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Opinie młodych konsumentów na temat oznakowania 
opakowań kawy i herbaty

Streszczenie

Celem pracy jest poznanie opinii i świadomości młodych konsumentów w za-
kresie oznakowania opakowań herbaty i kawy w świetle obowiązujących regulacji 
prawnych. Badanie przeprowadzono wśród 78 studentów trójmiejskich uczelni de-
klarujących nabywanie i konsumpcję herbaty oraz kawy. Zdecydowana większość 
respondentów (ponad 90%) stwierdziła, że informacje umieszczane na opakowa-
niach kawy i herbaty są napisane czytelnie oraz zrozumiałym dla nich językiem. 
Zdecydowana większość ankietowanych nie miała wątpliwości co do obligatoryj-
nego charakteru takich informacji jak nazwa produktu (95%) czy masa netto (88%). 
Jedynie 55% ankietowanych wskazało obecność dozwolonych substancji dodatko-
wych jako informację obligatoryjną na opakowaniach kawy i herbaty. Nieco po-
wyżej 60% badanych uważa określenie warunków przechowywania oraz nazwę 
kraju pochodzenia produktu za informacje obowiązkowe na opakowaniu. Artykuł 
ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: znakowanie, świadomość, opakowanie, kawa, herbata.

Kody JEL: D18, M30, P46

Konsument na współczesnym rynku kawy i herbaty

Podczas istnienia 20 lat gospodarki wolnorynkowej w Polsce w obszarze zachowań 
konsumenckich zaszły ogromne zmiany. Zmieniły się modele życia społecznego i sposoby 
realizacji potrzeb, zmieniły się również wzorce konsumpcji i relacji z markami, niezwy-
kle ewoluowały media i mobilne kanały przekazu informacji. Konsumenci cenią produkty, 
które zaspokajają ich szczególne oczekiwania, często wykraczające poza tradycyjnie ro-
zumiany koszyk korzyści, jaki łączy się z ich użytkowaniem. Rozwój gospodarki wolno-
rynkowej zmienił w sposób zasadniczy pozycję współczesnego konsumenta, bardzo często 
określanego mianem prosumenta, co niewątpliwie wpłynęło również na przemiany krajo-
wego rynku herbaty i kawy. Oprócz koncernów międzynarodowych na rynku coraz częściej 
pojawiają się mniejsi importerzy tych surowców. Powstają liczne sklepy specjalizujące się 
w sprzedaży kawy i herbaty różnych gatunków botanicznych, o różnym stopniu rozdrobnie-
nia, fermentacji, pochodzące z różnych plantacji. Podejście współczesnego konsumenta do 
kwestii jakości produktów, w tym produktów spożywczych, jakimi są m.in. herbata i kawa, 
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w ostatnich latach również znacznie się zmieniło i uzależnione jest m.in. od kryteriów 
psychologicznych (motywacji i potrzeb, pobudzania i stymulacji oraz przyjemności 
spożywania), behawioralnych (kultury życia, częstotliwości i liczby spożywanych filiżanek 
naparu, sposoby jego przygotowania i miejsca konsumowania), deskryptywnych (płci, 
wieku, zawodu, wykształcenia oraz aktywności zawodowej, liczebności rodziny oraz miejsca 
zamieszkania, sytuacji ekonomicznej) oraz marketingowych (reklamy i ceny). Zachowanie 
i postępowanie konsumenta wpływa na wytworzenie się określonych preferencji w stosunku 
do aktualnie oferowanego produktu, jak i wyrobów innowacyjnych (Lenart, Sikora 2001a; 
Lenart, Sikora 2001b).

Preferencje konsumenckie w dalszej kolejności nakierowane są na wybór określo-
nej marki produktu, o odpowiedniej trwałości i uwzględniającej czynniki zdrowotne oraz 
atrakcyjność i czytelność współczesnego innowacyjnego opakowania (Ankiel-Homa 2010). 
Niebagatelny wpływ na kształtowanie i zmianę postaw konsumentów na rynku herbaty 
i kawy mają informacje zawarte na opakowaniach tych produktów, w szczególności ich 
rzetelność, która jest bardzo istotnym czynnikiem decydującym o kwestiach autentyczności. 
Początkowo, w towaroznawstwie, za produkt zafałszowany uznawano taki, który wprowa-
dzał konsumenta w błąd przez ukrytą zmianę jakiegoś składnika wartościowego na mniej 
wartościowy lub bezwartościowy. Prowadziło to do zmiany składu i właściwości produktu 
(Śmiechowska 2013). Obecnie obowiązująca Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) dzieli środki spożywcze niewłaściwej jakości na: 
środki spożywcze, których spożycie w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem 
może spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka; środki spożywcze 
zafałszowane, których skład lub inne właściwości zostały zmienione, a konsument nie został 
o tym poinformowany, środki spożywcze, w których zostały wprowadzone zmiany mające 
na celu ukrycie ich rzeczywistego składu lub innych właściwości, w szczególności jeżeli 
niezgodnie z prawdą podano ich nazwę, skład, datę lub miejsce produkcji, termin przydat-
ności do spożycia lub datę minimalnej trwałości albo w inny sposób nieprawidłowo go ozna-
kowano; środki zepsute, których skład lub właściwości uległy zmianom wskutek niepra-
widłowości zaistniałych na etapie produkcji, obrotu lub pod wpływem działań czynników 
naturalnych, takich jak: wilgotność, czas, temperatura lub światło, albo wskutek obecności 
drobnoustrojów.

Współczesny, wyedukowany konsument coraz częściej zwraca uwagę na autentyczność 
konsumowanego produktu. Zdaje sobie sprawę, że herbaty ekspresowe (typu dust) mogą 
pochodzić ze starszych liści, zawierających mniej składników bioaktywnych pozytywnie 
oddziałujących na zdrowie. Jednym ze wskaźników pozwalającym na odróżnienie produktu 
oryginalnego od zafałszowanego jest opakowanie i zawarte na nim informacje, np. dotyczą-
ce składu. W przypadku kawy i herbaty informacje zamieszczone na etykiecie są niezwykle 
istotnym elementem pozwalającym na świadome odróżnienie np. C. Arabica od C. Robusta 
czy herbaty pochodzącej z tzw. pierwszego zbioru (firstflush) od produktu pochodzącego 
z szóstego i kolejnego liścia z krzewu Camelliasinensis. Badania wykazały, że rejon, kraj 
pochodzenia oraz rodzaj kawy i herbaty istotnie wpływały na jakość tych produktów, szcze-
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gólnie w kwestii zawartości substancji bioaktywnych czy zanieczyszczeń (Dmowski i in. 
2015).

Kawa i herbata ze względu na dostępność i właściwości pobudzające są popularne 
wśród młodzieży, a w szczególności wśród studentów (Makarewicz-Wujec, Kozłowska-
Wojciechowska 2000). Badanie przeprowadzone wśród 100 przedstawicieli młodzieży aka-
demickiej na terenie województw małopolskiego i śląskiego wykazało, że średnie spożycie 
herbaty w tej grupie to sześć, a kawy od 2 do 3 filiżanek dziennie, najczęściej w porze 
popołudniowej, wieczornej oraz w nocy. Młodzież akademicka najczęściej spożywa her-
batę czarną i zieloną w saszetkach oraz kawę mieloną i rozpuszczalną (Wanat, Woźniacka-
Holecka 2011) co według badań prowadzonych przez Bradley (2001) może prowadzić do 
uzależnienia od kofeiny.

Znakowanie opakowań kawy i herbaty w świetle uregulowań 
prawnych

Podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa żywności stanowi Rozporządzenie nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Znakowanie żywności stanowi podstawowy 
element prawa żywnościowego. Aktualnie obowiązującym dokumentem w sprawie prze-
kazywania konsumentom informacji na temat żywności jest Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE z dnia 25 października 2011 r. nr 1169/2011. Unijne zasady zna-
kowania produktów żywnościowych zostały również przeniesione na grunt polskiego pra-
wodawstwa żywnościowego. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych oraz Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlo-
wej artykułów rolno-spożywczych zawierają podstawowe uregulowania prawne dotyczące 
znakowania produktów żywnościowych (Śmiechowska 2013). Zgodnie z Ustawą o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., do obligatoryjnych informacji na 
produktach żywnościowych należą: nazwa produktu, nazwa i adres producenta, lista skład-
ników, masa netto produktu, data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, 
zawartość składników odżywczych na 100 g produktu, obecność dozwolonych substancji 
dodatkowych lub innych dodatków, sposób użycia, nazwa kraju pochodzenia, warunki prze-
chowywania, wartość energetyczna środka spożywczego w przeliczeniu na 100g lub 100ml 
w zależności od postaci fizycznej produktu. Informacje na opakowaniu muszą być podane 
w języku polskim, a także być czytelne, wyraźne, nieusuwalne oraz widoczne i zrozumiałe 
dla konsumenta (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.). Art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych wraz ze 
zmianami 1441/2005 oraz 365/2010 nakłada wymaganie przeprowadzania badań wyznacza-
jących trwałość produktów. Konieczność ustalania okresów przydatności do spożycia jako 
jednego z kryteriów bezpieczeństwa żywności zapisana jest również w takich systemach 
jak BRC, IFS powiązanych z systemami ISO 2200 (HACCP i GMP/GHP). Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych  
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(Dz.U. z 2008 r., Nr 177, poz. 1094) a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 
2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (Dz.U. z 2008 r., Nr 177, poz. 1092) 
oraz w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji 
żywności (Dz. U. z 2008 r., Nr 177, poz. 1093) uregulowały w polskim prawodawstwie sprawę 
dodatków do żywności dostosowując przepisy do wymogów unijnych. Dnia 13 grudnia 2011 r. 
w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia  
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, 
w którym zdefiniowano lub doprecyzowano pojęcia: „czytelność”, „etykieta”, „pole widze-
nia”, „nazwa opisowa”, „nazwa zwyczajowa”. Wraz z wejściem w życie tego Rozporządzenia 
powstaje również obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą.

Istotnymi informacjami, które dodatkowo wpływają na decyzje zakupowe konsumentów 
na rynku kawy i herbaty są oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, w których stwierdza się 
odpowiednio, że produkt posiada szczególne właściwości dietetyczne (np. kawa zielona) lub 
że zawarte w produkcie składniki (kofeina, polifenole) mogą działać korzystnie na zdrowie, 
zapobiegać chorobom lub pomagać w ich leczeniu. Podstawą prawną wprowadzenia i funk-
cjonowania na rynku tych oświadczeń było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. UE z 2006 r., Nr 1924, L404/9).

Wykrywanie nieprawidłowości w znakowaniu produktów żywnościowych należy głów-
nie do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Zgodnie 
z wynikami kontroli w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-
-spożywczych przeprowadzonej przez IJHARS w I kwartale 2011 roku, do najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości w znakowaniu herbat i herbatek owocowych należały: 
umieszczenie informacji o posiadanym przez producenta systemie HACCP − informacja 
ta może sugerować specjalne właściwości produktu, podczas gdy HACCP jest systemem 
obowiązkowym w każdym zakładzie produkującym żywność; prezentowanie na opakowa-
niu oznaczeń kojarzących się z ekologiczną metodą produkcji, w odniesieniu do produktów 
nieekologicznych; zastosowanie grafiki lub nazwy sugerującej, że herbatka jest wyproduko-
wana z całych owoców, gdy w rzeczywistości owoc stanowi 1% składu produktu; podanie 
na opakowaniu informacji „herbatka 100% owocowa”, podczas gdy w składzie wymieniono 
także inne substancje, np. kwas cytrynowy, aromat; brak na opakowaniu nazwy kraju po-
chodzenia herbaty w przypadku, gdy nazwa wyrobu może sugerować, że jest to herbata np. 
indyjska, a w rzeczywistości herbata pochodziła z Chin. W przypadku kawy, do najczęst-
szych nieprawidłowości w znakowaniu należały: wydłużenie daty minimalnej trwałości bez 
udokumentowania stosownych badań przechowalniczych; podobnie jak w przypadku herbat 
użycie w oznakowaniu kawy pochodzącej z produkcji konwencjonalnej wyrażenia „BIO”; 
brak na opakowaniu nazwy środka spożywczego, pod którą produkt jest wprowadzany do 
obrotu. W wyniku wspomnianej kontroli nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w 25,6% 
skontrolowanych partii herbat i herbatek owocowych oraz w 34,5% skontrolowanych partii 
kawy. Na podstawie wyników kontroli z poprzednich lat zaobserwować można wzrost licz-
by nieprawidłowo oznakowanych partii herbat (23% w 2010 roku) oraz kawy (27% w 2010 
roku) (Informacje o wynikach… 2011).
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Stanowiło to podstawę do podjęcia badań empirycznych, których celem było poznanie 
opinii i świadomości młodych konsumentów w zakresie oznakowania opakowań herbaty 
i kawy w świetle obowiązujących regulacji prawnych. W niniejszej pracy zaprezentowano 
wyniki badania stanowiące wstęp do szerzej zakrojonej analizy dotyczącej przede wszyst-
kim zrozumienia informacji zawartych na opakowaniu bardzo popularnych produktów ja-
kimi są kawa i herbata, w kontekście zmieniających się zwyczajów zakupowych polskiej 
młodzieży akademickiej. Ta grupa konsumentów jest szczególna ze względu na specyficzny 
styl życia i motywację w podejmowanych decyzjach zakupowych.

Znajomość zasad znakowania opakowań kawy i herbaty  
wśród młodych konsumentów

Badanie przeprowadzono na przełomie 2014/2015 roku wśród 78 studentów trójmiejskich 
uczelni. Respondentów dobrano w sposób arbitralny ze względu na istotność zachowania cha-
rakterystycznych cech konsumentów zgodnie z założeniami badania (młodzież akademicka 
z Trójmiasta, deklarująca spożycie kawy i herbaty). Badanych zróżnicowano pod względem 
wysokości kwot przeznaczanych na jednorazowe zakupy herbaty i kawy. Badanie przepro-
wadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza zawierającego 10 pytań typu zamkniętego 
i otwartego. Opinie ankietowanych dotyczące informacji znajdujących się na opakowaniach 
kawy lub herbaty zbadano za pomocą sekwencji stwierdzeń, wobec których badani wyraża-
li określony stopień zgodności. Do zbadania stopnia zgodności respondentów z podanymi 
stwierdzeniami zastosowano pięciostopniową skalę zgodności. Świadomość badanych konsu-
mentów co do zakresu informacji, które obowiązkowo muszą znajdować się na opakowaniach 
kawy lub herbaty zbadano za pomocą listy wybieralnej, z której respondenci wybierali (ich 
zdaniem) obligatoryjne, w świetle przepisów prawa, informacje.

W analizie wyników przedstawiono procentowy udział poszczególnych ocen. W celu 
określenia statystycznej istotności związku między zmiennymi zastosowano statystykę Chi 
kwadrat (p ≤ 0,05). Do analizy statystycznej wykorzystano program XLSTAT 2015.

Analizując dane przedstawione na wykresie 1 stwierdzono, że jedynie 3%, spośród ba-
danej trójmiejskiej młodzieży akademickiej deklarującej konsumpcję herbaty, wydaje jed-
norazowo powyżej 20 zł na jej zakup. W przypadku kawy, jednorazową kwotę wyższą niż 
20 zł wydaje już 28% badanych. Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała średnie jed-
norazowe wydatki na poziomie 10-20 zł w przypadku kawy i 5-20 zł w przypadku herbaty.

Ankietowanych zapytano również o formę najczęściej kupowanych produktów.
Z deklaracji wynika, że badani respondenci najczęściej kupują kawę rozpuszczalną 

(64%) i mieloną (24%) oraz herbatę ekspresową (67%). Żaden ankietowany nie zaznaczył 
herbaty granulowanej, co może świadczyć o tym, że tej formy herbaty młodzi konsumenci 
nie nabywają. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o niezbyt dużej świadomości młodych 
ludzi, uczestniczących w badaniu, w kwestii autentyczności produktów, jakimi są kawa 
i herbata. We wskazanych przez nich produktach bardzo trudno jest wykazać ewentualne 
zafałszowanie.
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Wykres 1
Zróżnicowanie respondentów pod względem kwoty wydawanej jednorazowo  
na zakup a) kawy, b) herbaty (w %)

Ile przeciętnie wydaje Pani/Pan na jednorazowy zakup kawy?

Ile przeciętnie wydaje Pani/Pan na jednorazowy zakup herbaty?

Do 10 zł 
9 

10-20 zł 
63 

Powyżej 20 zł 
28 

Do 5 zł
23 

5-20 zł 
74 

Powyżej 20 zł 
3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wykres 2
Zróżnicowanie respondentów pod względem rodzaju kupowanej najczęściej  
a) kawy, b) herbaty (w %)

Jaką kawę kupuje Pani/Pan najczęściej?

Jaką herbatę kupuje Pani/Pan najczęściej?

Rozpuszczalną 
64 

Mieloną 
24 

Ziarnistą 
12 

W saszetkach 
67 

Liściową 
33 

Źródło: jak w wykresie 1. 
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Wykres 3
Opinie respondentów na temat przystępności i zrozumienia informacji umieszczanych 
na opakowaniach kawy i herbaty (w %)

Czy Pani/Pana zdaniem informacje umieszczane na opakowaniach kawy i herbaty  
podane są zrozumiałym językiem?

Tak 
31 

Raczej tak 
65 

Raczej nie 
0 

Nie 
0 

Nie mam zdania 
4 

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Informacje obowiązkowe na opakowaniach kawy i herbaty zdaniem respondentów (w %)

Uwaga: Respondenci mogli wybrać wszystkie wskazane odpowiedzi.
Źródło: jak w wykresie 1.
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W zakresie czytelności informacji zawartych na opakowaniach kawy i herbaty, zdecydo-
wana większość badanych stwierdziła, że informacje umieszczane na opakowaniach kawy 
i herbaty są napisane czytelnie oraz zrozumiałym dla nich językiem. Jedynie 4% badanych 
nie ma na ten temat zdania, nikt natomiast nie zadeklarował odpowiedzi negatywnej na to 
pytanie (por. wykres 3).

W tym zakresie nie stwierdzono istotnej różnicy statystycznej między odpowiedziami 
udzielonymi przez respondentów wydających poniżej 10 zł na jednorazowy zakup kawy 
a tymi, którzy zadeklarowali wydatki w kwocie 10-20 zł oraz powyżej 20 zł (p>0,05).

Na wykresie 4 przedstawiono te informacje, które zdaniem respondentów powinny być 
w świetle prawa obowiązkowo umieszczane na opakowaniach kawy i herbaty.

Zdecydowana większość ankietowanej młodzieży nie miała wątpliwości co do obliga-
toryjnego charakteru takich informacji, jak nazwa produktu (95%) czy masa netto (88%). 
Jedynie 55% ankietowanych wskazało obecność dozwolonych substancji dodatkowych jako 
informację obligatoryjną na opakowaniach kawy i herbaty. Nieco powyżej 60% badanych 
uważa określenie warunków przechowywania oraz nazwę kraju pochodzenia produktu za 
informacje obowiązkowe na opakowaniu.

Jedynie 17% uczestniczących w badaniu wskazało wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
W grupie badanych, którzy zadeklarowali jednorazowy wydatek na zakup kawy poniżej 
10 zł, nikt nie wskazał wszystkich prawidłowych odpowiedzi. W grupie osób, które zade-
klarowały jednorazowy wydatek na zakup kawy w przedziale 10-20 zł, 14% respondentów 
wskazało wszystkie prawidłowe odpowiedzi, a w grupie wydających powyżej 20 zł było ich 
27%. Również w tym zakresie nie stwierdzono istotnej różnicy statystycznej między od-
powiedziami udzielonymi przez respondentów wydających powyżej 20 zł na jednorazowy 
zakup kawy a tymi którzy zadeklarowali wydatki poniżej tej kwoty (p>0,05).

Badani ankietowani mieli także możliwość wolnej wypowiedzi na temat informacji, któ-
rych podania oczekiwaliby na opakowaniu. Wśród odpowiedzi dotyczących informacji na 
opakowaniach herbaty pojawiły się dokładnie określony gatunek herbaty oraz miejsce jej 
zbioru, produkcji i pakowania. Natomiast w przypadku kawy dla respondentów interesującą 
informacją byłaby zawartość kofeiny w przeliczeniu na filiżankę.

Wcześniejsze badania wykazały, że istotną rolę w wyborze herbaty czarnej odgrywa-
ją takie atrybuty handlowe produktów, jak opakowanie, wygląd oraz oznakowanie. Grupa  
76 oceniających, w wieku od 18 do 60 lat i więcej, uczestniczących w badaniach konsu-
menckiej oceny jakości herbaty czarnej, za ważne i bardzo ważne atrybuty kupowanego 
produktu uważała: stopień rozdrobnienia (88%), pojemność opakowania (75%) i jego wy-
gląd (37%), informacje zawarte na opakowaniu (49%) oraz deklarowany kraj pochodzenia 
(Dmowski, Sieńkowska 2015).

Na szczególną rolę warunków uprawy oraz informacji zawartych na opakowaniach 
(m.in. kawy i herbaty) w kształtowaniu zachowań kanadyjskich konsumentów, zwrócili 
również uwagę Ladhari i Tchetgna (2015). Autorzy wykazali statystycznie istotną zależność 
pomiędzy czynnikami socjoekonomicznymi a konsumpcją produktów Fair Trade.
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Wpływ m.in. atrakcyjności opakowań na konsumenckie wybory był również analizo-
wany przez Koziroka i Sitkiewicz (2015), którzy w swoich badaniach, pochodzenie herbaty 
i czynniki o charakterze promocyjnym tj.: wygląd i atrakcyjność opakowania oraz promocję 
i reklamę, uznali za czynniki o niewielkim znaczeniu dla współczesnego konsumenta her-
baty.

Również w przypadku rynku e-commerce, w grupie 150 respondentów, nabywających 
herbaty ekologiczne w sklepach internetowych, istotnym czynnikiem decydującym o naby-
ciu tej herbaty było opakowanie (ok. 20%). Przy zakupie konkretnego produktu respondenci 
brali pod uwagę między innymi informacje oraz oznaczenia znajdujące się na opakowaniu 
(ok. 40%). Na pytanie dotyczące informacji umieszczonych na opakowaniu większość od-
powiedziała, że są czytelne (61%), ale już tylko niecałe 20% określiło te informacje jako 
jasne i zrozumiałe. Istotną różnicą w stosunku do wyników uzyskanych w niniejszym ar-
tykule, dla zdecydowanej większości nabywców herbaty ekologicznej za pośrednictwem 
Internetu, zawarte na opakowaniach informacje były napisane niezrozumiałym dla nich ję-
zykiem. Zawierały zwroty i sformułowania, których ankietowani nie potrafili zinterpreto-
wać. Badania wykazały, że znaczącym problemem dla nabywców herbaty ekologicznej były 
kwestie związane ze zrozumieniem i rozpoznaniem prawidłowo oznakowanych opakowań, 
a co za tym idzie kwestie autentyczności produktu (Dmowski 2014).

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące zna-
kowania opakowań kawy i herbaty są w nieznacznym stopniu znane badanej trójmiejskiej 
młodzieży akademickiej. Wszystkie obowiązkowe informacje na opakowaniach zostały 
wskazane jedynie przez 17% ankietowanych. Wyższym poziomem wiedzy w zakresie zasad 
znakowania opakowań wykazali się młodzi ludzie wydający jednorazowo na zakup kawy 
herbaty od 10 do 20 zł.

Z dotychczasowych badań wynika również, że konsumenci nie zawsze zwracają uwagę 
na kwestie autentyczności produktu. Według ankietowanych, na opakowaniach najczęściej 
brakowało informacji o klasyfikacji kawy czy herbaty lub kraju pochodzenia analizowanych 
produktów. Niewielu konsumentów, szczególnie młodych, potrafi np. odróżnić ziarna kawy 
Coffeaarabica L. od Coffeacanephora varietes robusta Pierre ex Froehner czy zinterpreto-
wać oznaczenie GFOP lub OP na opakowaniu herbaty. W praktyce dość powszechną metodą 
fałszowania kawy jest zamiana częściowa, rzadziej całkowita C. arabica (droższej) na C. ro-
busta (tańszą) lub dodatek produktów zbożowych. Manipulacji mogą podlegać ziarna, kawa 
mielona lub jej ekstrakty. Z jednej strony mieszanie gatunków pozwala producentom uzyski-
wać pożądany smak i aromat, jednak z drugiej strony może być to wykorzystane do nadużyć 
– szczególnie, gdy na opakowaniu produktu widnieje napis „100% Arabica”. W przypadku 
herbaty na opakowaniach producenci nie zawsze umieszczają informację o kraju pocho-
dzenia, do czego są zobowiązani obowiązującymi dokumentami prawnymi. Bardzo rzadko 
można również znaleźć informacje dotyczące klasyfikacji herbaty (wielkości, kolejności li-
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ścia herbaty). Tylko na nielicznych opakowaniach, w większości droższych herbat nabywa-
nych w „sklepach herbacianych” można doszukać się informacji typu FF (First Flush), SF 
(Second Flush), GTFOP (Golden Tippy Flowery Orange Peoke) czy FOP1 (Flowery Orange 
Pekoe First Grade) świadczących o terminie zbioru, jak i kolejności zebranego liścia.

Uzyskane wyniki badania wskazują na ciągłą potrzebę edukacji młodych konsumentów 
w zakresie obowiązkowych i nieobowiązkowych informacji umieszczanych na opakowa-
niach produktów spożywczych, w tym kawy i herbaty, szczególnie w sytuacji, gdy produ-
cenci lub dystrybutorzy kawy/herbaty nie zawsze umieszczają wszystkie oznaczenia prze-
widziane stosownymi regulacjami prawnymi.

Tego typu działania mogą w przyszłości pomóc konsumentom, szczególnie młodym, 
w podejmowaniubardziej świadomych wyborów.
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Young Consumers’ Opinions on the Labelling of Coffee and Tea 
Packaging

Summary

The aim of this work is to examine the opinions and awareness of young con-
sumers with regard to the labelling of tea and coffee packaging with respect to 
legal regulations and management systems. The survey was carried out among 78 
students of Tri-City universities, who declared purchase and consumption of tea and 
coffee. The vast majority of respondents (over 90%) have reported that informa-
tion included on the tea and coffee packaging is well readable and understandable. 
The majority of respondents did not have any doubts as to the mandatory nature 
of information like the name of the product (95%) or net weight of the product 
(88%). Only 55% of respondents indicated the presence of permitted additives as 
obligatory information on tea and coffee packaging. Slightly more than 60% of the 
respondents regard storage conditions and the name of the country of origin as ob-
ligatory information on packaging. The article is of the research nature.

Key words: awareness, labelling, packaging, coffee, tea.

JEL codes: D18, M30, P46

Мнения молодых потребителей о маркировке упаковки кофе  
и чая

Резюме

Цель работы – узнать мнения и осведомленность молодых потребителей 
в отношении маркировки упаковки кофе и чая в свете обязывающих законо-
положений. Обследование провели среди 78 студентов троеградских вузов, 
заявляющих о покупке чая и кофе. Подавляющее большинство респонден-
тов (свыше 90%) заявили, что информация, помещаемая на упаковке кофе  
и чая, написана разборчиво и понятно для них. У подавляющего большинст-
ва опрошенных не было сомнений насчет обязательного характера такой ин-
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формации, как наименование продукта (95%) или вес нетто (88%). Лишь 55% 
опрошенных указали сведение о дозволенных дополнительных субстанциях  
в качестве обазательной информации на упаковке кофе и чая. Чуть больше 
60% опрошенных считают определение условий хранения и наименование 
страны происхождения продукта в качестве обазательной информации на упа-
ковке. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: маркировка, осведомленность, упаковка, кофе, чай.

Коды JEL: D18, M30, P46
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