytkowania gruntów rolnych Białorusi w 2018 r. (w tys. ha) 

Tabela 14. Udział kategorii gospodarstw rolnych w produkcji wybranych towarów rolniczych (2017 
r.) 

Tabela 15. Udział kategorii gospodarstw rolnych w strukturze wartości produktu rolnego Białorusi 
w latach 2010 i 2017 (w %) 

Tabela 16. Programy rozwoju rolnictwa na Białorusi 

Tabela 17. Liczba oraz struktura przedsiębiorstw jednoosobowych według rodzaju działalności 
gospodarczej (stan na koniec 2018 r.) 

Tabela 18. Liczba małych i mikro-przedsiębiorstw w Białorusi według jednostek administracyjnych 
w latach 2000, 2010 i 2018 

Tabela 19. Wykaz regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do rozwoju 
turystyki wiejskiej na Białorusi  

Tabela 20. Struktura bazy noclegowej Białorusi (2015 r.) 

Tabela 21. Liczba miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego na Białorusi według 
obwodów (2018 r.) 

Tabela 22. Liczba zarejestrowanych podmiotów zakwaterowania turystyki wiejskiej na Białorusi 
w latach 2006–2013 według obwodów 

Tabela 23. Obiekty noclegowe turystyki wiejskiej (subiekty agroekoturizma) na obszarach wiejskich 
Białorusi według rejonów (stan na grudzień 2014 r.) 

Tabela 24. Udział obiektów noclegowych turystyki wiejskiej w pojemności recepcyjnej rejonów 
Białorusi (stan na grudzień 2014 r.) 

Tabela 25. Liczba rejonów według przedziałów wskaźnika „x” – stosunek pojemności recepcyjnej 
bazy noclegowej turystyki wiejskiej do pojemności bazy zakwaterowania zbiorowego  

Tabela 27. Struktura udostępnianych pokoi w obiektach turystyki wiejskiej na Białorusi według 
rodzaju (2014 r.) 
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Tabela 26. Struktura udostępnianych miejsc noclegowych w obiektach turystyki wiejskiej na Białorusi 
według liczby pokoi (2014 r.) 

Tabela 28. Korzystający z obiektów noclegowych turystyki wiejskiej oraz przychody finansowe 
obiektów (lata 2012–2018)  

Tabela 29. Liczba podmiotów turystyki wiejskiej w obwodach a wielkość przychodów finansowych 
(2011 r.) 

Tabela 30. Charakterystyczne cechy rozwoju turystyki wiejskiej w obwodach Białorusi 

Tabela 31. Atrakcyjność oferty turystyki wiejskiej na Białorusi dla turystów z zagranicy 

Tabela 32. Cechy atrakcyjności obiektów turystyki wiejskiej na Białorusi w opinii turystów krajowych 

Tabela 33. Przykłady ofert usługowych obiektów noclegowych turystyki wiejskiej  

Tabela 34. Laureaci "grand prix" konkursu pt. Najlepsze gospodarstwo turystyki wiejskiej roku  

Tabela 35. Liczba miejsc noclegowych w badanych obiektach według obwodów 

Tabela. 36. Liczba badanych obiektów według przedziałów oferowanych miejsc noclegowych 

Tabela 37. Struktura badanych obiektów według liczby wynajmowanych pokoi 

Tabela 38. Oferta dodatkowa badanych obiektów noclegowych 

Tabela 39. Atrakcje dostępne dla gości w otoczeniu badanych obiektów noclegowych 

Tabela 40. Średni odsetek gości powracających (tzw. stałych gości) w stosunku do ogółu gości w roku 
w badanych obiektach 

Tabela. 41. Sposób wejścia w posiadanie działki/domu na wsi przez gestorów badanych obiektów 
noclegowych* 

Tabela 42. Ocena wpływu walorów najbliższej okolicy na funkcjonowanie badanych obiektów 
w opinii respondentów 

Tabela 43. Ocena wpływu wybranych instrumentów ekonomicznych na rozwój działalności 
turystycznej w opinii respondentów 

Tabela 44. Ocena poziomu współpracy badanych obiektów turystycznych z innymi podmiotami 
w opinii respondentów  

Tabela 45. Ocena wyposażenia obiektów noclegowych oraz infrastruktury wsi w opinii respondentów 

Tabela 46. Wpływ wybranych usług na rozwój działalności w turystyce wiejskiej  

 

Spis rycin  
 

Ryc. 1. Podział administracyjny Białorusi na obwody i rejony 

Ryc. 2. Główne elementy strukturalne terytorialnego systemu turystyczno-rekreacyjnego Białorusi 

Ryc. 3. Obszary chronione na Białorusi oraz zasięg strefy skażenia cezem-134.   

Ryc. 4. Regiony historyczno-etnograficzne Białorusi według W. Titowa (1983). 

Ryc. 5. Obszary turystyczne („strefy kulturowo-turystyczne”) Białorusi. 

Ryc. 6. Udział mieszkańców miast i wsi w rozwoju ludności Białorusi w latach 1959–2019 

Ryc. 7. Wzrost liczby małych i mikro przedsiębiorstw w Białorusi w latach 2000-2018 

Ryc. 8. Struktura małych i mikro przedsiębiorstw według rodzajów działalności gospodarczej (2018 
r.) 
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Ryc. 9. Liczba zarejestrowanych małych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców na Białorusi według 
rejonów i miast (bez przedsiębiorstw jednoosobowych i przedsiębiorstw rolniczych)  

Ryc. 10. Destynacje turystyki wiejskiej („destynacje agoekoturystyczne”) w obwodach brzeskim i 
grodzieńskim 

Ryc. 11. Klasyfikacja rejonów Białorusi według przedziałów liczby miejsc noclegowych w obiektach 
zakwaterowania zbiorowego 

Ryc. 12. Przyrost liczby obiektów bazy noclegowej na Białorusi w latach 2005–2018 

Ryc. 13. Klasyfikacja rejonów Białorusi według przedziałów liczby miejsc w obiektach noclegowych 
turystyki wiejskiej 

Ryc. 14. Pozycja regionów Białorusi ze względu na udział bazy noclegowej turystki wiejskiej 
w tworzeniu potencjału recepcyjnego ogółem 

Ryc. 15. Struktura wiekowa respondentów 

Ryc. 16. Struktura respondentów ze względu na wykształcenie 

Ryc. 17. Aktywność zawodowa respondentów przed rozpoczęciem działalności turystycznej 

Ryc. 18. Okres funkcjonowania badanych obiektów noclegowych w latach  

Ryc. 19. Struktura badanych obiektów noclegowych według posiadanej powierzchni rolnej 

Ryc. 20. Struktura działalności rolniczej prowadzonej przez gestorów badanych obiektów 
noclegowych 

Ryc. 21. Deklarowana przez respondentów średnia długość pobytu gości w badanych obiektach 
noclegowych 

Ryc. 22. Deklarowana liczba turystów przybywająca w miesiącu do badanych obiektów według 
przedziałów  

Ryc. 23. Kraj pochodzenia turystów zagranicznych w badanych obiektach noclegowych według 
wskazań respondentów  

Ryc. 24. Deklarowana przez respondentów cena pobytu turystów za dobę w ich obiekcie noclegowym 
(w przeliczeniu na USD) 

Ryc. 25. Znaczenie przychodów z usług turystycznych jako źródła utrzymania gestorów w badanych 
obiektach  

Ryc. 26. Okres zamieszkania na wsi przez gestorów badanych obiektów noclegowych  

Ryc. 27. Otrzymanie przez respondentów pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności turystycznej 

Ryc. 28. Ocena stanu zachowania tradycyjnej kultury lokalnej z punktu widzenia rozwoju turystyki 
wiejskiej w opinii respondentów 

Ryc. 29. Ocena jakości promocji i informacji regionalnej (lokalnej) z punktu widzenia rozwoju 
turystyki wiejskiej w opinii respondentów 
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Załącznik 
 

Pytania kwestionariusza wywiadu z gestorami obiektów noclegowych turystyki 
wiejskiej na Białorusi (tłumaczenie z j. rosyjskiego) 

 
 
A. Informacja o obiekcie  
 
1. Nazwa obiektu: …   

2. Położenie – Rejon: …; Miejscowość: … 

3. Liczba miejsc noclegowych: … 

4. Liczba wynajmowanych pokoi : … 

 
B. Informacje o gestorach/właścicielach 
 
5. Od ilu lat prowadzicie Państwo własne gospodarstwo agroekoturystyczne? 

6. Czy przed działalnością agroekoturystyczną prowadziliście Państwo inną działalność turystyczną? 
Jeśli tak, to jaką? 

7. Od ilu lat mieszka Pan/Pani na stałe na wsi? 
<1 rok; 1–3; 4–5; 5–10; <10 lat; nie mieszkam na stałe na wsi 

8. W jaki sposób weszliście Państwo w posiadanie, zarząd lub zorganizowaliście własny obiekt 
agroekoturystyczny?  
Przykładowo: zakup domu, zakup ziemi od osoby prywatnej, zakup domu od państwa, otrzymanie domu w 
spadku, otrzymanie ziemi w spadku, budowa domu dzięki kredytowi preferencyjnemu, kupno ziemi od państwa 
na preferencyjnych warunkach itd… 

9. Czy przychód z usług agroekoturystycznych dla właściciela/gestora obiektu stanowi główne czy 
dodatkowe źródło dochodu? 

10. Jeśli nie jest Pan/Pani rolnikiem, to w jakim zawodzie Pan/Pani pracuje? 

11. Ile wynosi powierzchnia Państwa gospodarstwa rolnego? 
<0,5; 0,5–1,0 ha; 1,1–5,0 ha; 5,1–10,0 ha; 10,1–20,0 ha; 20,1–50,0 ha; 50,1–100,0 ha; >100 ha 
 
12. Czy prowadzicie Państwo działalność rolniczą, jeśli tak, to jaką? Proszę zaznaczyć. 
warzywnictwo   
uprawa roślin  
hodowla zwierząt  
łowiectwo  
pszczelarstwo  
inne (proszę podać jakie?)…  
 
13. Czy zatrudniacie Państwo pracowników sezonowych? Jeśli tak, to ilu rocznie? 

14. Ile osób utrzymuje się z działalności turystycznej w Państwa obiekcie (bez pracowników 
sezonowych)? 
 
C. Goście 
 
15. Na jak długo najczęściej turyści przybywają do Waszego obiektu? 
       1 noc; 2-3 dni / weekendy; 5-7 dni; więcej 

16. Jaki odsetek w ciągu roku stanowią tzw. stali goście (turyści często powracający) w stosunku do 
ogółu gości w Waszym obiekcie?  

17. Skąd najczęściej przyjeżdżają do Państwa obiektu turyści zagraniczni?  
 

18. Proszę zaznaczyć jakie usługi oferujecie Państwo turystom 
pokoje gościnne  wypożyczalnia sprzętu turystycznego   
wyżywienie  organizacja wycieczek  
dania kuchni regionalnej  pomoc w pracach gospodarskich   
świętowanie świąt narodowych, obrzędów  organizacja seminariów, szkoleń   
rolnicze produkty „ekologiczne”  sprzedaż pamiątek  
występy zespołów ludowych, muzycznych  sprzedaż produktów rolnych  
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organizacja uroczystości rodzinnych, wesel  prezentacja rzemiosła  
plac zabaw dla dzieci  mini-zoo  
myślistwo  ogród roślin i ziół  
jazda konna  Internet dla gości  
bania, sauna  opłaty za usługę kartą płatniczą  
basen  animacja czasu wolnego gości  
zbieranie jagód, grzybów, ziół  Inne (proszę podać jakie?) 

 
 

 
19. Co wpłynęło na rozwój w Państwa gospodarstwie usług dodatkowych (poszerzenie oferty)? 
Przykładowo: zainteresowania samych turystów, zewnętrzna pomoc finansowa, uczestnictwo w projektach 
rozwojowych lub szkoleniach, własne doświadczenia z innych krajów (edukacyjne wyjazdy), wsparcie ze strony 
stowarzyszeń (reklama, edukacja, włączenie w międzynarodowe projekty), wsparcie administracji rejonu 
(finansowe, rzeczowe), otrzymanie ulgowego kredytu, potrzeba realizacji własnych talentów (np. rzemiosło), 
chęć zachowania kultury materialnej i niematerialnej swojego rejonu itd. … 
 
D. Działalność obiektu 
 
20. Proszę ocenić, jakie znaczenie dla działalności Państwa obiektu mają poniższe elementy 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym rzędzie 
bardzo 
małe 

małe duże 
bardzo 
duże 

brak 

Przyrodnie dziedzictwo (rzeka, jezioro, parki narodowe, las)      
Materialne dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, historyczne, 
sakralne) 

     

Niematerialne dziedzictwo kulturowe (zwyczaje ludowe, pieśni ludowe, 
tańce) 

     

Uczestnictwo w zagranicznych projektach      
Dofinansowanie ze strony państwa      
Ulgi podatkowe      
Kategoryzacja bazy noclegowej      
Lokalizacja      
Gościnność      
Inne (jakie?) …      

 
21. Proszę ocenić ogólny poziom poniższych usług w Waszym rejonie 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym rzędzie bardzo niski niski wysoki bardzo wysoki brak 
Usługi komunalne (gaz, woda, internet, kanalizacja, telefon)      
Usługi turystyczne w innych obiektach np. w muzeach, 
restauracjach, sanatoriach  

     

Jakość dróg      
Połączenia komunikacyjne (autobus, pociąg)      
Promocja i informacja turystyczna na poziomie rajonu      

 
22. Proszę ocenić poziom Państwa współpracy z innymi podmiotami/obiektami 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym rzędzie bardzo niski niski wysoki bardzo wysoki brak 
Administracja lokalna      
Inne gospodarstwa agroekoturystyczne      
Organizacje turystyczne       
Mieszkańcy wsi      
Twórcy ludowi (znawcy sztuki ludowej)      
Stowarzyszenia       
Koordynator szlaków turystycznych       
Koordynator klastra turystyki wiejskiej      
Przewodnik turystyczny      

 
23. Proszę ocenić wpływ wymienionych niżej elementów na zwiększenie liczby gości w Państwa 
obiekcie? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym rzędzie bardzo mały mały duży bardzo duży brak 
Reklama w Internecie      
Rekomendacja turystów, którzy odwiedzili Państwa obiekt      
Konkurencyjna cena      
Wizytówki, katalogi      
Inne (jakie?) ...      

 
 
24. Czy jesteście Państwo zaangażowani w działalność stowarzyszeń na rzecz rozwoju turystyki 
wiejskiej? Jeśli tak, to jakich? 
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25. Czy korzystaliście Państwo z funduszy zewnętrznych na rozwój gospodarstwa? Jeśli tak, to skąd 
one pochodziły i na jakie działanie dostaliście Państwo dofinansowanie? 

26. Ze strony jakich instytucji otrzymujecie Państwo największą pomoc i wsparcie w Waszej 
działalności turystycznej? 
 
 
E. Ograniczenia  
 
27. Jakie są najpoważniejsze bariery (ograniczenia) rozwoju Państwa obiektu noclegowego?  
Proszę o swobodną wypowiedź. 

28. Od czego, w Pana/Pani opinii, zależy sukces prowadzenia gospodarstwa agroekoturystycznego? 

29. Które elementy są najbardziej potrzebne dla rozwoju turystyki wiejskiej w Waszej 
miejscowości/okolicy? 
Przykładowo: rozwój infrastruktury: technicznej, społecznej, turystycznej (jakiej?), doradztwo i szkolenia, 
wizyty studyjne w gospodarstwach, na których można się wzorować, zmiany prawne, zmiany podatkowe, 
promocja gospodarstw agroekoturystycznych, współpraca z organizacjami turystycznymi, pomoc finansowa itd. 
 
F. Informacja o respondencie 
 
30. Płeć: Mężczyzna, Kobieta 

31. Wiek (lata): 18–30; 31–45; 46–60; 61–70; 71 i więcej  

32. Wykształcenie: … 

33. Zawód wyuczony: … 

34. Zawód wykonywany: … 
 



Summary 
 
 

Conditions and development state of rural tourism accommodation facilities in Belarus 
 
 
This dissertation addresses the issue of development and functioning of accommodation 
facilities specializing in providing services for tourists participating in rural tourism in 
Belarus. Rural tourism as a social, cultural, economic and spatial phenomenon has been a 
subject of interest and scientific discussion for many years, also in Belarus. The main aim of 
this paper is to determine the factors and limitations regarding the development of rural 
tourism accommodation facilities in Belarus, to indicate the directions of their spatial 
development, as well as to recognize the specificity of the functioning of such facilities from 
their organization point of view,and the scope and type of services provided. In order to 
achieve the main aim, the following specific objectives were adopted: – recognition of the 
current state and directions of spatial development in rural tourism accommodation facilities; 
– determinationof the development factors in rural tourism accommodation facilities, resulting 
from natural, socio-cultural, economic, legal and organizational conditions; – recognition of 
the type and scope of basic and complementary services provided to tourists in rural tourism 
accommodation facilities; – recognition of limitations and barriers to the development and 
functioning of rural tourism accommodation facilities; – determination of the development 
opportunities for rural tourism accommodation facilities in Belarus in the future. 
In order to achieve the main aim and specific objectives of this paper, field research was 
carried out in the form of questionnaire-based interviews with administrators of rural tourism 
accommodation facilities (91 interviews in total), as well as interviews with employees of the 
“Rest in the countryside” association (15 interviews in total); representatives of local 
authorities (10 interviews); as well as employees of the Tourism Department of the Ministry 
of Sport and Tourism, the “Belagroprombank”, the regional tax office and the coordinator of 
regional international project on rural tourism in Belarus. The analysis included also 78 legal 
and planning documents. 
As a research result, it was found among others that: 
– rapid development of rural tourism accommodation facilities in Belarus began in the 1990s 
with the beginning of creation of a new economic order by the state; 
– the features related to the shaping process of the accommodation services market in rural 
areas of Belarus are: dynamism, liveliness, spontaneity in the sphere of individual 
entrepreneurship and uncertainty of economic effects, which indicates the initial phase of its 
development; 
– the shaping process of the tourist services market in rural areas of Belarus shows both 
similarities and distinguishing features in relation to similar processes of rural tourism 
development in Western European countries, including Poland; 
– the rapid growth in the number of establishments providing accommodation services in rural 
tourism of Belarus since the beginning of the 21st century results from the influence of 
various genetic factors originating both in the tourist potential of geographical area of the 
country and the development of individual entrepreneurship, as well as the growing need for 
outdoor recreation among the inhabitants of the country due to the high level of social 
urbanization; an important role is played by the presence of free housing resources in rural 
areas; 
– the supply development of accommodation in rural tourism is also significantly influenced 
by the state policy aimed at stimulating individual entrepreneurship and economic activity of 
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the inhabitants in certain economic sectors in rural areas, accompanied by the creation of legal 
regulations; 
– uneven spatial distribution of rural tourism accommodation facilities throughout the country 
is primarily determined by the influence of a factor of spatial proximity of rural areas on 
major urban agglomerations; 
– the spatial distribution of rural tourism in Belarus is affected by the reach of radioactive 
contamination, which excludes the development of economic, agricultural, tourism and 
recreational activities; 
– the rural tourism offer alleviates the situation of regional disproportions in the supply of 
collective accommodation; 
– development of rural tourism accommodation facilities in qualitative terms determines the 
condition of housing resources offered by administrators, equipment of facilities and 
development of their surroundings, as well as the needs and expectations of tourists; 
– complementary offer of services in rural tourism accommodation facilities is conditioned by 
individual organizational capabilities of the administrators, especially the ability to create 
(establish) informal cooperation networks in the local and extra-local environment; 
– although the provision of accommodation services in rural tourism in Belarus is not 
formally included in its economic activity, the operation of facilities requires specific 
entrepreneurial competences of the administrators, which determine the economic success of 
business ventures in rural tourism; 
– the functional model of analysed accommodation facilities is primarily responsive to the 
needs of domestic tourists as well as to the needs of foreign tourists who take advantage of the 
optional activities to a greater extent and are more interested in learning cultural values, 
including folklore and folk crafts, than domestic guests; 
– rural tourism is a factor supporting social and economic development of rural areas of 
Belarus, although its role in the functional structure of these areas can be described as 
“additional”; 
– in the light of research results, the prospects and direction of development of this tourist 
base category in Belarus are difficult to predict, due to serious “internal” and “external” 
weaknesses in the functioning of this tourist services sector, which significantly impede its 
development; 
– the opportunity to maintain development in the long term will have those facilities, whose 
managers will have appropriate financial resources, which will allow them to create an 
attractive and competitive service offer, adapted to the growing expectations of domestic 
tourists. Moreover, it will be difficult for “agri-ecotourism” entities to compete with other 
accommodation facilities operating commercially on a larger scale and with a similar profile; 
the sphere of uncertainty is also increased by other problematic issues, such as e.g. the 
possibility of co-existence of the tourist function and large-scale agriculture or the 
development of tourist services within agri-cities, which as a result of the sectoral policies 
pursued by the state take on a small-town character with typical housing estate features. 
From the medium-term perspective, the evaluation of rural tourism development opportunities 
is also related to the answer of still open question: will there be sufficient interest in the 
resources and attractions of rural areas in the post-agrarian urban society of Belarus, where 
strong and multi-faceted relations with rural areas are still maintained, and where the 
inhabitants of cities will be willing to use them on commercial terms? 
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