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Synopsis. Poznanie zmieniaj cych si  potrzeb konsumentów jest wa nym elementem budowania 

przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa. Celem artyku u jest przedstawienie zachowa  

konsumentów na lokalnym rynku produktów ekologicznych. W artykule przedstawiono zagadnienia 

zwi zane z rynkiem ywno ci ekologicznej. Zdefiniowano i scharakteryzowano poj cie produktu 

ekologicznego, omówiono kontrol  i certyfikacj  produkcji ekologicznej oraz czynniki wp ywaj ce na 

jako  ywno ci i popyt na produkty ekologiczne. Przeprowadzono badanie ankietowe na rynku 

lokalnym maj ce na celu scharakteryzowanie uwarunkowa  zachowa  konsumentów na rynku 

ywno ci ekologicznej. Na podstawie przeprowadzonych bada  ankietowych i analizy danych 

statystycznych mo na zauwa y , e wspó czesny konsument jest wiadomy tego co kupuje. Jako  

i sk ad produktu to najwa niejsze czynniki, które wp ywaj  na podejmowane przez nich decyzj . 

Konsumenci coraz cz ciej rezygnuj  z konsumpcji ywno ci tradycyjnej na korzy  produktów 

ekologicznych.  

S owa kluczowe: wiadomo  ekologiczna, ywno  ekologiczna, zachowania konsumentów 

Abstract. Understanding the changing needs of consumers is an important element of building 

a competitive advantage of the company. The aim of the article is to present consumer behavior on the 

local market of organic products. The article presents issues related to the organic food market. The 

concept of organic product was defined and characterized, control and certification of organic production 

as well as factors affecting food quality and demand for organic products were discussed. In addition, a 

survey was conducted on the local market to show the determinants of consumer behaviour on the 

organic food market. Based on the surveys carried out and the analysis of statistical data, it can be seen 

that the modern consumer is aware of what he is buying. The quality and composition of the product are 

the most important factors that influence the decision they make. Consumers are increasingly giving up 

the consumption of traditional food in favor of organic products. 
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Wst p 

Rozwój rynku ywno ci ekologicznej w uj ciu lokalnym i mi dzynarodowym nie 

przebiega w sposób równomierny. Natomiast rosn ca liczba konsumentów oraz ich wi ksza 

                                                            
1 dr hab. in ., prof., UZ, Katedra Ekonomii Mi dzynarodowej, Wydzia  Ekonomii i Zarz dzania, Uniwersytet 

Zielonogórski, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, e-mail: p.kulyk@wez.uz.zgora.pl;  

https://orcid.org/0000-0003-2786-4020 
2 mgr, Katedra Ekonomii Mi dzynarodowej, Wydzia  Ekonomii i Zarz dzania, Uniwersytet Zielonogórski, 

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, e-mail: p.dubicki@wez.uz.zgora.pl; https://orcid.org/0000-0002-7812-8966 



80     P. Ku yk, P. Dubicki 

wiadomo  powoduj  wzrost wewn trznego zró nicowania tego rynku. ywno  

ekologiczna, to przede wszystkim ywno  certyfikowana, która jest produkowana 

w specjalny sposób. ci le okre lone przepisy i kontrolna nad procesem produkcji 

i dystrybucji maj  zagwarantowa  wysok  jako  produktów. Zadowolenie nabywców oraz 

ich wiadomy wybór wp ywa na wzrost popytu na produkty ekologiczne Zachowania 

rynkowe konsumentów ywno ci s  bardzo zró nicowane, a ich preferencje ulegaj  

zmianie pod wp ywem ró norodnych czynników oraz poszerzenia oferty produktów 

ekologicznych. Przemiany jakie zachodz  w otoczeniu konsumentów w znacz cy sposób 

wp ywaj  na ich styl ycia oraz postawy. Nowe warunki spo eczne i ekonomiczne, które s  

nast pstwem procesu transformacji polskiej gospodarki wp yn o w znacz cym stopniu na 

przeobra enia zachowa  podmiotów rynkowych, a w szczególno ci konsumentów. Celem 

artyku u jest przedstawienie zachowa  konsumentów na lokalnym rynku produktów 

ekologicznych. Analizy ilo ciowe uzupe niono badaniami ankietowymi, co pozwoli o na 

stworzenie sylwetki konsumenta proekologicznego oraz zwrócenie uwagi na czynniki, 

które wp ywaj  na decyzje konsumentów podejmowane na rynku ywno ci. 

Poj cie produktu ekologicznego 

ywno  pochodz ca z przetwórstwa i rolnictwa ekologicznego okre lana jest mianem 

ekologicznej, organicznej, biologicznej lub biodynamicznej. Takie rolnictwo zajmuje si  

zrównowa on  produkcj  zwierz c  oraz ro linn , co pozwala osi ga  w obr bie 

gospodarstwa równowag  paszowo-nawozow . Tego typu rolnictwo oparte jest na 

rodkach nieprzetworzonych. Istotne jest odrzucenie w procesie produkcji ywno ci 

rodków chemii spo ywczej, weterynaryjnej i rolnej, co umo liwia uzyskanie wysokiej 

jako ci biologicznych p odów o parametrach zbli onych do jako ci ywno ci powsta ej bez 

ingerencji cz owieka, czyli w sposób naturalny. Trzeba mie  jednak na uwadze globalne 

zanieczyszczenie rodowiska, co nie pozwala na zagwarantowanie, e jakakolwiek 

ywno  jest wolna od zanieczyszcze  (Mi niakiewicz, Suwa a, 2006). 

Wspó czesny rynek ywno ci mo emy wed ug z jednej klasyfikacji podzieli  na 

cztery subrynki: rynek ywno ci funkcjonalnej, rynek artyku ów konwencjonalnych, rynek 

produktów wygodnej ywno ci oraz rynek ywno ci ekologicznej (Niedzielski, 2018). 

Wzrost konsumpcji produktów ekologicznych zwi zany jest ze zwi kszon  wiadomo ci  

ekologiczn  w ród spo ecze stwa. Uwarunkowane jest to zainteresowaniem mediami t  

problematyk , która mo e pomóc w podejmowaniu wiadomych decyzji przez 

konsumentów oraz sam  zmian  stylu ycia. Istnienie coraz wi kszej ilo ci substytutów 

produktów tradycyjnych, zmiany w podej ciu konsumpcji w aspekcie ochrony i troski 

zarówno o spo ecze stwo jak i rodowisko wskazuj , e proekologiczne zachowania s  

coraz istotniejsze we wspó czesnym wiecie (Wilk, 2010). 

W ród polskich konsumentów proekologicznych najbardziej widoczne zmiany zasz y 

na rynku produktów ywno ciowych. ywno  konwencjonalna od ekologicznej ró ni si  

pod trzema wzgl dami (Zra ek, 2010): 

1) ekologiczne artyku y spo ywcze s  pozbawione rodków zapachowych, sztucznych 

barwników oraz konserwantów, 

2) w gospodarstwach ekologicznych zwierz ta ywi si  przede wszystkim paszami 

pochodz cymi z danego gospodarstwa ekologicznego. Dokupywanie paszy 
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ekologicznej zawieraj cej niewielki udzia  paszy konwencjonalnej jest równie  

dopuszczalny, 

3) w produkcji ekologicznej nie s  u ywane nawozy sztuczne oraz rodki chemiczne. 

Sprzeda  produktów ekologicznych stale wzrasta. Najwi kszy udzia  w rynku zdrowej 

ywno ci maj  pa stwa zachodnioeuropejskie oraz skandynawskie. Zauwa alny jest 

równie  trend, e do dynamicznego rozwoju ekologicznego rynku przyczyniaj  si  równie  

pa stwa Europy rodkowej. Na polskim rynku wyró niamy takie kana y sprzeda y jak: 

sklepy specjalistyczne z asortymentem ekologicznym, specjalistyczne stoiska znajduj ce 

si  na targowiskach, okazjonalne kiermasze oraz zakup zdrowych produktów bezpo rednio 

u producenta ( akowska-Biemans, 2011).  

Kontrola i certyfikacja produkcji ekologicznej 

Certyfikacja i kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych wprowadzaj cych na 

rynek ywno  ekologiczn  odbywa si  na ka dym odcinku a cucha poda y. 

Funkcjonowanie tego systemu jest niezb dne aby by  wiarygodnym w oczach konsumenta, 

który musi posiada  wiedz  czy produkty ekologiczne wprowadzane na rynek 

wyprodukowane zosta y zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Podstawow  rol  tego 

systemu jest monitorowanie procesu wytwarzania, a nie kontrola produktu. 

Identyfikacja artyku ów ekologicznych po ród ywno ci konwencjonalnej umo liwia 

prawid owe oznakowanie, które informuje konsumentów, e proces wytwórczy danego 

produktu by  kontrolowany. Ka dy produkt ekologiczny na etykiecie musi posiada  

nast puj ce informacje (Jak rozpozna …): 

1) unijne logo ywno ci ekologicznej, 

2) numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj cej, 

3) oznaczenie miejsce pochodzenia. 

Zgodnie z rozporz dzeniem Komisji Unii Europejskiej (nr 271/2010) z dnia 24 marca 

2010 roku3 ustanowiono zasady znakowania produktów ekologicznych. Od dnia 1 lipca 

2010 wprowadzono obowi zek umieszczania na etykietach ekologicznych certyfikowanych 

produktów unijnego logotypu produkcji ekologicznej. Logo to mo na stosowa  tylko 

i wy cznie, je li dany produkt zosta  wytworzony zgodnie z wymogami zawartymi 

w unijnym rozporz dzeniu. Logo produkcji ekologicznej tworzy 12 gwiazdek uk adaj cych 

si  w kszta t li cia na zielonym tle. Jednak w wyj tkowych sytuacjach mo e by  u ywany 

równie  symbol czarno-bia y; je li zastosowanie wersji kolorowej jest niemo liwe.  

W warunkach szerokiej dost pno ci produktów ywno ciowych proces certyfikacji 

jest z jednej strony elementem wyró nienia tych produktów, z drugiej za  dostarcza 

bardziej precyzyjn  informacj  dla konsumenta o jego w a ciwo ciach. Ponadto, jest tak e 

swoist  ochron  zapewniaj c  zwrot kosztów w wytwarzaniu tych produktów z uwagi na 

d u y czas produkcji i wy sze koszty w stosunku do produktów konwencjonalnych. Jest to 

mechanizm trwa ego wypromowania, w tym przypadku europejskiego, produktu 

ekologicznego. 

                                                            
3
 ROZPORZ DZENIE KOMISJI (UE) NR 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) 

nr 889/2008 ustanawiaj ce szczegó owe zasady wdra ania rozporz dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu 

do unijnego logo produkcji ekologicznej 
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Czynniki wp ywaj ce na jako  ywno ci ekologicznej 

Definicja jako ci ywno ci nie jest jednoznacznie okre lona, poniewa  zagadnienie to 

jest bardzo z o one, a próby definiowania ulega y zmianom na przestrzeni lat. Pocz tkowo 

by a ona klasyfikowana przede wszystkim ze wzgl du na swoj  warto  energetyczn . 

Z up ywem lat i rozwojem nauki zacz to zastanawia  si  nad parametrami mierzalnymi 

takimi jak zawarto  substancji szkodliwych dla zdrowia, czy te  warto ciami od ywczymi 

(Kijowski, Sikora, 2003). Obecnie zauwa a si  wzrost zainteresowania podej ciem 

holistycznym do zagadnie  zwi zanych ze zdrow  ywno ci , podej cie takie pozwala na 

analiz  nie tylko parametrów, które s  bezpo rednio zwi zane z samym procesem 

spo ywczym, ale tak e wielu parametrów po rednich (Hallman, 2014).  

Jako  produktów ekologicznych jest uwarunkowana licznymi czynnikami, g ównie 

zwi zanymi z zastosowanymi metodami produkcji oraz czysto ci miejsca hodowli i 

uprawy. Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na przetwórstwo produktów ekologicznych 

jest ma a ilo  dodatków sztucznych takich jak: rodki s odz ce, zapachowe i barwi ce, 

syntetyczne kwasy t uszczowe, oraz wi ksza ilo  zarówno minera ów jak i witamin 

(Iurkova, J drzejczak i in., 2017). Na jako  produktów ekologicznych wp ywa wiele 

czynników. Po ród, których ogromne znaczenie maj  czynniki abiotyczne. Gwarantem 

wysokiej jako ci jest gleba, wody gruntowe i powierzchniowe, które spe niaj  okre lone 

parametry jako ciowe. Na rysunku 1 zosta y przedstawione czynniki, które maj  kluczowy 

wp yw na jako  ekologicznych produktów oraz surowców. 

 

Rys. 1. Czynniki wp ywaj ce na jako  ekologicznych surowców i produktów 

Fig. 1 Factors affecting the quality of organic raw materials and products 

ród o: Ewelina Hellman, ywno  ekologiczna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 8. 
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Na jako  ekologicznych produktów ywno ciowych wp ywaj  regulacje prawne, 

które zawieraj  okre lone zalecenia i wytyczne obejmuj ce m.in. technologie przetwórstwa. 

Du e znaczenie ma równie  jako  surowców ekologicznych oraz wydajno  systemów 

certyfikacji i kontroli, które s  gwarantem zgodno ci procesu produkcji z wymaganiami. 

Do innych czynników mo na zaliczy  czynniki biotyczne (odmiany ro lin, rasy zwierz t) 

oraz regulacje prawne, zawieraj ce wytyczne co do produkcji zarówno zwierz cej jak i 

ro linnej. Kszta tuj  one ca okszta t warunków w jakich odbywa si  produkcja i sprzeda  

produktów ekologicznych. 

Metodologia i wyniki bada  

Badania zosta y przeprowadzone metod  ankietow , z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankiety, a ich celem by a ocena zachowa  konsumentów na rynku 

ywno ci ekologicznej oraz okre lenie ich preferencji. W ewaluacji wzi to pod uwag  

cz stotliwo  kupowania zdrowej ywno ci, miejsce jej nabywania oraz okre lono kryteria, 

którymi kieruj  si  konsumenci podczas zakupów ywno ciowych. Badana populacja 

obejmowa a 211 osób zró nicowanych pod wzgl dem p ci, wieku, wykszta cenia oraz 

sytuacji materialnej. Badanie przeprowadzono w maju 2018 roku (dobór losowy przy 95% 

poziomie ufno ci, obliczenia wykonane dla po udniowej cz ci województwa lubuskiego). 

Po ród ankietowanych kobiety stanowi y wi kszo  (68%), m czy ni to 32%. Ponad 

po owa badanych (56%) to ludzie m odzi, którzy s  pe noletni i nie przekroczyli 25 roku 

ycia, osoby w grupie wiekowej 26-35 lat stanowi y 32%, kolejne 8% to osoby w wieku 

36-50 lat. Najmniej liczn  grup  stanowi y osoby po 50 roku ycia – 4%.  

Wi kszo  respondentów (66,4%) deklaruje, e kupuj  ekologiczn  ywno  nie 

rzadziej ni  raz w miesi cu. Grupa konsumentów, która nigdy nie kupuje produktów 

ekologicznych stanowi 12,3 %. Badani konsumenci poproszeni o wskazanie cech 

kojarz cych im si  z ywno ci  ekologiczn  przede wszystkim wskazali na zdrowie, a  

82,9% respondentów powiedzia o, e to w a nie zdrowie jest g ówn  cech  ekologicznej 

ywno ci. Na kolejnym miejscu znalaz a si  wysoka cena (64,9%), któr  trzeba zap aci  za 

certyfikowane produkty, co jednoznacznie pozycjonuje produkty ekologiczne w opinii 

konsumentów. 173 ankietowanych okre li o swoj  sytuacj  materialn  jako dobr  i 30 jako 

bardzo dobr . Tylko 8 z respondentów uzna o, e ich sytuacja finansowa jest z a. Jednak 

wysoka cena nie odstrasza konsumentów, poniewa  66,4% kupuj  ywno  ekologiczn  

przynajmniej raz w miesi cu. Na kolejnym miejscu znalaz a si  wysoka jako  

oferowanych produktów ekologicznych, na co zwróci o uwag  93 badane osoby (44,1%). 

Mniej kojarz ce si  ze zdrow  ywno ci  cechy to troska o rodowisko, moda oraz 

trudna dost pno . Tylko 20,9% ankietowanych uwa a, e ywno  ekologiczna jest trudno 

dost pna. Zwi zane to jest ze wzrostem wiadomo ci konsumentów i ch ci  nabywania 

zdrowej ywno ci co przek ada si  równie  na dostawców i sprzedawców 

proekologicznych produktów, którzy staraj  si  zapewni  jak naj atwiejszy dost p do 

certyfikowanych produktów. 
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Rys.2. Cechy produktu kojarz ce si  z ywno ci  ekologiczn  

Fig. 2. Product features associate with organic food 

ród o: badanie w asne. 

Najcz stszymi miejscami zakupu ywno ci ekologicznej przez badanych konsumentów s  

supermarkety. Ponad po owa (53,6%) ankietowanych nabywa zdrow  ywno  w marketach. 

Spowodowane to jest atwym dost pem do sklepów oraz mnogo ci  produktów oferowanych w 

jednym miejscu. Wynika te  ze zmiany podej cia samych marketów, które na sta e 

wprowadzi y do swej oferty grup  produktów ekologicznych wyró niaj c je systemie sprzeda y 

(cz sto wydzielona pó ka, odpowiednio oznakowana) Kupowanie ywno ci ekologicznej na 

targowiskach deklaruje 34,4% badanych. 25,4% nabywa j  w wyspecjalizowanych sklepach, 

gdzie na ogó  mamy te  lepsz  dost pno  do informacji o tych produktach. Pomimo rosn cej 

tendencji zakupów przez Internet konsumenci niech tnie nabywaj  produkty ekologiczne w 

sieci (zaledwie 11,5% respondentów). 

 

Rys. 3. Miejsca nabywania ywno ci ekologicznej 

Fig. 3. Places to buy organic food 

ród o: badanie w asne. 

Respondenci wskazali równie  najistotniejsze cechy produktów na jakie zwracaj  

uwag  podczas zakupu, co przedstawiono na rysunku 5 (skala ocen od 1 do 5, gdzie 5 to 

najwy sza ocena). Za kluczow  i najistotniejsz  cech  produktów ywno ciowych 

ankietowani uznali jako  produktu – 4,13 pkt. Kolejn  pozycj  zajmuje sk ad produktu 
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(3,89 pkt.) Na trzecim miejscu respondenci wskazuj  cen , przypisuj c jej 3,27 pkt. 

Pochodzenie produktu znalaz o si  na czwartym miejscu (3,08 pkt.). Najni ej oceniona 

zosta a marka, do której konsumenci nie przywi zuj  du ej uwagi – 2,18 pkt. 

 

Rys. 4. Najistotniejsze cechy produktu  

Fig. 4. The most important features of the product 

ród o: badanie w asne. 

Rynek ywno ci ekologicznej ma zró nicowan  ofert  handlow , pocz wszy od 

produktów mi snych, po produkty zbo owe, warzywa i owoce, a  po s odycze oraz inne 

produkty pochodz ce z hodowli i upraw ekologicznych. Respondenci, którzy deklaruj  

nabywanie zdrowej ywno ci poproszono o podanie grup ywno ciowych produktów 

ekologicznych, które kupuj  (Rys. 5) 

 

Rys. 5. Grupy nabywanych produktów ekologicznych 

Fig. 5. Groups of organic products purchased 

ród o: badanie w asne. 

Najcz ciej kupowane przez konsumentów produkty ekologiczne to warzywa (62,4%). 

Na kolejnym miejscy znalaz y si  jaja oraz owoce. Czwarte miejsce zajmuj  produkty 
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zbo owe (35,6%). Przetwory mleczne pieczywo i produkty mi sne s  bardzo zbli one pod 

wzgl dem preferencji konsumentów co do zakupu. Najmniejszym powodzeniem cieszy si  

cukier i s odycze – 10,7%. 

Podsumowanie 

Zainteresowanie konsumentów ywno ci  ekologiczn  wpisuje si  w nowe trendy 

post powania na rynku ywno ci. Termin ywno ci ekologicznej obejmuje szerok  gam  

produktów charakteryzuj cych si  wysok  jako ci , metodami produkcji oraz czysto ci 

miejsca uprawy i hodowli. Unijne regulacje prawne dotycz ce ekologicznej ywno ci 

precyzuj  kryteria przyznawania znaków jako ciowych oraz certyfikacji produktu i stanowi  

podstaw  dla kszta towania korzy ci ekonomicznych z produkcji ywno ci ekologicznej. 

Produkty ywno ci ekologicznej kojarzone s  ze zmian  stylu ycia i ukierunkowaniem 

na zdrowie i aktywno . Z drugiej strony jest ona postrzegana jako ywno  droga. Te dwie 

cechy sprawiaj , i  jest ona adresowana do ograniczonej grupy konsumentów. 

W uj ciu mi dzynarodowym utrzymuje si  du e zró nicowanie w segmencie rynku 

ywno ciowego jakim s  produkty ekologiczne. Dysproporcje te dotycz  zarówno udzia u 

tej ywno ci w cznej konsumpcji jak i jej struktury spo ycia. Nie inaczej jest w uj ciu 

lokalnym. Z perspektywy rozwa anego rynku lokalnego nast pi o wyra ne zwi kszenie 

oferty i spo ycia produktów, okre lanych mianem ekologicznych. Ich struktura jest, 

przynajmniej cz ciowo zdeterminowana lokaln  struktur  produkcji, co wynika z zakupów 

od lokalnych dostawców bezpo rednio lub na targowisku. Ro nie natomiast znaczenie 

oferty od du ych producentów z uwagi na wzrost udzia u zakupów w sieciach handlowych. 

Stanowi to powa ne zagro enie dla lokalnych struktur produkcji zorientowanych na 

ograniczone lokalizacyjnie rynki. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  ankietowych i analizy danych statystycznych 

mo na zauwa y , e wspó czesny konsument jest wiadomy tego co kupuje. Jako  i sk ad 

produktu to najwa niejsze czynniki, które wp ywaj  na podejmowane przez nich decyzj . 

Konsumenci coraz cz ciej rezygnuj  z konsumpcji ywno ci tradycyjnej na korzy  

produktów ekologicznych.  
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