
55HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;4(351):55-69

Anna Dąbrowska 
IBRKK ‒ Warszawa

Irena Ozimek 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Streszczenie

Celem rozważań jest omówienie wybranych aspektów bezpieczeństwa żyw-
nościowego w polskich gospodarstwach domowych. W artykule zaprezentowano 
wyniki badań wtórnych i pierwotnych (ankietowych). Mimo wciąż istotnych wy-
datków na żywność w polskich gospodarstwach domowych w wydatkach ogółem, 
z jednej strony w niektórych gospodarstwach domowych nadal występuje brak 
możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych, z drugiej ‒ nieracjonalne zacho-
wania konsumentów podczas dokonywania zakupów produktów żywnościowych 
i gospodarowania nimi. Wskazuje to na konieczność prowadzenia kampanii spo-
łecznych wśród polskich konsumentów dotyczących edukacji w zakresie racjonal-
nego gospodarowania żywnością, żeby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe. 
Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: żywność, bezpieczeństwo żywnościowe, konsument, potrzeby 
żywnościowe.

Kody JEL: D12, D18

Wstęp

Jednym z praw przysługujących konsumentowi jest prawo do zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb, do których zaliczane są potrzeby żywnościowe. Fakt ten znajduje odzwier-
ciedlenie w teorii potrzeb Maslowa (1990), zgodnie z którą potrzeby żywnościowe należą 
do podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka i sklasyfikowane są na pierwszym 
miejscu jako najważniejsze potrzeby każdej jednostki, których spełnienie warunkuje rozwój 
dalszych potrzeb. Spośród ogółu potrzeb konsumenta potrzeby żywnościowe cechują się 
najwyższą pilnością ich zaspokajania. Ta szczególnie wysoka pilność zaspokajania potrzeb 
wyżywienia wynika z biologicznej funkcji żywności mającej na celu utrzymanie organi-
zmu w codziennej sprawności i fizjologii rozwoju fizycznego i psychicznego konsumenta 
(Gawęcki 2004, s. 15-16). Potrzeby żywnościowe związane są ściśle z metabolizmem, ozna-
czają obiektywne zapotrzebowanie organizmu na określone składniki pokarmowe zależne 
co do ilości i jakości od jego stanu osobowego, który wiąże się m.in. z takimi cechami, jak 
wiek, płeć oraz rodzaj i uciążliwość wykonywanej pracy. Ludzie zaspokajają swoje potrzeby 
żywnościowe głównie przez spożycie określonych produktów. Przy ich doborze kierują się 
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nawykami i tradycjami, które w dużej mierze mają źródło w subiektywnych odczuciach do-
tyczących smaku, zapachu, wyglądu, koloru, a nawet opakowania i innych cechach konkret-
nego produktu. W jakiejś mierze brane są też pod uwagę właściwości zdrowotne (Zielińska 
2002, s. 255-257).

Bezpieczeństwo żywnościowe w świetle danych wtórnych

Zagwarantowanie prawa do zaspokojenia podstawowych potrzeb wymaga bezpieczeń-
stwa żywnościowego, które jest zapewnione wówczas, gdy są spełnione trzy warunki jed-
nocześnie:
 - jakość produktu żywnościowego, tj. dostęp do bezpiecznej żywności oraz zawierającej 

niezbędny poziom energii i właściwe proporcje składników pokarmowych; jest to bez-
pieczeństwo żywności rozpatrywane pod względem zdrowotnym;

 - fizyczna dostępność żywności, czyli zagwarantowanie minimalnego zapotrzebowania 
fizjologicznego na żywność przez gospodarkę krajową, podczas gdy import dostarcza 
żywności ponad to minimalne zapotrzebowanie;

 - ekonomiczna dostępność dla gospodarstw domowych - ten rodzaj bezpieczeństwa żyw-
nościowego jest zapewniony wówczas, gdy konsument dysponuje siłą nabywczą, która 
pozwoli mu na zakup niezbędnych towarów i usług żywnościowych lub będzie miał 
dostęp do niezbędnej żywności dzięki różnym formom pomocy żywnościowej (Małysz 
1991). 
Według definicji przedstawionej w raporcie pt. Światowy Indeks Bezpieczeństwa 

Żywnościowego, bezpieczeństwo żywnościowe to sytuacja, w której wszyscy ludzie w każ-
dym czasie mają psychologiczne, społeczne i ekonomiczne możliwości dostępu do wystar-
czającej ilości bogatej w składniki odżywcze żywności, która spełnia potrzeby żywnościowe 
niezbędne dla zdrowego i aktywnego trybu życia (Światowy… 2014). 

W 2012 roku Economist Intelligence Unit, na zlecenie firmy DuPont, opracował raport 
pt. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego. Jego celem było zbadanie kluczowych 
przyczyn niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, a także 
zrozumienie przyczyn braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz ułatwienie 
zrozumienia kwestii bezpieczeństwa żywności w kontekście globalnym. Edycja Indeksu 
w 2014 roku przedstawia wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności, przed którymi 
stanęły kraje w ostatnim roku. Obecnie Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego 
uwzględnia 109 krajów i jest rankingiem państw dotyczącym ich poziomu bezpieczeństwa 
żywnościowego. Powstaje na podstawie 28 czynników pomiaru podzielonych na trzy kate-
gorie: osiągalność cenowa, dostęp do żywności, jakość i bezpieczeństwo żywności. W roku 
2014 obejmuje on dwa nowe państwa – Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz dwa 
nowe czynniki pomiaru – poziom strat żywności i otyłość. 

W rankingu Polska zajmuje obecnie 26. miejsce w Indeksie (z 72,7 pkt. na 100 możli-
wych), natomiast analizując tylko kraje Unii Europejskiej – 16. miejsce (por. tabela 1). 
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Tabela 1
Pozycja Polski w Indeksie – mocne i słabe strony  

Mocne strony Polski (punktacja 75 pkt. lub więcej) Liczba punktów

Programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe 100,0
Dostęp rolników do finansowania 100,0
Standardy żywienia 100,0
Bezpieczeństwo żywności 100,0
Udział osób znajdujących się poniżej światowej linii ubóstwa w populacji kraju 99,8
Wystarczalność dostaw 86,4
Taryfy importowe na żywność 81,7
Słabe strony (ocena poniżej 25 pkt)
Wydatki publiczne na badania i rozwój w rolnictwie 12,5

Źródło: Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (2014).

Ekonomiczna dostępność jest równie ważnym kryterium osiągania bezpieczeństwa kon-
sumenta na rynku żywności jak jakościowe aspekty produkcji żywności czy fizyczna ich do-
stępność. Uwzględnienie tej kwestii wynika m.in. z faktu podstawowego charakteru potrzeb 
żywnościowych, których zaspokojenie wpływa na pozostałe sfery funkcjonowania człowie-
ka oraz jest warunkiem ogólnie rozumianego dobrostanu jednostki ludzkiej. 

Aby żywność była dostępna pod względem ekonomicznym, konsument musi dyspono-
wać siłą nabywczą, która umożliwi mu jej zakup. Tę siłę nabywczą konsumenta na ryn-
ku żywności wyznaczają: jego dochód, ceny żywności oraz ceny pozostałych dóbr i usług 
(Małysz 1991). Biorąc pod uwagę ekonomiczną dostępność, należy odnieść się do jednego 
z popularniejszych mierników spożycia ‒ udziału wydatków na żywność w wydatkach ogó-
łem, który przesądza również o możliwościach realizacji innych potrzeb. W konsekwencji 
zmian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce, którym towarzyszyło zubożenie znaczącej 
części społeczeństwa, ograniczeniu uległy możliwości zaspokojenia odczuwanych potrzeb za-
równo podstawowych (w tym m.in. żywnościowych), jak i ponadpodstawowych. W ciągu 
ostatniego dziesięciolecia udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w ogóle 
wydatków gospodarstw domowych systematycznie spadał do roku 2009, a w następnych la-
tach utrzymał się na zbliżonym poziomie ok. 25% (w roku 2013 wyniósł 24,9%), co można 
tłumaczyć skutkami ogólnoświatowego kryzysu finansowego i spowolnieniem gospodar-
czym w naszym kraju. W 2013 r., podobnie jak w latach 2010-2012, przeciętne wydatki na 
żywność i napoje bezalkoholowe na 1 osobę w grupie najzamożniejszych były niespełna 
dwukrotnie wyższe niż w grupie najuboższych. W 2013 roku najbardziej spadło spożycie 
ryb (o 19,0%), serów (o 12,6%), wędlin i przetworów mięsnych (o 11,6%) oraz tłuszczów 
zwierzęcych (o 10,5%). Zmniejszyło się również spożycie owoców (o 0,6%), dla których 
w roku poprzednim zanotowano największy wzrost. W tym roku wzrosło jedynie spożycie 
makaronu i produktów makaronowych (o 2,8%), a spożycie masła pozostało na tym samym 
poziomie (Sytuacja… 2014). 



58 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE KONSUMENTÓW W POLSCE...

Poziom spożycia większości artykułów żywnościowych zależy od dochodów gospodar-
stwa domowego. Wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw rośnie poziom spożycia nie-
których artykułów żywnościowych. Warto przypomnieć, że w 2012 r. w gospodarstwach do-
mowych ogółem przeciętny realny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę był niższy 
o 0,2% od dochodu z roku 2011, a w 2011 r. – spadek wynosił 1,4%. Rok 2012 był drugim 
z kolei rokiem realnego spadku dochodów gospodarstw domowych po sześciu kolejnych 
latach (2005-2010) realnych wzrostów dochodów (Sytuacja… 2013). W 2013 roku dochód 
był realnie wyższy o 0,7% od dochodu z roku 2012 (Sytuacja… 2014). 

Podobnie jak w latach poprzednich, w gospodarstwach domowych ogółem osiągających 
najwyższe dochody (V grupa kwintylowa) spożywano przeciętnie miesięcznie na osobę 
w gospodarstwie domowym w porównaniu z rodzinami o najniższych dochodach (I grupa 
kwintylowa) więcej: mięsa wołowego (ponad 5-krotnie), masła oraz wód mineralnych i źró-
dlanych (3-krotnie), soków owocowych (2,7-krotnie), jogurtów, owoców i ryb (2,5-krotnie), 
soków warzywnych i owocowo-warzywnych (2,3-krotnie), ponad dwa razy więcej serów. 
Natomiast w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach (I grupa kwintylowa) 
spożywano więcej pieczywa, ziemniaków, cukru oraz margaryny i innych tłuszczów roślin-
nych (Sytuacja… 2014).

Spożycie żywności jest ponadto powiązane z miejscem zamieszkania. Gospodarstwa do-
mowe zamieszkujące tereny wiejskie, w porównaniu z gospodarstwami domowymi w mia-
stach, charakteryzują się nieco innym modelem żywienia. W 2013 roku mieszkańcy miast 
w porównaniu z mieszkańcami wsi, oprócz owoców, serów i jogurtów, spożywali przecięt-
nie miesięcznie w przeliczeniu na 1 osobę więcej wód mineralnych lub źródlanych, soków 
owocowych, ryb, soków warzywnych, natomiast mniej mleka, jaj oraz mięsa, warzyw, cu-
kru, pieczywa i produktów zbożowych (Sytuacja… 2014).

Według Raportu Diagnoza Społeczna 2013, gospodarstwa domowe oceniały w marcu 
2013 roku, że najczęściej nie było ich stać w ciągu ostatniego roku na zaspokojenie potrzeb 
żywnościowych ze względów finansowych w zakresie ryb i przetworów rybnych (ponad 
19%), a następnie wyrobów cukierniczych oraz używek (odpowiednio ponad 15% i prawie 
15%), mięsa i drobiu oraz przetworów mięsnych i drobiowych (odpowiednio około 12,5% 
i 11,5%). W ostatnich czterech latach nastąpiła poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb gospo-
darstw domowych we wszystkich grupach artykułów żywnościowych (z wyjątkiem cukru). 
Grupami gospodarstw, których najczęściej nie było stać na zakup artykułów żywnościowych 
w lutym/marcu 2013 roku, były gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł (od-
powiednio dla kolejnych, wymienionych uprzednio grup artykułów żywnościowych: około 
51%, 45%, 41%, 40% i 35% gospodarstw) oraz gospodarstwa rencistów (odpowiednio: oko-
ło 38%, 30%, 28%, 26% i 25% gospodarstw). Wśród typów gospodarstw na brak środków 
finansowych na zakup wybranych grup artykułów żywnościowych najczęściej wskazywały 
gospodarstwa rodzin niepełnych. Kolejnym typem gospodarstw, których najczęściej nie stać 
było na zakup wskazanych grup artykułów żywnościowych, były gospodarstwa domowe 
nierodzinne jednoosobowe (Panek, Czapiński, 2013).
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Warto tutaj wspomnieć, że w Polsce funkcjonuje Federacja Polskich Banków Żywności, 
której celem jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz zmniejszenie obszarów 
niedożywienia. Wśród działań społecznych m.in. na uwagę zasługuje także Akcja Pajacyk 
prowadzona przez Polską Akcję Humanitarną1, skierowująca swą uwagę na dokarmianie 
dzieci w szkołach (Dąbrowska, Janoś-Kresło, 2013).

Racjonalność dokonywania przez konsumentów zakupów produktów 
żywnościowych i ich gospodarowania w świetle badań własnych

W badaniu własnym przeprowadzonym wśród 1000 osób techniką wywiadów telefo-
nicznych (CATI) w sierpniu 2013 roku, respondentami byli dorośli Polacy w wieku 18-74 
lata2. Kobiety stanowiły 51%, a mężczyźni – 49% badanej populacji. Wśród ankietowa-
nych rozkład grup wiekowych był następujący: 18-29 lat (26%); 30-39 lat (16%); 40-49 lat 
(19%); 50-59 lat (15%); 60+ (24%). W badanej grupie dominowały osoby z wykształceniem 
średnim (46%), a następnie wyższym (34%), zawodowym (14%) i podstawowym (6%). 
Wieś jako miejsce zamieszkania reprezentowało 39% respondentów, miasto poniżej 25 tys. 
mieszkańców ‒ 13%, miasto 25-49 tys. ‒ 11%, miasto 50-99 tys. ‒ 8%, a miasto 100 tys. 
i więcej ‒ 30% ankietowanych.

W związku z nadal znaczącym udziałem wydatków na żywność w strukturze wydatków 
ogółem polskich gospodarstw domowych, istotna jest racjonalność dokonywania zakupów 
produktów żywnościowych i ich gospodarowania. O odpowiedzialnym i racjonalnym doko-
nywaniu zakupów może świadczyć fakt, czy konsumenci sporządzają listy zakupów przed 
dokonywaniem zakupów spożywczych. Tylko 18% badanych zadeklarowało, że nigdy nie 
sporządza takiej listy (por. tabela 2). Częściej wyrazicielem takiej opinii są mężczyźni niż 
kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym niż wyższym, niemający 
dzieci, mający najniższy dochód, reprezentujący najstarszą grupę wiekową. 

Prawie 2/3 badanej populacji było wyrazicielem opinii, że zawsze przed dokonywaniem 
zakupów produktów spożywczych sprawdza zapasy żywności/zaopatrzenie lodówki (por. 
tabela 3). Najczęściej takie zachowania deklarowali zajmujący się prowadzeniem gospo-
darstwa domowego (76%), mieszkańcy województwa lubelskiego (76%), bezrobotni (75%) 
oraz mieszkańcy wsi (68%). Im wyższy był poziom wykształcenia respondentów, tym rza-
dziej deklarowali, że dokonują tej czynności zawsze. Wymienione cechy socjodemograficz-
ne różnicowały w sposób istotny statystycznie opinie respondentów w tym zakresie.

Połowa respondentów zadeklarowała, że aczkolwiek rzadko, jednak zdarza się im w ży-
ciu codziennym wyrzucać zakupioną żywność, bowiem jest przeterminowana (por. tabela 4). 
Jednocześnie tylko połowa ankietowanych zwracała uwagę na datę minimalnej trwałości, 
a 2/3 badanej populacji na termin przydatności produktu spożywczego podczas jego zakupu. 
Odnotowano, że wraz z wiekiem malał odsetek ankietowanych deklarujących wyrzucanie 

1 Por. szerzej: http://www.pajacyk.pl
2  Badanie przeprowadzono w ramach grantu NCN pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań 
i zrównoważonej konsumpcji, nr 2011/03/B/HS4/04417, którego kierownikiem była dr hab. Anna Dąbrowska, prof. IBRKK.
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Tabela 2
Deklaracje respondentów na temat sporządzania listy zakupów przed dokonywaniem 
zakupów spożywczych (w %)  
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Ogółem 1 000 18 21 29 33

Płeć:

mężczyzna 490 22 22 26 31

kobieta 510 14 19 32 35

Wiek:

18-29 lat 263 16 21 30 32

30-39 lat 160 16 27 30 28

40-49 lat 189 16 16 32 35

50-59 lat 149 17 20 36 28

60 lat i więcej 239 23 19 19 39

Wykształcenie:

podstawowe / zawodowe 193 23 20 28 28

średnie 462 19 17 29 35

wyższe 345 14 25 29 32

Miejsce zamieszkania:

wieś 386 18 17 30 35

miasto poniżej 100 tys. mieszkańców 314 20 19 26 35

miasto 100 tys. i więcej mieszkańców 300 17 26 29 28

Dochód netto gospodarstwa domowego:

do 2000 zł 292 22 21 21 36

2001-4000 zł 209 21 18 29 33

powyżej 4000 zł 290 12 21 31 36

odmowa 209 17 23 35 24

Posiadanie dzieci:

nie 810 20 20 27 34

tak 190 10 24 36 30

Źródło: badanie własne, 2013.
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żywności do kosza, natomiast wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia badanych stwier-
dzono odwrotną zależność (por. tabela 4). Częściej brak marnotrawstwa takiej żywności 
deklarowali mieszkańcy wsi (50%) niż miast (tylko 36% mieszkańców miast liczących 
100 tys. i więcej zadeklarowało taką odpowiedź), a także niepracujący (52%). Im bardziej 
negatywnie respondenci oceniali swoją sytuację materialną, tym częściej wskazywali, że 
nie wyrzucają żywności. Opinie badanych w tym zakresie różnicował istotnie statystycznie 
wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania badanych oraz ocena sytuacji material-
nej.

Tabela 3
Deklaracje respondentów dotyczące sprawdzania przed dokonywaniem zakupów 
produktów spożywczych zapasów żywności/zaopatrzenia lodówki (w %)    
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Ogółem 1 000 62 30 6 2
Wiek:

18-29 263 64 27 8 1
30-39 160 63 33 5 0
40-49 189 65 29 5 1
50-59 149 66 28 4 2
60 lat i więcej 239 56 34 6 4

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe 193 67 31 2 1
średnie 462 65 26 7 2
wyższe 345 56 36 6 2
Miejsce zamieszkania:

wieś 386 68 27 4 2
miasto poniżej 100 tys. 314 62 33 4 1
miasto 100 tys. i więcej 300 56 32 10 3

Źródło: jak w tabeli 2.

Co szósty respondent zadeklarował, że w życiu codziennym zdarza się mu, że wyrzuca 
zakupioną żywność do kosza, mimo że jest w pełni wartościowa i mogłaby zostać spożytko-
wana (por. tabela 5). Nieco częściej dokonywali tego mężczyźni niż kobiety (odpowiednio: 
20 i 13%).
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Tabela 4
Opinie respondentów na temat jak często w życiu codziennym zdarza się im 
wyrzucanie zakupionej żywności do kosza z powodu jej przeterminowania (w %)   

Wyszczególnienie N
=

ni
gd

y

rz
ad

ko

cz
ęs

to

Ogółem 1 000 47 50 3

Wiek respondentów:

18-29 lat 263 35 59 5

30-39 lat 160 43 54 4

40-49 lat 189 51 47 2

50-59 lat 149 46 52 3

60 lat i więcej 239 59 40 1

Wykształcenie:

podstawowe / zawodowe 193 56 42 1

średnie 462 50 47 3

wyższe 345 37 59 4

Ocena sytuacji materialnej:

pozytywna 368 41 56 3

przeciętna 551 49 48 3

negatywna 81 57 41 2

Miejsce zamieszkania:

wieś 386 50 48 2

miasto poniżej 100 tys. mieszkańców 314 53 44 3

miasto 100 tys. i więcej mieszkańców 300 36 60 4

Sytuacja zawodowa:

pracujący 568 43 54 3

niepracujący 432 52 45 2

Źródło: jak w tabeli 2.

Respondentów zapytano o to, jakie produkty żywnościowe najczęściej wyrzuca się 
w ich gospodarstwach domowych (por. tabela 6). Warto podkreślić, że opinii ankietowanych 
w odniesieniu do poszczególnych produktów żywnościowych nie różnicowała istotnie sta-
tystycznie płeć ankietowanych, natomiast różnicowały najczęściej takie zmienne, jak: wiek, 
poziom wykształcenia, dochód netto gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.
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Tabela 5
Opinie respondentów na temat jak często w życiu codziennym zdarza się im 
wyrzucanie zakupionej żywności do kosza, mimo że jest w pełni wartościowa 
i mogłaby zostać spożytkowana (w %)   

Wyszczególnienie N
=

ni
gd

y

rz
ad

ko

cz
ęs

to

Ogółem 1 000 83 17 1

Płeć:

mężczyzna 490 78 20 1

kobieta 510 87 13 0

Wiek:

18-29 lat 263 77 22 0

30-39 lat 160 80 19 1

40-49 lat 189 90 10 1

50-59 lat 149 82 18 0

60 lat i więcej 239 85 13 2

Miejsce zamieszkania:

wieś 386 87 13 1

miasto poniżej 100 tys. 314 82 18 0

miasto 100 tys. i więcej 300 78 20 2

Źródło: jak w tabeli 2.

W odniesieniu do pieczywa i produktów zbożowych stwierdzono, że:
 - 68% badanych deklarowało, iż nigdy nie wyrzuca tego rodzaju produktów;
 - najczęściej nie wyrzucali nigdy tych produktów najstarsi respondenci (80%), niepracują-

cy (74%) oraz mieszkańcy wsi (77%);
 - im wyższe wykształcenie, tym rzadziej deklarowano, że nigdy nie wyrzuca się w ich 

gospodarstwach domowych tego rodzaju produktów;
 - im bardziej negatywnie oceniali respondenci swoją sytuację finansową, tym częściej de-

klarowali, że nie wyrzucają tych produktów (77%).
W przypadku owoców stwierdzono, że połowa ankietowanych zadeklarowała, że nigdy 

nie wyrzucała owoców, przy czym zaobserwowano, że:
 - najczęściej deklarowali ten fakt uczestnicy badania z wykształceniem podstawowym 

(73%), najstarsi respondenci (61%) i mieszkańcy miast liczących poniżej 100 tys. miesz-
kańców;
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Tabela 6
Opinia respondentów na temat jakie produkty żywnościowe najczęściej wyrzuca się 
w ich gospodarstwach domowych (w %)

Wyszczególnienie N
=

ba
rd

zo
 c

zę
st

o

cz
ęs

to

rz
ad

ko

ni
e 

w
yr

zu
ca

m
 

ni
gd

y

Pieczywo i produkty zbożowe
Ogółem 1 000 1 4 27 68
Wiek:

18-29 lat 263 1 9 29 62
30-39 lat 160 2 3 21 74
40-49 lat 189 1 2 33 65
50-59 lat 149 1 6 36 58
60 lat i więcej 239 0 1 19 80

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe 193 0 3 25 73
średnie 462 0 3 22 74
wyższe 345 2 7 34 57
Miejsce zamieszkania:

wieś 386 1 4 26 70
miasto poniżej 100 tys. 314 0 1 26 73
miasto 100 tys. i więcej 300 2 8 29 61

Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł 292 0 3 23 73
2001-4000 zł 209 1 4 24 70
powyżej 4000 zł 290 1 5 33 61
odmowa 209 1 5 27 67

Owoce
Ogółem 1 000 0 4 44 53
Wiek:

18-29 lat 263 0 5 46 49
30-39 lat 160 0 4 36 60
40-49 lat 189 0 3 46 51
50-59 lat 149 0 3 58 39
60 lat i więcej 239 0 3 36 61

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe 193 0 3 24 73
średnie 462 0 2 45 53
wyższe 345 0 7 52 41
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Wyszczególnienie N
=

ba
rd

zo
 c

zę
st

o

cz
ęs

to
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ko

ni
e 

w
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zu
ca

m
 

ni
gd

y

Miejsce zamieszkania:
wieś 386 0 4 41 55
miasto poniżej 100 tys. 314 0 3 37 60
miasto 100 tys. i więcej 300 0 5 54 41

Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł 292 0 3 35 62
2001-4000 zł 209 0 4 41 55
powyżej 4000 zł 290 0 5 54 41
odmowa 209 0 3 44 53

Warzywa
Ogółem 1 000 0 2 41 57
Wiek:

18-29 lat 263 0 1 48 51
30-39 lat 160 0 1 39 59
40-49 lat 189 0 3 35 61
50-59 lat 149 0 5 50 45
60 lat i więcej 239 0 3 32 65

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe 193 0 3 22 75
średnie 462 0 1 42 57
wyższe 345 0 4 49 47
Miejsce zamieszkania:

wieś 386 0 3 38 59
miasto poniżej 100 tys. 314 0 2 35 63
miasto 100 tys. i więcej 300 0 2 50 47

Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł 292 0 2 34 64
2001-4000 zł 209 0 2 38 59
powyżej 4000 zł 290 0 2 49 49
odmowa 209 0 3 42 56

Mięso
Ogółem 1 000 0 2 19 79
Wiek:

18-29 lat 263 0 2 25 73
30-39 lat 160 0 1 18 81
40-49 lat 189 0 2 12 87
50-59 lat 149 0 3 22 75
60 lat i więcej 239 0 3 17 80
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Wyszczególnienie N
=
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Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe 193 0 2 10 88
średnie 462 0 2 21 77
wyższe 345 0 2 21 77
Miejsce zamieszkania:

wieś 386 0 3 16 81
miasto poniżej 100 tys. 314 0 1 15 84
miasto 100 tys. i więcej 300 0 2 27 71

Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł 292 0 2 15 83
2001-4000 zł 209 0 2 18 80
powyżej 4000 zł 290 0 2 23 75
odmowa 209 0 2 20 78

Wędliny
Ogółem 1 000 0 3 24 73
Wiek:

18-29 lat 263 0 2 33 65
30-39 lat 160 1 3 21 76
40-49 lat 189 0 4 19 78
50-59 lat 149 0 3 26 70
60 lat i więcej 239 0 3 18 79

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe 193 0 2 14 84
średnie 462 0 2 24 74
wyższe 345 0 4 29 67
Miejsce zamieszkania:

wieś 386 0 3 20 77
miasto poniżej 100 tys. 314 0 1 19 79
miasto 100 tys. i więcej 300 1 4 33 63

Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł 292 0 2 18 79
2001-4000 zł 209 0 3 19 78
powyżej 4000 zł 290 0 4 32 63
odmowa 209 0 1 24 74

Źródło: jak w tabeli 2.
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 - zaobserwowano tendencję, że im wyższy był deklarowany dochód, tym rzadziej wskazy-
wano odpowiedź, iż nigdy nie wyrzuca się owoców w ich gospodarstwie domowym (62% 
deklarujących najniższy dochód netto gospodarstwa domowego, a 41% najwyższy dochód).
Ponad połowa ankietowanych (57%) stwierdziła, że nigdy nie wyrzuca warzyw, przy czym:

 - najczęściej deklarowali ten fakt respondenci z wykształceniem podstawowym (75%), 
jednocześnie odnotowano, że im wyższy był poziom wykształcenia ankietowanych, tym 
rzadziej deklarowali, że nie wyrzucają warzyw w swoim gospodarstwie domowym (47% 
badanych z wyższym wykształceniem);

 - analizując wyniki z uwagi na miejsce zamieszkania – najrzadziej taki rodzaj postępowa-
nia deklarowali mieszkańcy miast liczących poniżej 100 tys. mieszkańców (47%);

 - najczęściej wskazywali na ten fakt respondenci z najstarszej grupy wiekowej (65%);
 - im wyższy był dochód ankietowanych, tym rzadziej stwierdzano, że nie wyrzuca się 

warzyw (64% deklarujących najniższy dochód netto gospodarstwa domowego, a 49% 
najwyższy dochód).
W odniesieniu do mięsa:

 - 79% badanych zadeklarowało, iż nigdy nie wyrzuca tego rodzaju produktów;
 - najczęściej deklarowali ten fakt respondenci z wykształceniem podstawowym (88%), re-

prezentujący grupę wiekową 40-49 lat (875), a także mieszkańcy miast liczących poniżej 
100 tys. mieszkańców (84%).
Natomiast w przypadku wędlin:

 - 73% badanych zadeklarowało, iż nigdy nie wyrzuca tego rodzaju produktów;
 - im starsi byli respondenci, tym częściej składali tego rodzaju deklaracje (65% z najmłod-

szej grupy wiekowej i 79% z najstarszej grupy wiekowej);
 - analizując wyniki z uwagi na miejsce zamieszkania – najczęściej deklarowali taki rodzaj 

postępowania mieszkańcy miast liczących poniżej 100 tys. mieszkańców (79%);
 - im wyższy był dochód ankietowanych, tym rzadziej stwierdzano, że nie wyrzuca się 

warzyw (79% deklarujących najniższy dochód netto gospodarstwa domowego, a 63% 
najwyższy dochód).

Podsumowanie

Należy podkreślić, że w kontekście wciąż znaczących wydatków na żywność w polskich 
gospodarstwach domowych w wydatkach ogółem, z jednej strony w niektórych typach go-
spodarstw domowych nadal występuje brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościo-
wych, z drugiej zaś występują nieracjonalne zachowania konsumentów podczas dokony-
wania zakupów produktów żywnościowych i gospodarowania żywnością. Warto zwrócić 
uwagę, że sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych wpływa na poziom zaspo-
kojenia potrzeb żywnościowych, zarówno w świetle badań GUS, jak i wyników Diagnozy 
Społecznej 2013. Wyniki badań własnych potwierdzają, że zwłaszcza dochód netto gospo-
darstwa domowego wpływa na racjonalność zachowań konsumentów podczas dokonywania 
zakupów czy też postawy związane z niemarnowaniem żywności. Warto zwrócić jednak 
uwagę, że uzyskany wyższy poziom wykształcenia nie zawsze jest czynnikiem wpływają-
cym na racjonalność zachowań konsumentów podczas zakupu i gospodarowania żywnością, 
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o czym świadczy m.in. fakt, że stosunkowo najrzadziej respondenci z wyższym wykształce-
niem deklarowali, że nigdy nie wyrzucają żywności. Wskazuje to na konieczność prowadze-
nia kampanii społecznych wśród polskich konsumentów dotyczących edukacji w zakresie 
racjonalnego gospodarowania żywnością, żeby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe, 
zwłaszcza związane z jej ekonomiczną dostępnością. 
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Food Security of Consumers in Poland – the Selected Aspects

Summary

An aim of considerations is to discuss the selected aspects of food safety in 
Polish households. In their article, the authors presented secondary and primary 
(surveys) research findings. Despite the still considerable spending on food in Pol-
ish households in total spending, on the one hand, in some households there still 
takes place lack of the opportunity to meet needs in foods, while, on the other hand, 
unreasonable behaviours of consumers when shopping for food products and man-
aging them. This indicates the necessity to carry out social campaigns among Polish 
consumers concerning education in the area of rational food management in order 
to improve food security. The article is of the research nature.

Key words: food, food security, consumer, food needs.
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Пищевая безопасность потребителей в Польше – избранные 
аспекты

Резюме

Цель рассуждений – обсудить избранные аспекты пищевой безопасности в 
польских домохозяйствах. В статье представили результаты вторичных и пер-
вичных (анкетных) исследований. Несмотря на по-прежнему существенные 
расходы на продукты питания в польских домохозяйствах в общих расходах, 
с одной стороны, в некоторых домохозяйствах по-прежнему нет возможно-
сти удовлетворять пищевые потребности, с другой же – выступает нерацио-
нальное поведение потребителей во время осуществления покупок продуктов 
питания и их использования. Это указывает необходимость проводить обще-
ственные кампании среди польских потребителей, касающиеся обучения ра-
циональному использованию пищи, чтобы повысить пищевую безопасность. 
Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: пища, пищевая безопасность, потребитель, пищевые по-
требности.
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