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Znajomość żywności ekologicznej wśród mieszkańców 
województwa podkarpackiego

Streszczenie

Cel artykułu: identyfikacja sposobu postrzegania żywności ekologicznej oraz 
źródeł informacji o niej. 

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: bada-
nia ankietowe przeprowadzone w 2015 roku wśród 137 mieszkańców województwa 
podkarpackiego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, zawierający 
pytania dotyczące cech żywności ekologicznej, a także źródeł informacji o niej. 

Główne wyniki badań/analiz: zdaniem 67,9% ankietowanych żywność eko-
logiczną cechuje naturalny skład; 64,2% uważa, że jest ona pozbawiona sztucz-
nych dodatków; tyle samo osób za cechę charakterystyczną żywności ekologicznej 
uważa naturalną metodę jej produkcji czy przetwarzania. Najbardziej popularnym 
źródłem wiedzy na temat żywności ekologicznej jest Internet (51% wskazań).

Implikacje praktyczne: wyniki badań wskazują na potrzebę akcji promują-
cych żywność ekologiczną, głównie poprzez targi żywności ekologicznej, a także 
reklamę w prasie.

Implikacje społeczne: ankietowani prawidłowo definiują pojęcie żywności 
ekologicznej, a Internet odgrywa coraz większą rolę jako źródło informacji o tej 
żywności.

Kategoria artykułu: badawczy.
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Wstęp

Z uwagi na stale wzrastającą liczbę nowych produktów żywnościowych, a zwłaszcza żyw-
ności wysoko przetworzonej oraz panującą modę na zdrowy styl życia, którego elementem 
jest m.in. spożywanie bezpiecznej żywności o wysokich walorach odżywczych, znajomość 
zagadnień związanych z żywnością ekologiczną jest niezwykle istotna. Jest to tym ważniejsze, 
że popularność tej żywności nieustannie wzrasta (np. w 2012 roku już 30% Polaków deklaro-
wało kupno żywności ekologicznej, z czego 4% regularnie, a pozostałe 26% – choć nabywało 
ją nieregularnie – to deklarowało chęć częstszego nabywania tego rodzaju żywności)1, a pro-

1  http://ulicaekologiczna.pl/zdrowe-jedzenie-odzywianie/prawie-co-trzeci-polak-jest-entuzjasta-zywnosci-organicznej/ 
[dostęp: 05.12.2015].
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dukty te coraz częściej można spotkać nie tylko w specjalistycznych sklepach, ale również 
w super- i hipermarketach (Wasilik 2014, s. 167). 

Żywność ekologiczna wymaga wielu działań promocyjnych i marketingowych – ze 
względu np. na jej wyższą cenę w porównaniu z żywnością konwencjonalną. Należy mieć 
na uwadze fakt, iż niedostateczna promocja jest czynnikiem hamującym popyt (Chotkowski, 
Czerwińska 2010, s. 168), a okazjonalni konsumenci żywności ekologicznej, w obliczu nie-
wystarczających strategii informacyjnych, mogą preferować pseudo-ekoprodukty, zwane 
również żywnością konwencjonalną-plus (Kwasek 2013, s. 30). 

Powyższe przesłanki skłoniły autorów do podjęcia badań, których głównym celem była 
identyfikacja sposobu postrzegania żywności ekologicznej wśród mieszkańców wojewódz-
twa podkarpackiego oraz źródeł informacji o tym typie żywności. Sformułowano nastę-
pującą hipotezę badawczą: znajomość terminu „żywność ekologiczna”, jej charakterystyka 
i źródła wiedzy o ekożywności zależą od społeczno-ekonomicznych cech konsumentów.

Żywność ekologiczna i rynek produktów ekologicznych w Polsce

W myśl definicji żywność ekologiczna jest to żywność produkowana metodami rolnictwa 
ekologicznego, z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów. 
Ekologiczne metody produkcji żywności mają zapewniać ochronę zdrowia społeczeństwa 
i jakości środowiska, być w dużym stopniu niezależnymi od nakładów zewnętrznych oraz 
umożliwić zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa. Podstawowym kryterium, decydującym 
o jakości żywności, której nadano przymiotnik „ekologiczna” jest to, że została wyproduko-
wana w gospodarstwie ekologicznym, przestrzegającym zasad zawartych w odpowiednich 
aktach prawnych2.

Produkty ekologiczne nadal stanowią segment niszowy na rynku produktów żywnościo-
wych ze względu na ich wyższą cenę w porównaniu z produktami konwencjonalnymi, acz-
kolwiek stale rośnie liczba konsumentów zwracających szczególną uwagę na sposób pro-
dukcji żywności oraz składniki produktów spożywczych. W ostatnich dwóch latach popyt 
na żywność ekologiczną wzrósł na polskim rynku nawet o 50-60%3. Jak wynika z badań pro-
wadzonych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie 
w 2014 roku, ponad połowa (52%) polskich konsumentów kupuje żywność ekologiczną, 
z czego 11% robi to regularnie4. Wysoki odsetek osób kupujących żywność ekologiczną 
regularnie lub nieregularnie czyni to głównie w trosce o zdrowie swoich dzieci5. Czasem 
właśnie posiadanie dziecka inicjuje zakup żywności ekologicznej (Hjelmar 2011, s. 339). 

Edukacja społeczeństwa i podkreślenie wagi odżywiania zgodnego z naturą jest jed-
nym z elementów koniecznych do wzrostu sprzedaży żywności ekologicznej (Gadomska, 

2  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20130701:PL:PDF [dostęp: 04.08.2016].
3  http://myecolife.pl/2009/06/handel-nowoczesny-rynek-zywnosci-ekologicznej/ [dostęp: 05.08.2016].
4  http://wgospodarce.pl/informacje/15031-23-polakow-zdrowa-zywnosc-to-ta-bez-konserwantow [dostęp: 08.11.2015]
5  http://corp.healthline.com/consumers-strongly-concerned-about-negative-health-effects-of-gmos-and-pesticides-according-to-
new-healthline-com-survey/ [dostęp: 07.02.2016].
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Sadowski, Buczkowska 2014, s. 556). W Polsce liczba sklepów specjalistycznych, oferu-
jących żywność ekologiczną, jest aktualnie szacowana na około 600 placówek. Posiadają 
one zdecydowanie najszerszą ofertę ekoproduktów w porównaniu z dużymi sklepami sie-
ciowymi, ale nie mogą jeszcze równać się z zachodnimi odpowiednikami, gdzie produkty 
certyfikowane stanowią nawet 90% asortymentu6. 

Rynek żywności ekologicznej w województwie podkarpackim ciągle się rozwija: wzra-
sta liczba producentów, przetwórców i placówek handlowych sprzedających ekoprodukty. 
Według dostępnych danych, liczba sklepów specjalistycznych w województwie podkarpac-
kim wynosi ok. 20, w tym 6 obecnie działa w Rzeszowie7. Dodatkowo produkty żywno-
ściowe ekologiczne można znaleźć w ofercie super- i hipermarketów, jak również zamówić 
przez Internet z dostawą do domu8.

Metody badań i materiał badawczy

Materiał badawczy stanowią wypowiedzi respondentów biorących udział w anonimo-
wym badaniu ankietowym, przeprowadzonym w 2015 roku. Było to badanie typu face-to-
-face. Narzędziem badawczym był kwestionariusz w formie wydrukowanej, zastosowano 
w nim zamkniętą kafeterię. Respondentom zadano pytania o to, z czym kojarzy im się żyw-
ność ekologiczna, a także poproszono o wskazanie cech charakterystycznych tej żywności, 
źródeł informacji o niej, jak również skutecznych – ich zdaniem – metod promocji eko-pro-
duktów. W badaniu wzięło udział 137 dorosłych mieszkańców województwa podkarpackie-
go. Charakterystykę badanej populacji zaprezentowano w tabeli 1.

Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły kobiety (73%), ponadto osoby w wieku 
20-30 lat (39,4%), mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (41,6%), okre-
ślające swoją sytuację materialną jako dobrą (51,1%).

Aby zweryfikować przypuszczenie o relacji między opiniami respondentów na temat 
żywności ekologicznej i ich cechami społeczno-ekonomicznymi, posłużono się testem nie-
zależności chi-kwadrat Pearsona. Właściwą dla testu chi-kwadrat hipotezę zerową o nieza-
leżności cech (społeczno-ekonomicznych i właściwości żywności ekologicznej) odrzucono, 
gdy obliczona wartość statystyki testu przekraczała wartość krytyczną przy przyjętym po-
ziomie istotności (α=0,05). Siłę związku określono za pomocą współczynnika zbieżności 
Czuprowa. 

Do dalszej analizy zakwalifikowano te pary zmiennych, dla których otrzymano staty-
stycznie istotne wartości chi-kwadrat. Dla zmiennych determinowanych przez jeden czyn-
nik społeczno-ekonomiczny, w celu ukazania tych kategorii zmiennych, które przesądza-
ją o statystycznej istotności związku, posłużono się ilorazem liczebności obserwowanych 
i oczekiwanych. Dla zmiennych determinowanych przez więcej niż jedną cechę społeczno-

6  http://www.biokurier.pl/aktualnosci/2803-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-stan-w-2014-roku-najwazniejsze-cyfry 
[dostęp: 04.04.2015].
7  http://ekozywnosc.org/woje.php?w=podk [dostęp: 04.04.2015].
8  http://ekozywnosc.org/online.php [dostęp: 04.04.2015].
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-ekonomiczną zastosowano wielowymiarową analizę korespondencji. Procedura ta miała na 
celu identyfikację i ocenę współwystępowania grup respondentów (wyróżnionych ze wzglę-
du na wiek, miejsce zamieszkania i stan cywilny) oraz kategorii badanych cech dotyczących 
żywności ekologicznej i pozwoliła na graficzne przedstawienie związków zachodzących 
pomiędzy nimi. Wszystkie obliczenia przeprowadzono przy użyciu odpowiednich procedur 
pakietu IBM SPSS Statistics 23.

Tabela 1
Charakterystyka respondentów 

Cecha społeczno-ekonomiczna Liczebność %

Płeć 
Kobieta 100 73,0
Mężczyzna 37 27,0

Wiek

20-30 lat 54 39,4
31-40 lat 35 25,5
41-50 lat 14 10,1
51 lat i powyżej 33 24,0

Miejsce zamieszkania

Wieś 33 24,0
Miasto do 50 tys. mieszkańców 28 20,4
Miasto 50-100 tys. mieszkańców 18 13,0
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 57 41,6

Stan cywilny
Zamężna/żonaty 69 50,4
Wolny/a 68 49,6

Sytuacja materialna

Bardzo dobra 4 2,9
Dobra 70 51,1
Przeciętna 57 41,6
Zła 6 4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Żywność ekologiczna i jej charakterystyczne cechy

Zapytani, czym jest żywność ekologiczna, respondenci odpowiedzieli, że jest to żyw-
ność produkowana bez stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych (37,8% 
wskazań). Prawie tyle samo (bo 37,0%) osób twierdziło, że żywność ekologiczna pochodzi 
(tylko) z produkcji bez stosowania środków ochrony roślin, zaś 13,3% respondentów uważa, 
że w produkcji tej żywności można stosować ograniczoną ilość środków ochrony roślin czy 
nawozów mineralnych. Zdaniem 67,9% ankietowanych żywność ekologiczną cechuje natu-
ralny skład; 64,2% uważa, że jest ona pozbawiona sztucznych dodatków; tyle samo osób za 
cechę charakterystyczną żywności ekologicznej uważa naturalną metodę jej produkcji czy 
przetwarzania. 
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Wypowiedzi respondentów zestawiono z ich cechami społeczno-ekonomicznymi, uży-
wając testu niezależności chi-kwadrat. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2
Cechy społeczno-ekonomiczne a utożsamianie pojęcia żywności ekologicznej – wyniki 
testu niezależności chi-kwadrat 

Cecha społ.-ekon.
Stwierdzenie Wiek Miejsce 

zam.
Stan 
cyw.

Syt. 
mat.

Czym jest żywność 
ekologiczna 

Chi-kwadrat 23,388* 11,486 11,638* 1,805
krytyczny poziom istotności 0,05 0,408 0,020 0,722
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,222 0,120 0,221 0,087

Cecha żywności 
ekologicznej - naturalny 
skład 

Chi-kwadrat 5,005 2,792 1,080 2,416
krytyczny poziom istotności 0,171 0,425 0,299 0,120
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,145 0,108 0,067 0,101

Żywność ekologiczna 
bez sztucznych 
dodatków 

Chi-kwadrat 3,224 4,550 0,059 1,538
krytyczny poziom istotności 0,358 0,208 0,809 0,215
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,116 0,138 0,015 0,080

Żywność ekologiczna 
wytwarzana naturalnymi 
metodami

Chi-kwadrat 1,009 1,078 0,222 0,280
krytyczny poziom istotności 0,799 0,582 0,638 0,867
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,065 0,067 0,030 0,034

Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 2 można powiedzieć, że rozumienie po-
jęcia „żywność ekologiczna” zależy od wieku respondentów i stanu cywilnego. Spośród 
podanych cech żywności ekologicznej, jej naturalny skład, brak sztucznych dodatków, natu-
ralne metody produkcji, żadna nie jest determinowana cechami społeczno-ekonomicznymi. 

Związki między kategoriami cech społeczno-ekonomicznych i wiedzą o żywności eko-
logicznej dla statystycznie istotnych wartości chi-kwadrat (wyniki analizy korespondencji) 
przedstawiono na wykresie 1. 

Jak wynika z danych zamieszczonych na wykresie 1, osoby pozostające w związkach 
małżeńskich, w wieku powyżej 51 lat, częściej niż pozostali uważały, że żywność ekologicz-
na pochodzi z produkcji bez stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. 
Natomiast osoby stanu wolnego, w wieku 20-30 lat uważają, że żywność ekologiczna po-
chodzi z produkcji jedynie bez stosowania środków ochrony roślin. Wyniki badań własnych 
korespondują z doniesieniami innych autorów. Rozumienie pojęcia żywności ekologicznej 
jako wolnej od środków chemicznych stosowanych w uprawie charakteryzowało studentów 
lubelskich w badaniach z 2010 roku (Kowalczuk-Vasilev, Klebaniuk, Gronowicz 2011, s. 
962). Natomiast starsze osoby częściej potrafiły podać prawidłową (pełną) definicję rolnic-
twa ekologicznego i jego produktów (Kucińska 2009, s. 166). 
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W opinii respondentów żywność ekologiczna to żywność produkowana bez stosowania 
środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Łączny odsetek respondentów przekona-
nych o braku możliwości stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności ekolo-
gicznej wynosi w badaniach własnych 74,8%. Koresponduje to z wynikami badań z 2010 
roku, przeprowadzonymi przez P. Sangkumchaliang i W.C. Huang z National Pingtung 
University of Science and Technology w Tajwanie, dla których odsetek respondentów 
postrzegających żywność ekologiczną jako uprawianą bez pestycydów wynosił 74,9% 
(Sangkumchaliang, Huang 2012, s. 95). Wyniki badań krajowych prowadzonych przez TNS 
Polska w 2012 roku pokazują, iż 62% Polaków wie, że podstawowym wyróżnikiem żyw-
ności organicznej jest brak środków chemicznych przy jej produkcji. Tylko 29% badanych 
opisując żywność ekologiczną wspomina o czystym, nieskażonym środowisku, z którego 
ona pochodzi9. Zaskakujące są wyniki badań M. Miśniakiewicz i G. Suwały z Uniwersytetu 

9  http://ulicaekologiczna.pl/zdrowe-jedzenie-odzywianie/prawie-co-trzeci-polak-jest-entuzjasta-zywnosci-organicznej/ 
[dostęp: 05.12.2015].

Wykres 1
Konfiguracja segmentów respondentów oraz wiedzy na temat żywności ekologicznej

 

41-50 lat 

wiedza - 3 

wiedza - 5 
zamężna/żonaty 

wiedza - 4 

51 i więcej lat 
31-40 lat 

wiedza - 1 

20-30 lat 

wolny 

wiedza - 2 

-3 

-2,5 

-2 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

W
ym

ia
r 2

 

Wymiar 1 

Objaśnienia symboli: 
wiedza – 1 → żywność ekologiczna pochodzi z produkcji bez stosowania nawozów mineralnych; 
wiedza – 2 → żywność ekologiczna pochodzi z produkcji bez stosowania środków ochrony roślin; 
wiedza – 3 → żywność ekologiczna pochodzi z produkcji z zastosowaniem ograniczonej ilości środków ochro-

ny roślin i nawozów mineralnych; 
wiedza – 4 → żywność ekologiczna pochodzi z produkcji bez stosowania środków ochrony roślin i nawozów 

mineralnych; 
wiedza – 5 → żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Ekonomicznego w Krakowie, informujące o tym, że 100% respondentów z Krakowa, będą-
cych konsumentami żywności ekologicznej potrafiło bezbłędnie wymienić warunki uprawy 
i przetwórstwa tej żywności (Miśniakiewicz, Suwała 2006, s. 72). Jednak badania prze-
prowadzone w Polsce oraz w Holandii w 2005 roku, wskazują na wyższy poziom wiedzy 
o żywności ekologicznej wśród osób spożywających ten rodzaj żywności (Miśniakiewicz, 
Ptasińska 2009, s. 145). Wśród konsumentów żywności konwencjonalnej poziom wiedzy 
o żywności ekologicznej jest niższy – I. Escher i J. Petrykowska z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w swoich badaniach w 2014 roku potwierdziły nadal niski poziom 
wiedzy polskich konsumentów na temat ekologicznych produktów żywnościowych (Escher, 
Petrykowska 2014, s. 33). 

Wyniki badań TNS Polska z lipca 2014 roku wskazują również, że prawie dwie trzecie 
mieszkańców dużych polskich miast za naturalną żywność uważa produkty bez konserwan-
tów. Ponad 40% utożsamia naturalną żywność także z warzywami i owocami, natomiast 
tylko 37% – z żywnością ekologiczną10.

Polscy konsumenci definiują żywność ekologiczną w oparciu o czynnik zdrowotności 
i bezpieczeństwa (Żakowska-Biemans 2011a, s. 131). Respondenci badani przez A. Hoppe, 
L.M. Vieira i M. Dutra de Barcello z Universidade do Vale do Rio dos Sinos w Brazylii uwa-
żają, że żywność ekologiczna jest zdrowsza od konwencjonalnej, smaczniejsza, wolna od 
pestycydów, bardziej naturalna i przyjazna środowisku, choć jest droższa i mniej atrakcyjna 
wizualnie (Hoppe, Vieira, Dutra de Barcello 2013, s. 84). Naturalne składniki i żywność 
przyjazna środowisku to najważniejsze atrybuty żywności ekologicznej, nadawane jej przez 
respondentów niemieckich (Hasselbach, Roosen 2015, s. 295). Wyniki badań własnych ko-
respondują z powyższymi doniesieniami – ok. 2/3 respondentów utożsamiało w prawidłowy 
sposób pojęcie żywności ekologicznej. Jednak niepokój budzi fakt, że wśród młodych ludzi 
dominuje stereotyp żywności ekologicznej – jako „niepryskanej”, bez uwzględnienia użycia 
nawozów sztucznych i innych wymogów stawianych produkcji ekologicznej. 

Źródła wiedzy o żywności ekologicznej

Zdaniem respondentów, najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat żywności 
ekologicznej jest Internet (51,1% wskazań), następnie fachowa literatura (28,5%), rodzina 
(16,8%), prasa (11,7%), telewizja oraz targi żywności ekologicznej (obie kategorie po 8% 
wskazań). Wypowiedzi respondentów odnośnie Internetu jako źródła informacji zestawiono 
z cechami społeczno-ekonomicznymi badanej grupy, używając testu niezależności chi-kwa-
drat. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 3. 

Opinie dotyczące Internetu jako źródła informacji o żywności ekologicznej zależą od 
wieku i stanu cywilnego ankietowanych. W pozostałych przypadkach nie odnotowano sta-
tystycznie istotnych zależności.

10  http://wgospodarce.pl/informacje/15031-23-polakow-zdrowa-zywnosc-to-ta-bez-konserwantow [dostęp: 08.11.2015].
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Tabela 3
Cechy społeczno-ekonomiczne a Internet jako źródło wiedzy o żywności ekologicznej 
– wyniki testu niezależności chi-kwadrat

Cecha społ.-ekon.
Stwierdzenie Wiek Miejsce 

zam.
Stan 
cyw.

Syt. 
mat.

Internet źródłem 
informacji o żywności 
ekologicznej 

Chi-kwadrat 28,357* 4,879 7,008* 0,004
krytyczny poziom istotności 0,000 0,181 0,008 0,948
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,345 0,143 0,172 0,013

Fachowa literatura 
źródłem informacji 
o żywności ekologicznej 

Chi-kwadrat 6,090 1,389 5,779 1,433
krytyczny poziom istotności 0,107 0,708 0,123 0,698
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,160 0,076 0,156 0,077

Rodzina źródłem 
informacji o żywności 
ekologicznej 

Chi-kwadrat 2,383 2,205 2,428 6576
krytyczny poziom istotności 0,497 0,531 0,488 0,087
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,100 0,096 0,101 0,166

Prasa źródłem informacji 
o żywności ekologicznej 

Chi-kwadrat 0,965 2,975 3,625 1,633
krytyczny poziom istotności 0810 0,385 0,305 0,652
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,064 0,112 0,123 0,083

Telewizja źródłem 
informacji o żywności 
ekologicznej 

Chi-kwadrat 1,683 5,891 1,185 0,962
krytyczny poziom istotności 0,641 0,117 0,757 0,811
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,084 0,158 0,070 0,064

Targi żywności źródłem 
informacji o żywności 
ekologicznej 

Chi-kwadrat 4,600 2,672 4,414 6,170
krytyczny poziom istotności 0,204 0,445 0,220 0,104
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,139 0,106 0,136 0,161

Źródło: jak w tabeli 1.

Na wykresie 2 przedstawiono współwystępowanie kategorii cech społeczno-ekonomicz-
nych i Internetu jako źródła wiedzy o żywności ekologicznej (wyniki analizy koresponden-
cji). 

Internet jest źródłem wiedzy na temat żywności ekologicznej dla osób stanu wolnego, 
w wieku 20-30 lat. Zdecydowanie z tego źródła informacji nie korzystają osoby w wieku 
powyżej 51 lat, pozostające w związkach małżeńskich. Powyższe wyniki są zgodne z do-
niesieniami J. Czapińskiego i T. Panka – autorzy ci stwierdzają, iż korzystanie z Internetu 
jest cechą charakterystyczną młodych ludzi, w przedziale wiekowym 16-34 lata, zaś w naj-
mniejszym stopniu korzystają z zasobów internetowych osoby po 50. roku życia (Czapiński, 
Panek 2015, s. 365).

Konsumenci czerpią informacje na temat żywności ekologicznej z różnych źródeł. W ba-
daniach własnych najbardziej popularnym źródłem wiedzy okazał się Internet. Tymczasem 
S. Żakowska-Biemans ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Żakowska-Biemans 
2011b, s. 218) w swoich badaniach w 2009 roku zauważyła, że to właśnie telewizja i prasa 

handel_wew_6-2016.indd   39 2016-12-16   13:46:59



40 ZNAJOMOŚĆ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW...

Promocja żywności ekologicznej 

Respondenci uważają, że akcje promujące żywność ekologiczną są potrzebne – 90,5% 
ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Za najskuteczniejszą metodę jej promocji uwa-
żają targi tej żywności (32,8% wskazań), reklamę w prasie oraz informacje uzyskane od 
znajomych (po 23,4% wskazań), ulotki i broszury (19,7%) oraz artykuły naukowe (16,8% 

są najbardziej powszechnymi źródłami informacji o żywności ekologicznej. Dla respon-
dentów K. Kucińskiej, również ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Kucińska 
2009, s. 165), przeprowadzonych w latach 2006-2008, źródłem tych informacji jest te-
lewizja (59,7%), następnie prasa i Internet (po 28,8% wskazań). Podobnie respondenci  
W. Samolińskiej i B. Kiczorowskiej (badanie przeprowadzono wśród internautów w 2011 
roku) jako główne źródło wiedzy o żywności ekologicznej podawali najczęściej telewizję 
(Samolińska, Kiczorowska 2013, s. 631). Natomiast respondenci z Małopolski ankietowani 
przez E. Olech i M. Kubonia w 2014 roku jako źródło informacji o żywności ekologicznej 
wskazywali Internet (Olech, Kuboń 2015, s. 165). Biorąc pod uwagę rozpiętość doniesień 
różnych autorów w czasie, można powiedzieć, że wyniki badań własnych dowodzą rosnącej 
roli Internetu jako źródła informacji o żywności ekologicznej. 

Wykres 2
Konfiguracja segmentów respondentów oraz Internetu jako źródła wiedzy o żywności 
ekologicznej
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Źródło: jak w wykresie 1.
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wskazań). Wypowiedzi respondentów zestawiono z ich cechami społeczno-ekonomicznymi, 
używając testu niezależności chi-kwadrat. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4
Cechy społeczno-ekonomiczne a promocja żywności ekologicznej – wyniki testu 
niezależności chi-kwadrat 

Cecha społ.-ekon.
Stwierdzenie Wiek Miejsce 

zam.
Stan 
cyw.

Syt. 
mat.

Potrzeba akcji 
promujących żywność 
ekologiczną

Chi-kwadrat 2,129 6,821 2,625 2,825
krytyczny poziom istotności 0,206 0,656 0,453 0,419
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,023 0,169 0,105 0,109

Reklama w prasie 
jako metoda promocji 
żywności ekologicznej 

Chi-kwadrat 6,283 14,554* 1,356 1,210
krytyczny poziom istotności 0,078 0,002 0,244 0,271
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,169 0,248 0,076 0,071

Artykuły naukowe 
jako metoda promocji 
żywności ekologicznej

Chi-kwadrat 2,168 3,624 0,071 0,426
krytyczny poziom istotności 0,538 0,305 0,789 0,514
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,095 0,124 0,017 0,042

Ulotki/broszury jako 
metoda promocji 
żywności ekologicznej

Chi-kwadrat 2,473 5,941 0,362 0,465
krytyczny poziom istotności 0,480 0,115 0,547 0,495
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,102 0,158 0,039 0,044

Znajomi jako metoda 
promocji żywności 
ekologicznej

Chi-kwadrat 5,344 7,064 0,731 0,271
krytyczny poziom istotności 0,148 0,070 0,393 0,603
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,150 0,172 0,055 0,034

Targi, wystawy jako 
metoda promocji 
żywności ekologicznej

Chi-kwadrat 7,415 3,525 0,058 0,227
krytyczny poziom istotności 0,062 0,318 0,209 0,633
współczynnik zbieżności Czuprowa 0,180 0,122 0,016 0,031

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 5
Relacje między liczebnościami obserwowanymi i oczekiwanymi – miejsce 
zamieszkania i reklam aprasowa jako skuteczna metoda promocji ekożywności (w %)

Miejsce zamieszkania Reklama w prasie jako metoda promocji żywności ekologicznej

Wieś 193,2
Miasto do 50 tys. 30,4
Miasto 50-100 tys. 47,2
Miasto powyżej 100 tys. 96,9

Źródło: jak w tabeli 1.
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Czynniki społeczno-ekonomiczne nie determinują opinii na temat potrzeby akcji pro-
mujących żywność ekologiczną. Spośród metod promocji żywności ekologicznej, ujętych 
w badaniu, jedynie opinie na temat reklamy w prasie mają związek z jednym czynnikiem 
społeczno-ekonomicznym jakim jest miejscem zamieszkania. 

W tabeli 5 zestawiono procentowy stosunek liczebności obserwowanych i oczekiwanych 
dla miejsca zamieszkania i reklamy w prasie jako skutecznej metody promocji ekożywności 
(przy statystycznie istotnej wartości testu niezależności chi-kwadrat Pearsona). 

Prasa jest dobrym środkiem promocji żywności ekologicznej według osób zamieszkałych 
na terenach wiejskich (liczebność obserwowana stanowi 193,2% liczebności oczekiwanej). 

Niewątpliwie niedopracowanym obszarem jest promocja żywności ekologicznej w środ-
kach masowego przekazu. Niedostateczne propagowanie żywności ekologicznej zauważy-
ły w 2010 roku w swoich badaniach E. Kowalczuk-Vasilev, R. Klebaniuk i K. Gronowicz 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – 1/3 badanych przez nich studentów uważała, 
że konieczna jest promocja tego typu żywności (Kowalczuk-Vasilev, Klebaniuk, Gronowicz 
2011, s. 964). W badaniach własnych takiej odpowiedzi udzieliło aż 90,5% respondentów. 
Ponad 60% respondentów niemieckich i 34% polskich, ankietowanych przez R. Zabrockiego 
i I. Liedtke w 2010 roku, oceniło reklamę i informacje rynkowe dotyczące żywności ekolo-
gicznej na poziomie dostatecznym, a 40% Polaków i 16% Niemców przyznało im notę nie-
dostateczną (Zabrocki, Liedtke 2010, s. 212). Przytoczone doniesienia, jak również wyniki 
badań własnych, wskazują na konieczność poprawy sytuacji w zakresie promocji żywności 
ekologicznej. 

Podsumowanie 

1. Żywność ekologiczna rozumiana jest jako żywność, którą cechuje naturalny skład, brak 
sztucznych dodatków oraz naturalna metoda produkcji czy przetwarzania. Osoby młode 
uważają, że żywność ekologiczna pochodzi z produkcji bez stosowania środków ochro-
ny roślin; osoby starsze definiują żywność ekologiczną jako pochodzącą z upraw nie 
tylko bez środków ochrony roślin, ale i bez nawozów mineralnych.

2. Najpopularniejszym źródłem informacji o żywności ekologicznej jest Internet, co 
świadczy o jego rosnącym znaczeniu jako źródle informacji. Z zasobów internetowych 
korzystają głównie ludzie młodzi, z tego źródła informacji nie korzystają osoby w wieku 
powyżej 50 lat. 

3. W opinii respondentów istnieje konieczność prowadzenia akcji promujących żywność 
ekologiczną. Za najskuteczniejszą metodę jej promocji uważają targi tej żywności, re-
klamę w prasie oraz informacje uzyskane od znajomych, ulotki i broszury oraz donie-
sienia literatury przedmiotu. W swoich opiniach wyróżniają się osoby zamieszkałe na 
terenach wiejskich, dla których dominującą rolę w promocji żywności ekologicznej od-
grywa prasa. 
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Organic Food Awareness among Residents of Podkarpackie Province

Summary

Purpose of the article: The main goal of this article is to see how organic food 
is perceived as well as to identify the sources of information about it. 

Research methodology/approach: A survey research was conducted in 2015 
among 137 inhabitants of Podkarpackie Voivodeship. The research tool was a ques-
tionnaire which included questions concerning the characteristics of organic food as 
well as the sources of information about it.

Key research/analysis findings: According to 67.9% of the respondents, the 
organic food is described as having the natural composition; 64.2% of the respond-
ents believe that it is devoid of artificial food additives; the same number of re-
spondents as the characteristics aspect of organic food considers its natural method 
of production or processing. The most popular source of knowledge about organic 
food is the Internet (51% of responses). 

Practical implications: The results of the research indicate the necessity to 
promote organic food, mainly through organic food fairs but also through advertis-
ing in the press.

Social implications: The respondents define the concept of organic food cor-
rectly and the Internet is playing a significantly greater role as the source of knowl-
edge about this type of food.

Article category: research.

Key words: consumer, organic food, questionnaire-based surveys.

JEL codes: O13, O44
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Знание экологических продуктов питания среди жителей 
Подкарпатского воеводства

Резюме

Цель статьи: выявить способ восприятия экологических продуктов пита-
ния и источники информации о них. 

Вид использованной исследовательской методологии/исследователь-
ского подхода: опросы, проведенные в 2015 году среди 137 жителей Под-
карпатского воеводства. Исследовательским инструментом был воспросник 
анкеты, содержащий вопросы о свойствах экологических продуктов питания, 
а также об источниках информации о них. 

Основные результаты обследований/анализов: по мнению 67,9% опро-
шенных экологическим продуктам присущ натуральный состав; 64,2% счита-
ют, что они не содержат искусственных добавок; такое же число лиц считает 
характерной чертой экологических продуктов питания натуральный метод их 
производства или переработки. Самым популярным источникм знаний об эко-
логических продуктах питания является интернет (51% указаний).

Практические импликации: результаты обследований указывают необ-
ходимость проводить мероприятия по поощрению экологических продуктов 
питания, в основном посредством ярмарок экологических продуктов питания, 
а также рекламы в прессе.

Социальные импликации: опрошенные правильно определяют понятие 
экологических продуктов питания, а интернет играет все бóльшую роль в ка-
честве источника информации об этих продуктах питания.

Категория статьи: исследовательская статья.

Ключевые слова: потребитель, экологические продукты питания, опросы.

Коды JEL: O13, O44

Artykuł nadesłany do redakcji w czerwcu 2016 roku

© All rights reserved

Afiliacje:
dr inż. Izabela Cichocka
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Wydział Ekonomiczny
Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel.: 17 866 11 58
e-mail: icichocka@wsiz.rzeszow.pl 

handel_wew_6-2016.indd   45 2016-12-16   13:46:59



46 ZNAJOMOŚĆ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW...

dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Wydział Medyczny
Katedra Turystyki i Rekreacji
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów 
tel.: 17 866 11 11
e-mail: jkrupa@wsiz.rzeszow.pl 

handel_wew_6-2016.indd   46 2016-12-16   13:46:59


