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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Postrzeganie nieprawidłowo ci na rynku 
żywno ci przez młodych konsumentów

Wstęp

Prawo gwarantuje konsumentom dost p do ywno ci, która nie powinna 
stwarzać zagro enia ani dla ich zdrowia, ani dla ycia. Poza tym przysługuje im 
tak e prawo do uzyskiwania rzetelnych i niewprowadzaj cych w bł d informacji 
na temat produktów ywno ciowych oferowanych w sprzeda y. Ka dy uczest-
nik rynku kupuj c produkt ywno ciowy, który jest niezgodny z deklaracjami 
producenta b d  sprzedawcy, ma prawo do zło enia reklamacji, a istniej ce prze-
pisy prawne narzucaj  okre lone metody post powania w przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji. Wyst powanie nieprawidłowo ci potwierdzaj  wyniki kontroli 
przeprowadzonych przez Inspekcj  Handlow . W wyniku kontroli przeprowa-
dzonych w III kwartale 2014 roku zwi zanych z oznakowaniem rodków spo-
ywczych dobrowolnymi informacjami zakwestionowano co trzeci  skontrolo-

wan  parti . Zastrze enia najcz ciej dotyczyły zasadno ci okre le  produktów 
jako „domowy”, „wiejski” czy „tradycyjny”. W raporcie Inspekcji Handlowej 
czytamy, e „charakter stwierdzonych nieprawidłowo ci wskazywał na celowe 
działanie: przedsi biorcy starali si  wyró nić swoje produkty, nierespektuj c 
prawa konsumentów do rzetelnej informacji” [UOKiK 2014a, s. 11].

Konsumenci wyst puj cy na rynku jako słabsza strona powinni mieć za-
pewnion  ochron  przed pozostałymi podmiotami, które maj  silniejsz  pozycj  
na tym rynku [D browska 2001]. Nieuczciwe działanie samych przedsi bior-
ców wobec swoich konkurentów równie  mo e działać na szkod  konsumentów, 
a czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spo ywczym mog  mieć szeroki za-
si g oddziaływania [Warzecha i arnecka 2013]. 

Zło enie przez konsumenta reklamacji mo e stać si  dla fi rmy szans , aby 
usatysfakcjonować niezadowolonego klienta. Zadowolenie klienta w normie 
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PN-EN ISO 9000:2006 zostało zdefi niowane „jako percepcja klienta dotycz ca 
stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione”. Zgodnie z norm  powszech-
nym wska nikiem niskiego poziomu satysfakcji s  skargi klientów, ale równocze-
nie zaznacza si , e ich brak wcale nie jest równoznaczny z wysokim poziomem 

zadowolenia klienta. Sprawne przeprowadzenie procesu reklamacyjnego mo e 
przyczynić si  do wzrostu jako ci usług w ocenie klientów oraz do zachowania 
ich lojalno ci. Skargi klientów mog  być równie  traktowane jako ródło 
informacji dla poprawy jako ci produktów i usług fi rm. Ich brak nie zawsze 
oznacza zadowolenie klienta. Mo e on nie wyst pić z formaln  reklamacj , ale 
zrezygnować z robienia zakupów z danym miejscu. 

Postrzeganie przez konsumentów nieprawidłowo ci 
występujących podczas zakupów żywno ci

Badanie własne przeprowadzono w listopadzie 2015 roku w ród 221 studen-
tów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w wieku 18–25 lat. 
Charakterystyk  badanej populacji przedstawiano w tabeli 1.

Uczestnicy badania stwierdzili, e podczas zakupów ywno ci zaobserwo-
wali najcz ciej takie nieprawidłowo ci, jak: sprzeda  nie wie ych produktów 
ywno ciowych, sprzeda  produktów ywno ciowych w uszkodzonych opako-

waniach oraz sprzeda  ywno ci przeterminowanej. Respondenci najcz ciej 

Tabela 1
Charakterystyka badanej populacji 

Wyszczególnienie N Udział [%]

Płeć
kobiety 160 73,1

mę czy ni 59 26,9

Miejsce 

zamieszkania

wie 51 23,2

miasto liczące do 500 tys. mieszkańców 71 32,3

miasto liczące powy ej 500 tys. mieszkańców 98 44,5

Wykształcenie 

matki/opiekunki

podstawowe lub zawodowe 50 22,8

rednie 69 31,5

wy sze 100 45,7

Wykształcenie 

ojca/opiekuna

podstawowe lub zawodowe 72 34,6

rednie 70 33,7

wy sze 66 31,7

ródło: Badanie własne.
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deklarowali, e nieprawidłowo ci, z którymi nie mieli do czynienia, ale słyszeli, 
e si  zdarzaj , dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego wa enia towa-

ru (22,3%), nieprzestrzegania zasad higieny w miejscu sprzeda y (19,1%) oraz 
nieprawidłowego przechowywania ywno ci w sklepie (17,3%). Respondenci 
w przypadku adnego ze stwierdze  zaprezentowanych w ankiecie nie zadekla-
rowali, e nie spotkali si  z tak  nieprawidłowo ci  podczas zakupów ywno ci 

(tab. 2).

Cz ciej ze sprzeda  produktów nie wie ych spotykały si  osoby mieszka-
j ce w miastach licz cych powy ej 500 tys. mieszka ców (87,3%), ankietowa-
ni, których matka/opiekunka miała rednie wykształcenie (85,5%), oraz kobiety 
(85,1%). Styczno ć ze sprzeda  produktów ywno ciowych w uszkodzonych 
opakowaniach najcz ciej mieli respondenci, których matka/opiekunka miała 
podstawowe lub zawodowe wykształcenie (88,1%). Nie odnotowano zale no ci 
istotnych statystycznie mi dzy stwierdzeniami a cechami socjodemografi cznymi 
respondentów. 

Wyniki badania własnego koresponduj  z wynikami uzyskanymi przez Ozi-
mek i Herde [2002]. Badanie przeprowadzone w ród dorosłych mieszka ców 
Warszawy wykazało, e najcz stsz  nieprawidłowo ci  wyst puj c  w miejscu 
sprzeda y ywno ci była sprzeda  nie wie ych produktów ywno ciowych. Su-
rujlal i Badrie [2004] w swoim badaniu zaobserwowali, e ponad 3/4 konsumen-
tów zawsze sprawdzało przed zakupem takie rzeczy, jak widoczne na opako-
waniu produktu spo ywczego uszkodzenia oraz, je li jest to mo liwe, wie o ć 
kupowanego produktu (W przytoczonym badaniu brano pod uwag  produkty 
mi sne). 

Tabela 2
Nieprawidłowo ci spotykane przez respondentów podczas zakupów ywno ci [%]

Nieprawidłowo ci

Wyszczególnienie

tak nie
tak, ale nie 

osobi cie

Sprzeda  produktów nie wie ych 83,2 10,5 6,3

Sprzeda  produktów w uszkodzonych opakowaniach 77,7 16,8 5,5

Sprzeda  ywno ci przeterminowanej 74,1 18,6 7,3

Nieprzestrzeganie zasad higieny w miejscu sprzeda y 56,8 24,1 19,1

Nieprawidłowe przechowywanie ywno ci 54,5 28,2 17,3

Podawanie ywno ci nieopakowanej bez u ycia 

rękawiczek
52,7 34,1 13,2

Nieprawidłowe wa enie 41,8 35,9 22,3

ródło: Badanie własne.
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Najcz ciej ze sprzeda  ywno ci przeterminowanej spotkali si  mieszka -
cy miast licz cych wi cej ni  500 tys. mieszka ców (78,6%). Problem ze sprze-
da  przeterminowanych produktów ywno ciowych potwierdzaj  kontrole prze-
prowadzone przez Inspekcj  Handlow . Przykładowo w wyniku kontroli prze-
prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach 
w 2015 roku 16% zakwestionowanych produktów było przeterminowanych 
[WIIH 2016]. Kontrole przeprowadzone w 2014 roku przez wojewódzkie in-
spektoraty Inspekcji Handlowej na terenie całego kraju ujawniły, e w stosunku 
do 2013 roku odnotowano wzrost liczby produktów „przeterminowanych” b d -
cych w sprzeda y (2014 r. – 12,3% zakwestionowanych partii; 2013 r. – 10,3%) 
[UOKiK 2014b]. 

Nieprawidłowo ciami najrzadziej spotykanymi przez respondentów było 
podawanie przez sprzedawc  ywno ci nieopakowanej bez u ycia r kawiczek 
(52,7%) oraz nieprawidłowe wa enie (41,8%). 

Według Sawickiego (2014) wa nym krokiem w walce z oszustwami wyst -
puj cymi na rynku ywno ci było przyj cie rezolucji Parlamentu Europejskie-
go z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie kryzysu ywno ciowego, oszustw 
w ła cuchu dostaw ywno ci i nadzoru nad nimi. Zauwa a on, e po raz pierw-
szy została zaakcentowana potrzeba opracowania defi nicji oszustwa ywno cio-
wego oraz e oszustwa w bran y ywno ciowej pozostaj  z reguły niewykryte. 
Opracowanie jednolitej dla całego rynku Unii Europejskiej defi nicji pozwoli na 
opracowanie metod post powania z tym procederem i jego zwalczanie. 

Reakcja respondentów na zaobserwowane 
nieprawidłowo ci związane z zakupem żywno ci

Konsumenci, którzy s  niezadowoleni z zakupu, mog  podj ć działania na 
płaszczy nie prywatnej (zakup produktu innej marki, ostrze enie rodziny, zna-
jomych) lub/i publicznej (zło enie reklamacji produktu, skorzystanie z pomo-
cy organizacji konsumenckich w dochodzeniu swoich roszcze ) oraz mog  nie 
podejmować adnego działania w ogóle [Phau i Sari 2004]. Badacze próbuj  
zidentyfi kować te zmienne, które mog  bezpo rednio lub po rednio wpłyn ć na 
zachowania konsumentów w tym zakresie [Butelli 2007]. Mousavi i Esfi dani 
(2013) na podstawie przegl du literatury wyró nili cztery czynniki, takie jak: 
cechy indywidualne konsumentów, cechy usługi, czynniki sytuacyjne oraz ele-
menty makrootoczenia (np. kultura). 

Respondenci najcz ciej deklarowali, e w przypadku zaobserwowania nie-
prawidłowo ci zwi zanych ze sprzeda  ywno ci, najcz ciej zwracali na nie 
uwag  pracownikowi sklepu (44,5%) – tabela 3. 



63

Ponad 1/3 uczestników badania własnego przyznała, e nie podejmuje ad-
nych działa  i nadal kupuje w danym sklepie, ale stara si  bardziej uwa ać. 
Prawie 30% ankietowanych zadeklarowało, e je li w czasie zakupów zauwa  
nieprawidłowo ci zwi zane ze sprzeda  ywno ci, przestaj  kupować w tym 
miejscu. Najrzadziej respondenci deklarowali, e nie zwracaj  w ogóle uwagi 
na nieprawidłowo ci (1,4%). Tylko 11,4% badanych przyznało, e nie reaguje 
w aden sposób.

Najcz ciej działania polegaj ce na zwracaniu uwagi pracownikowi skle-
pu podejmowali m czy ni (54,2%), osoby, których rodzice/opiekunowie mieli 
rednie b d  wy sze wykształcenie (ojciec/opiekun – 54,3%; matka/opiekunka 

– 48,0%). Najcz ciej na stwierdzenie „nadal kupuj , ale jestem bardziej ostro -
ny/a” wskazywali mieszka cy miast licz cych do 500 tys. mieszka ców (47,6%) 
oraz kobiety (46,3%). Decyzj  o zaprzestaniu kupowania ywno ci w miejscu, 
w którym wyst puj  nieprawidłowo ci zwi zane z jej sprzeda , deklarowali naj-
cz ciej uczestnicy badania mieszkaj cy na wsi (31,4%) oraz kobiety (30,0%). 

Z działa , jakie podejmowali respondenci po zauwa eniu nieprawidłowo ci 
podczas zakupów ywno ci, najmniej respondentów zadeklarowało, e zgłasza 
problem do odpowiednich inspekcji/organizacji (2,3%). Keng i inni [2008] za-
obserwowali, e osoby, które podejmuj  takie działania s  z reguły starsze, lepiej 
wykształcone oraz deklaruj  dobr  sytuacj  materialn . 

Na pytanie dotycz ce składania reklamacji ywno ci 29,2% respondentów 
stwierdziło, e kiedykolwiek podj ło takie działanie. Cz ciej takie działania po-
dejmowali m czy ni (44,6%), respondenci mieszkaj cy w miastach licz cych 
do 500 tys. mieszka ców (32,4%) oraz badani, których rodzice/opiekunowie 
mieli wy sze b d  rednie wykształcenie (matka/opiekunka – 33,0%; ojciec/
/opiekun – 31,9%) – tabela 4. 

Tabela 3
Reakcja respondentów na nieprawidłowo ci zaobserwowane podczas dokonywania zakupów 

ywno ci

Wyszczególnienie % wskazań*

Zwracam uwagę pracownikowi sklepu 44,5

Nadal kupuję, ale jestem bardziej ostro ny 40,9

Przestaję kupować w tym sklepie 29,5

Nie reaguję w ogóle 11,4

Zgłaszam problem do odpowiednich inspekcji/organizacji 2,3

Nie zwracam w ogóle uwagi na nieprawidłowo ci w sklepie 1,4

*Warto ci nie sumują się do 100%, poniewa  mo na było udzielić więcej ni  jedną odpo-

wied .

ródło: Badanie własne.
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Jedna z teorii dotycz cych składania przez konsumentów reklamacji głosi, 
e podejmuj  oni takie działanie wówczas, gdy postrzegane korzy ci (np. wy-

miana produktu) przekrocz  wysiłek zwi zany ze zło eniem reklamacji [Kolo-
dinsky 1995, Lee i Soberon-Ferrer 1999]. 

Respondenci, którzy zadeklarowali, e składali w przeszło ci reklamacj  
ywno ci, na pytanie dotycz ce rodzaju reklamowanego produktu najcz ciej 

przyznawali, e było to mleko i przetwory mleczne (47,5%). Na kolejnych miej-
scach wymieniali takie produkty, jak: mi so/przetwory mi sne i ryby (18,0%), 
produkty zbo owe (10,9%), słodycze (9,8%) oraz warzywa/owoce (9,8%). Z da-
nych zgromadzonych w latach 2009–2011 w jednym z okr gów w Rumunii wy-
nika, e tamtejsi konsumenci najcz ciej reklamowali mi so i przetwory mi sne, 
produkty zbo owe oraz mleko i przetwory mleczne [Mihut 2012]. 

Składana przez respondentów reklamacja produktu ywno ciowego została 
rozpatrzona w wi kszo ci przypadków pozytywnie (95,2%). Osoby, które za-
deklarowały, e ich reklamacja nie została rozpatrzona pozytywnie, jako przy-
czyn  podawały m.in. swoje niedopatrzenie, celowe działanie sprzedawcy czy 
brak wiedzy na temat zasad składania reklamacji. Nale ałoby si  zastanowić czy 
przywoływane w odpowiedziach respondentów „niedopatrzenie” nie było spo-
wodowane niewła ciwym działaniem sprzedawcy, takim np. jak nieprawidłowe 
uwidocznienie ceny na półce sklepowej. Pojawiały si  równie  stwierdzenia, 
e sprzedawca jako powód nierozpatrzenia pozytywnego reklamacji podawał 

„odej cie od kasy”. 

Tabela 4
Składanie przez respondentów reklamacji ywno ci w zale no ci od ich płci, wykształcenia 
rodziców/opiekunów i wielko ci miejscowo ci zamieszkania

Wyszczególnienie
% odpowiedzi

tak

Ogółem 29,2

Płeć*
kobiety 28,5

mę czy ni 44,6

Wykształcenie 

matki/opiekunki

podstawowe lub zawodowe 28,0

rednie 23,5

wy sze 33,0

Wykształcenie 

ojca/opiekuna

podstawowe lub zawodowe 26,8

rednie 31,9

wy sze 25,0

Wielko ć 
miejscowo ci

wie 29,4

miasto liczące do 500 tys. mieszkańców 32,4

miasto liczące powy ej 500 tys. mieszkańców 26,6

*Ró nice istotne statystyczne przy p ≤0,01 (test chi2).

ródło: Badanie własne. 
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Przyczyny nieskładania reklamacji żywno ci 
w opinii respondentów

Według Huppertz [2003] konsumenci, którzy s  niezadowoleni przed pod-
j ciem działania rozwa aj  koszt i korzy ci, które zostan  wygenerowane po 
jego podj ciu. Je eli koszt i czas po wi cony na zło enie reklamacji zostan  
postrze one jako przekroczenie korzy ci, konsumenci z reguły nie podejmuj  
adnego działania [Heung i Lam 2003]. Warto ć zakupu ma równie  wpływ na 

to, czy niezadowolony z zakupu konsument zareklamuje produkt. Interesuj cym 
zjawiskiem obserwowanym przez badaczy jest to, e osoby, które składaj  rekla-
macj  w sytuacji, kiedy nie s  zadowolone z zakupu, wykazuj  wy szy poziom 
lojalno ci. 

Według badanych główn  przyczyn  nieskładania reklamacji produktów 
ywno ciowych były brak wiary w skuteczno ć reklamacji (53,4%) oraz nie-

wielka warto ć reklamowanego produktu (51,1%) – tabela 5. 

Wyniki badania koresponduj  z wynikami uzyskanymi w badaniu przepro-
wadzonym w 2011 roku na terenie całego kraju w ród osób w wieku 16–24 lat. 
Jako główn  przyczyn  nieskładania reklamacji produktów ywno ciowych ba-
dani zgłaszali najcz ciej brak wiary w skuteczno ć reklamacji (61,1%), brak 
czasu (55,3%), brak paragonu (53,9%) oraz niewielk  warto ć reklamowanego 
produktu (52,8%) [Szlachciuk 2014]. 

Uwzgl dniaj c wybrane cechy socjodemografi czne respondentów, nale y 
podkre lić, e najcz ciej na brak wiary w skuteczno ć, jako powód nieskła-
dania reklamacji ywno ci, zgłaszały osoby mieszkaj ce na wsi (64,7%) oraz 
ankietowani, których rodzice/opiekunowie mieli wy sze wykształcenie (mat-

Tabela 5
Przyczyny nieskładania reklamacji w opinii respondentów

Wyszczególnienie % wskazań*

Brak wiary w skuteczno ć reklamacji 53,4

Niewielka warto ć reklamowanego produktu 51,1

Brak czasu 36,6

Kłopotliwo ć produktów reklamacyjnych 34,2

Brak paragonu 33,8

Brak wiedzy na temat zasad i mo liwo ci składania reklamacji 30,1

Brak chęci do składania reklamacji 28,8

*Warto ci nie sumują się do 100%, poniewa  mo na było udzielić więcej ni  jedną odpo-

wied .

ródło: Badanie własne. 
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ka/opiekunka – 60,6%; ojciec/opiekun – 58,5%). Z kolei na niewielk  warto ć 
reklamowanego produkty wskazywali przede wszystkim respondenci, których 
matka/opiekunka miała wykształcenie podstawowe (58,0%) oraz mieszka cy 
miast licz cych powy ej 500 tys. mieszka ców (56,7%). 

Wskazanie braku wiary w skuteczno ć reklamacji czy brak czasu jako przy-
czyny nieskładania reklamacji mo e być zwi zane z osobowo ci  respondentów. 
Wpływ osobowo ci na podj cie działania zwi zanego ze zło eniem reklamacji zo-
stał zaobserwowany i opisany w literaturze [Bodey i Grace 2006, Huang i Chang 
2008, Daly i in. 2010]. Badacze do czynników zwi zanych z samym konsumen-
tem, które mog  powodować, e podejmuj  oni wysiłek zwi zany ze zło eniem 
reklamacji ywno ci, zaliczyli tak e cechy demografi czne [Tronvoll 2007]. 

Kłopotliwo ć procedur reklamacyjnych, jako jedna z przyczyn nieskładania 
reklamacji, była najcz ciej sygnalizowana przez respondentów, których rodzice 
opiekunowie mieli wykształcenie podstawowe lub zawodowe (matka/opiekun-
ka – 44,0%) i wy sze (ojciec/opiekun – 41,5%). Nieposiadanie paragonu jako 
jedna z przyczyn, która według respondentów uniemo liwiała zło enie rekla-
macji, była cz ciej zgłaszana przez mieszka ców miast licz cych mniej ni  
500 tys. mieszka ców (40,8%) oraz ankietowanych, których matka/opiekunka 
miała podstawowe lub zawodowe wykształcenie (40,0%). W tym miejscu warto 
podkre lić, e podj cie procedury reklamacyjnej nie mo e być uzale nione od 
posiadania przez konsumenta paragonu, a umieszczanie w regulaminach skle-
pów takiej informacji jest bezprawne.

Na brak wiedzy na temat zasad i mo liwo ci składania reklamacji wska-
zywali najcz ciej respondenci, których rodzice/opiekunowie mieli wy sze 
wykształcenie (matka/opiekunka – 32,5%; ojciec/opiekun – 32,3%). Aktualnie 
w Polsce w tym zakresie obowi zuj  od 25 grudnia 2014 roku zasady kodek-
su cywilnego dotycz ce r kojmi. Pomimo wi c zmian w regulacjach prawnych 
dotycz cych procesu reklamacyjnego i ich szerokiego popularyzowania w me-
diach, szczególnie przez Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nadal 
1/3 ankietowanych nie zna tych zasad. 

Podsumowanie 

Młodzi konsumenci s  wiadomi wyst puj cych nieprawidłowo ci w miej-
scu sprzeda y ywno ci, takich jak: sprzeda  ywno ci przeterminowanej, sprze-
da  produktów w uszkodzonych opakowaniach czy nieprawidłowe przechowy-
wanie ywno ci w miejscu sprzeda y. Jednak e mimo zaobserwowanych przez 
respondentów nieprawidłowo ci, tylko niespełna 1/3 ankietowanych przyznała, 
e zło yła kiedykolwiek reklamacj  produktu ywno ciowego. 



67

Reasumuj c, nale y podkre lić, e z jednej strony zwi kszone sankcje karne 
i cz stsze kontrole na rynku ywno ci mogłyby si  przyczynić w pewnym stop-
niu do zmniejszenia wyst powania nieprawidłowo ci w miejscu sprzeda y yw-
no ci. Z drugiej zarówno wi ksza wiadomo ć przedsi biorców działaj cych na 
rynku ywno ci z zakresu obowi zuj cego prawa i konieczno ci przestrzegania 
przez nich zasad etycznych, jak i wi ksza aktywno ć konsumentów w reagowa-
niu na nieprawidłowo ci wyst puj ce w miejscu sprzeda y ywno ci mogłyby 
si  przyczynić do wyeliminowania takich praktyk.
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Abstrakt

Celem podj tego badania była analiza post powania młodych konsumentów 
w zwi zku z zaobserwowaniem nieprawidłowo ci na rynku ywno ci. Materiał 
badawczy stanowiły wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2015 roku 
w ród 221 studentów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie w wieku 18–25 lat. Kryterium przyst pienia do badania było dokonywanie 
zakupów ywno ciowych. Narz dziem badawczym był autorski kwestionariusz 
ankiety zaprojektowany na potrzeby badania. Efektem zrealizowanego badania 
jest identyfi kacja działa  podejmowanych przez konsumentów dokonuj cych 
zakupów na rynku ywno ci w sytuacji napotkania nieprawidłowo ci na tym 
rynku. Wyniki bada  wskazuj  na potrzeb  popularyzowania praw przysługuj -
cych konsumentom na rynku ywno ci.

Słowa kluczowe: reklamacja ywno ci, konsument, prawa konsumentów, miej-
sce sprzeda y
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Perception of food fraud on the food market by young 
consumers 

Abstract 

The goal of the conducted research has been to analyze the behavior of 
young consumers in reference to observed food fraud on the market. The analy-
sis is based on research conducted in November 2015 among 221 students aged 
18–25. The criteria for participating in the research was buying food products. 
An original survey questionnaire, designed for the research, constituted the rese-
arch tool. The result of the executed research is the identifi cation of actions taken 
by consumers buying food products in a situation of irregularities on that market. 
The results indicate a need for popularizing consumer laws on the food market.

Key words: food complaints, consumer, consumer rights, place of distribution


