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Wstęp

Wraz z rozwojem społeczeństwa pojawiają się różnorodne zachowania, które wiążą się 
ze spożywaniem żywności. Przemiany zachodzące w środowisku, w którym funkcjonuje 
społeczeństwo, powodują zmiany związane z: jakością żywności, jej rodzajem i ilością, 
pochodzeniem, sposobem pozyskiwania czy przyrządzania oraz miejscem konsumpcji. 
Współcześni konsumenci przez spożywanie posiłków chcą nie tylko zaspokoić podstawowe 
potrzeby fizjologiczne, ale również te wyższego rzędu związane z eksponowaniem swojej 
pozycji społecznej, kontaktami społecznymi czy rozwojem osobistym. Zarówno konsumpcja 
żywności, jak i sama żywność są w stanie zapewnić pozytywne emocje oraz doznania. W dzi-
siejszych czasach klienci są coraz bardziej świadomi i zwracają uwagę na walory zdrowotne 
pożywienia. Dużą wagę przywiązują również do dostępności żywności, wygody kupowania 
i przyrządzania, czy konsumpcji. Wraz ze zmianą trybu życia współcześni konsumenci coraz 
chętniej korzystają z oferty usług gastronomicznych. Do rozwoju gastronomii przyczyniają się 
m.in. zmiany w strukturze demograficznej ludności, ogólny rozwój gospodarczy, który wiąże 
się ze wzrostem zamożności ludności, zwiększające się zaangażowanie społeczeństwa 
w pracę zawodową, a przede wszystkim aktywność zawodowa kobiet.

Kwoty wydawane na żywienie poza domem są coraz wyższe, szczególnie w grupie 
zamożniejszych konsumentów. Jest to spowodowane rozwojem oferty gastronomicznej. 
Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, należy najpierw je dokładanie rozpoznać.

Zachowania i procesy towarzyszące podejmowaniu decyzji 
nabywczych

Celem działalności gospodarczej jest przede wszystkim to, aby sprzedawać oferowane 
produkty lub usługi. Odnoszenie sukcesów w sprzedaży gwarantują nabywcy. W związ-
ku z tym w działalności marketingowej punktem odniesienia jest konsument. To wiedza 
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o nim i jego zachowaniu na rynku umożliwia firmom opracowanie skutecznego programu 
działania. Ponadto wiedza ta daje podmiotom gospodarczym możliwość wpływania na 
konsumenta i jego zachowanie.

Zachowanie konsumenta obejmuje takie elementy, jak: nabywanie, posiadanie oraz 
użytkowanie środków, które zaspokajają jego potrzeby. Proces nabywania jest poprze-
dzony podjęciem decyzji wyboru, dokonywanym według bardzo złożonej palety kryteriów. 
Istotną rolę odgrywają kryteria ekonomiczne, konfrontujące dochody nabywcy z ceną 
danego towaru bądź usługi. Posiadanie jest równie ważną kategorią dla konsumentów – 
decyduje o pozycji nabywcy w społeczeństwie, w systemie politycznym i gospodarczym, 
a także o szansach życiowych1.

Wszystkie decyzje i wybory, których dokonuje konsument, są podejmowane w okreś-
lonych warunkach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Wszystkie te warunki 
tworzą tzw. otoczenie konsumenta. Otoczenie tworzy pewnego rodzaju ograniczenie dla 
konsumenta i jego działań czy wyborów, zarówno na rynku, jak też w konsumpcji2. Rze-
czywistość bliska konsumentowi jest niezwykle różnorodna i bogata, szczególnie jeżeli 
chodzi o bodźce, które go otaczają i bezpośrednio na niego oddziałują. Są one odbierane 
przez zmysły słuchu, wzroku czy węchu3.

W literaturze można znaleźć różne definicje zachowań konsumentów. Według G. Świa-
towy o zachowaniach konsumentów można mówić przede wszystkim wtedy, kiedy pod 
uwagę bierze się postępowanie człowieka w procesie zaspokajania potrzeb, w głównej 
mierze podczas zakupów i spożywania towarów i usług4.

J. Szczepański definiuje zachowania konsumenta jako odczuwanie potrzeb i ocenę 
potrzeb oraz ustalenie subiektywnej hierarchii własnych potrzeb; sposób zdobywania 
środków konsumpcji, dokonywanie wyboru spośród dostępnych środków oraz wykorzy-
stanie tychże środków5.

Podobnie definiuje zachowania konsumpcyjne C. Bywalec. Według niego, jest to ca-
łokształt działań i zachowań człowieka zmierzających do pozyskania środków konsumpcji 
i sposoby użytkowania tychże środków w toku zaspokajania potrzeb6.

Definicja, jaką przekazuje T. Zalega, mówi, że zachowanie konsumenta to kompleks 
czynności i działań, który ma doprowadzić do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych 
grupy lub jednostki, poprzez uzyskiwanie dóbr i usług, zharmonizowany z odczuwa-
nymi preferencjami oraz sposobem obywania się z nabytymi dobrami. Postępowanie 

1 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, 
s. 9–11.
2 T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, 
s. 225.
3 A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenc-
kich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2007, s. 45.
4 G. Światowy, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 12.
5 J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, s. 172.
6 C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 16.
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konsumenta oznacza zazwyczaj każdą reakcję organizmu na bodźce odczuwane ze 
środowiska i dopasowywanie się do tego środowiska7.

Gastronomia – jej współczesne znaczenie i funkcje

Termin „gastronomia” pochodzi od greckich słów gaster, czyli żołądek, oraz normas, 
oznaczającego prawo8. Według Encyklopedii popularnej PWN, gastronomia jest to dzia-
łalność produkcyjno-usługowa, prowadzenie zakładów żywienia zbiorowego, jak również 
sztuka kulinarna, sztuka przyrządzania potraw9.

Określenie „gastronomia” funkcjonuje jako synonim pojęć: „żywienie zbiorowe”, „rze-
miosło gastronomiczne”, „usługi gastronomiczne” czy „usługi żywieniowe”. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, że pojęcie „żywienie zbiorowe” odnosi się do zakładów typu zamknię-
tego, czyli takich, które przeznaczone są dla określonej grupy konsumentów (pacjenci 
szpitala, uczniowie, pracownicy). Natomiast gastronomia to termin szerszy, który obejmuje 
również zakłady typu otwartego, gdzie produkuje się i sprzedaje wyroby, które są prze-
znaczone do konsumpcji w miejscu sprzedaży lub poza lokalem. Makroekonomia uważa 
gastronomię za ważne ogniwo gospodarki żywieniowej10.

Gastronomia jest to pojęcie szerokie i wielopoziomowe. Najważniejsze dla zrozumienia 
jej istoty są dwa aspekty: baza gastronomiczna oraz sztuka kulinarna. Oba te elementy 
częściowo łączą się ze sobą, a granica, jaka je dzieli, jest dość płynna. Pierwszym ważnym 
składnikiem gastronomi jest szeroko pojmowana sztuka kulinarna, która składa się m.in. 
ze znajomości produktów spożywczych, które są konieczne do przygotowania potraw, 
i umiejętności przyrządzania różnego rodzaju specjałów. W skład sztuki kulinarnej wchodzą 
również receptury, techniki i zasady przyrządzania potraw wraz z całą otoczką, czyli zwy-
czajami i obrzędami. Innym komponentem jest też wiedza dotycząca wartości odżywczej 
poszczególnych składników, a także umiejętność poprawnego komponowania posiłków.

Według J. Sali, gastronomia to wyodrębniona w społecznym podziale pracy, zorgani-
zowana działalność gospodarcza, która ma na celu zaspokojenie potrzeb żywieniowych 
nabywców przez przetwarzanie surowców żywnościowych w gotowe do spożycia potrawy 
i napoje, oferowanie ich klientom, stwarzanie warunków, które umożliwią ich konsumpcję 
w miejscu sprzedaży, a także świadczenie różnego rodzaju usług, które mają za zadanie 
zaspokajać potrzeby w zakresie odpoczynku, rozrywki oraz psychicznej regeneracji sił11.

Gastronomia pełni funkcje zarówno ekonomiczne, jak i żywieniowe, ponadto edukuje 
konsumenta, tworzy możliwości do powstawania więzi towarzyskich oraz zapewnia mu 
rozrywkę. Wpływa również na wydajność pracy12.

7 T. Zalega, Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finanso-
wo-ekonomicznego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 217.
8 M. Milewska, A. Prączko, A. Stasiak, Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2010, s. 47.
9 Hasło „Gastronomia” w: Encyklopedia popularna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 257.
10 E. Czarniecka-Skubina, Technologia gastronomiczna, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 17.
11 J. Sala, Marketing w gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 12.
12 W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 16.
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W obecnych warunkach klasyczne funkcje gastronomii (produkcyjna, usługowa i hand-
lowa) nie są w stanie dorównać zmianom w społeczeństwie i gospodarce oraz zaspo-
koić coraz to nowych potrzeb konsumentów. Społeczeństwo staje się coraz bardziej 
zamożne, co sprawia, że wydaje więcej na to, aby zaspokoić potrzeby wyższego rzędu. 
Globalizacja, zmiana stylu życia, częste podróże czy zanikanie granic są powodem zmian 
systemu wartości konsumentów oraz ich zachowań. Obecnie tempo wzrostu wydatków 
na żywność maleje, jednak widać wzrost wydatków w takich dziedzinach, jak: przeżycia 
i doznania, zdrowie, moda i uroda, spędzanie czasu wolnego, wygoda czy informacja. 
W konsekwencji tego wymagane staje się poszerzenie oferty gastronomicznej o wartości 
dodane, które mają charakter nieżywnościowy. Zatem wśród funkcji, które są pożądane 
we współczesnej gastronomii, należy wspomnieć:

 – informowanie konsumentów o pochodzeniu produktów, potraw itd.,
 – dopasowanie oferty gastronomicznej do poszczególnych stylów życia (propozycje 

prozdrowotne dla osób ceniących zdrowe odżywianie, oferta szybkiego posiłku dla 
osób, które posiadają deficyt czasu),

 – zapewnienie kontaktów międzyludzkich,
 – zapewnienie poczucia uznania, szacunku, bycia na czasie,
 – oferowanie możliwości odpoczynku i spędzenia wolnego czasu13.

Rynek usług gastronomicznych w Polsce i jego specyfika

Działalność gastronomiczną realizują różnego rodzaju placówki gastronomiczne. 
W Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) zdefiniowano cztery rodzaje lokali gastro-
nomicznych14:
1. restauracje – placówki, które zajmują się przygotowywaniem i sprzedażą posiłków 

oraz napojów konsumentom do spożycia na miejscu;
2. bary – placówki mające charakter zbliżony do restauracji, lecz mają mniej rozbudowaną 

ofertę potraw. Do grupy tej zalicza się: bary uniwersalne, bary szybkiej obsługi, bary 
przekąskowe, bary mleczne, jadłodajnie, bistra, kawiarnie, winiarnie, herbaciarnie, 
piwiarnie;

3. stołówki – placówki żywienia działające w pobliżu zakładów pracy czy nauki;
4. punkty gastronomiczne – w ich skład wchodzą: lodziarnie, bufety na stadionach, w ki-

nach itp.
W literaturze i opracowaniach naukowych znajduje się wiele koncepcji klasyfikacji lokali 

gastronomicznych. Działalność gastronomiczna cechuje się dużą odmiennością rodzajów 
oraz form. W międzynarodowej skali nie ma powszechnie przyjętych kryteriów klasyfikacji. 

Najczęściej stosowanym współcześnie podziałem jest ten na zakłady żywienia zbioro-
wego otwarte, czyli dostępne dla wszystkich konsumentów, oraz zamknięte, przeznaczone 

13 G. Levytska, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencja rozwoju, Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 19.
14 E. Czarniecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2012, 
s. 14–15.
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dla konkretnej, wyodrębnionej grupy klientów, zlokalizowane w zakładach pracy, szkołach, 
uczelniach czy domach wczasowych15. 

Zakwalifikowanie placówki gastronomicznej do odpowiedniej kategorii handlowej uza-
leżnione jest od takich czynników, jak: lokalizacja i rozwiązania projektowe pomieszczeń, 
standard aranżacji i wyposażenia (w szczególności sal konsumpcyjnych), asortyment 
i jakość wyrobów kulinarnych i innych towarów handlowych, poziom obsługi, kwalifikacje 
personelu czy stan sanitarny16.

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować rozwój ekonomiczny, który dotyczy 
również przeobrażeń w sektorze usług (zmiany organizacyjne, prywatyzacja). Zmiany te 
dotyczą również sektora usług gastronomicznych. Liberalizacja przepisów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również poprawa sytuacji ekonomicznej 
w sektorze spowodowały, że w latach 90. ubiegłego wieku zaczęła systematycznie rosnąć 
liczba placówek gastronomicznych. W okresie tym nastąpiły zarówno przeobrażenia 
struktur lokali gastronomicznych, jak też postępująca prywatyzacja. Nieustannie również 
rosły przychody sektora, przede wszystkim dzięki powiększaniu się wpływów z produkcji 
gastronomicznej.

Polscy konsumenci coraz chętniej korzystają z usług gastronomicznych. Wzrost popytu 
uwarunkowany jest zarówno rozwojem oferty gastronomicznej, jak też zmianą stylu życia 
nabywców. Efektem wzrostu zainteresowania usługami gastronomicznymi jest zwiększenie 
kwot, jakie wydawane są na żywienie poza domem, szczególnie wśród zamożniejszych 
grup konsumentów.

Od czasu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, na polskim rynku można 
było zauważyć ekspansję zagranicznych przedsiębiorstw gastronomicznych. Głównie 
sieciowych lokali typu fast food i kawiarni17. Ogromna konkurencja na polskim rynku ga-
stronomicznym zmusza firmy do wdrażania zgodnych z oczekiwaniami klientów, bardziej 
innowacyjnych ofert. Unowocześnienie wiąże się z nowym sposobem komunikacji z klien-
tami. W tym celu przedsiębiorstwa wykorzystują Internet. Rośnie również popularność 
akcji promocyjnych typu „happy hours”, „jesz/pijesz, ile chcesz za określoną cenę” czy 
„następny posiłek gratis”. Popularne stają się również programy lojalnościowe. Niektóre 
z nich mają charakter multiofertowy18.

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na placówki gastronomiczne, można to zauważyć, 
patrząc na dane GUS dotyczące liczby lokali. Według nich, w Polsce w 2017 roku dzia-
łało ponad 69 tys. placówek gastronomicznych, w tym: 20 018 restauracji, 20 844 barów, 
4–250 stołówek, 24 083 punktów gastronomicznych.

15 S. Chudy, Ekonomika i organizacja firmy handlowej, Wyd. eMPi2, Poznań 1995, s. 81.
16 I. Ozimek, Jakość usług gastronomicznych, a ochrona konsumentów w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 
2013, s. 10.
17 I. Kowalczuk, Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, Wyd. 
SGGW, Warszawa 2012, s. 7.
18 I. Kowalczuk, Specyfika przedsiębiorstw gastronomicznych w kontekście sektora usług żywieniowych, [w:] 
Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim, red. H. Górska-Warsewicz, Wyd. SGGW, War-
szawa 2014, s. 48.
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W porównaniu z rokiem 2015 zaobserwowano zwiększenie ogólnej liczby placówek 
o 853 lokale. Liczba restauracji wzrosła o 1229, stołówek o 67, a punktów gastronomicz-
nych było więcej o 1003. Natomiast zmniejszyła się liczba barów o 1446. 

Wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrasta, na co wskazują również dane za-
warte w tabeli 1, dotyczące przychodów z działalności gastronomicznej. Przychody z pro-
dukcji gastronomicznej w 2016 roku były wyższe niż w roku poprzednim o 2690 mln zł 
i aż o 12 822 mln zł w porównaniu z rokiem 2010. Sprzedaż towarów handlowych (włą-
czając napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe) jest w miarę stała, zauważalne są jedynie 
małe wahania przychodów. Jedynie przychody z pozostałej działalności się zmniejszają. 
W 2010 wynosiły 618 mln zł, natomiast w 2016 tylko 429 mln zł (spadek o ponad 30%)19.

Tabela 1. Przychody z działalności gastronomicznej (ceny bieżące) w mln zł w wybranych latach 
2005–2016

2005 2010 2015 2016
Sprzedaż towarów handlowych  
(z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) 2587 1843 1631 1895

Sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów  
tytoniowych 4862 4200 4157 4328

Produkcja gastronomiczna 9647 15 022 25 154 27 844

Pozostała działalność 585 618 446 429

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mały rocznik statystyczny Polski 2017, GUS, Warszawa 
2017, s. 176.

Polacy spożywają bardzo dużo tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, tłustego mięsa 
oraz przetworów mięsnych. W ich jadłospisie dużo miejsca zajmują również wyroby cukier-
nicze i ciastkarskie oraz gazowane napoje słodzone. Poziom spożycia warzyw, owoców, 
ryb, mleka oraz jego przetworów jest za niski w odniesieniu do zaleceń żywieniowych 
promowanych przez organizacje międzynarodowe, które zajmują się problematyką z za-
kresu wyżywienia ludności, oraz polskich specjalistów z dziedziny żywienia człowieka20.

W Polsce zaobserwować można globalizację oraz europeizację wzorców konsumpcyj-
nych. Swoboda przepływu produktów żywnościowych oraz wolny rynek spowodowały, że 
potrzeby żywnościowe konsumentów się zmieniają. Można zauważyć wiele uwarunkowań 
przemian w sferze konsumpcji, są to m.in.:

 – spadek przyrostu naturalnego,
 – starzenie się społeczeństwa,
 – zmniejszenie wielkości gospodarstw domowych,
 – duża aktywność zawodowa kobiet,

19 Mały rocznik statystyczny Polski 2017, GUS, Warszawa 2017, s. 176.
20 M. Kwasek, Identyfikacja wzorców konsumpcji żywności w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomor-
skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2015, 8, s. 90–117.
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 – zmiany w czasie i organizacji pracy,
 – przejmowanie stylów życia zachodnich społeczeństw,
 – wzrost popytu na wysokoprzetworzone produkty,
 – powstawanie nowocześniejszych produktów,
 – wzrost oczekiwań konsumentów odnoszących się do jakości, bezpieczeństwa, wygody 

konsumpcji,
 – edukacja zdrowotna społeczeństwa21.

Z roku na rok sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce się poprawia. 
Osiągają one coraz wyższe dochody oraz wydają więcej na konsumpcję. 

W roku 2016 przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę na żywność i napoje 
bezalkoholowe wynosiły 273 zł. To więcej o 11 zł niż w roku 2015 i aż o 79 zł więcej w po-
równaniu z rokiem 2005. Jednak udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
w wydatkach ogółem maleje z roku na rok. W tym przypadku sprawdza się prawo Engla 
odnoszące się do tego, że udział żywności w konsumpcji całkowitej się zmniejsza w miarę 
bogacenia się konsumentów22. W roku 2005 wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe 
stanowiły ponad 28% wydatków ogółem, a prawie 2% wydatków ogółem stanowiły wydat-
ki na restauracje i hotele. W 2016 roku wydatki na hotele i restauracje stanowiły ponad 
4% wydatków ogółem, a więc dwa razy więcej niż ponad 10 lat temu23. 

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w Polsce w 2017 roku (w zaokrągleniu do 1 zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, 2017, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
dane/podgrup/tablica [08.04.2017].

21 M. Grębowiec, Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku 
gastronomicznym, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 
2010, 80, s. 122–123.
22 M. Rekowski, Mikroekonomia, WROKOPA Sp. z o.o., Poznań 2008, s. 116–117.
23 Bank Danych Lokalnych, 2017, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [08.04.2017].
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Metodyka badań

Celem opracowania jest określenie czynników wpływających na podejmowanie przez 
konsumentów decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym. Przedstawione zostały 
główne powody, jakimi kierują się nabywcy podczas wyboru lokalu gastronomicznego, 
a także czynniki zniechęcające. Wskazano też preferencje konsumentów dotyczące 
lokalizacji oraz rodzaju kuchni.

W badaniu posłużono się ankietą internetową. Etap przeprowadzania badań obejmo-
wał okres od 22 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku. Próba do badań dobrana 
została w sposób przypadkowy spośród mieszkańców Warszawy oraz całej aglomeracji 
warszawskiej i okolic, którzy korzystają z usług lokali gastronomicznych 

W skład badanej próby weszło 200 osób, z czego większość stanowiły kobiety – 59%, 
natomiast mężczyźni – 41%. Ankietowani zostali zakwalifikowani do czterech grup wie-
kowych. W pierwszej grupie znalazły się osoby w wieku do 25 lat (55,5% ogólnej liczby 
ankietowanych), w drugiej osoby w wieku 26–45 lat (28%), a w trzeciej badani w wieku 
46–60 lat (12,5%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat (4%).

Pod względem wykształcenia największą część stanowiły osoby posiadające wy-
kształcenie średnie – 49%; druga co do wielkości grupa to osoby z wykształceniem 
wyższym – 31,5%; wykształcenie zawodowe deklarowało 14% ankietowanych, natomiast 
podstawowe – 5,5%.

Większość respondentów to mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców – 44,5%. 
W badaniu brały udział również osoby zamieszkujące wsie – 19,5% ankietowanych. Mniej-
szy odsetek ankietowanych pochodził z miast do 50 tys. mieszkańców (19%). Kolejna 
grupa to osoby mieszkające w mieście od 150 do 500 tys. mieszkańców – 9%. A najmniej 
badanych pochodziło z miasta od 50 do 150 tys. mieszkańców (8%). Pod względem 
finansowym większość respondentów posiadała dochód netto na jedną osobę w rodzi-
nie na poziomie powyżej 1500 zł (48%). Miesięczny dochód w granicach 1001–1500 zł 
deklarowało 27% ankietowanych, natomiast od 601 do 1000 zł osiągało dochód 20,5% 
całej grupy biorących udział w badaniu. Najmniejszą grupę stanowiły osoby osiągające 
do 600 zł dochodu na osobę miesięcznie (4,5%).

Wyniki badań

Najchętniej wybierane typy lokali gastronomicznych 

Badania wykazały, że najczęściej wybieranym typem lokalu gastronomicznego jest 
pizzeria, zaraz za nią miejsce znalazły sieciowe lokale gastronomiczne typu fast food (np. 
McDonald, KFC czy Burger King). Może to wynikać z intensywnego trybu życia społe-
czeństwa, chęci szybkiego zaspokojenia głodu. Restauracje cieszą się nieco mniejszym 
zainteresowaniem, ale nadal zajmują wysoką pozycję.
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Wykres 2. Typy najczęściej wybieranych lokali gastronomicznych (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Powody korzystania z lokali gastronomicznych są różnorodne. Główną przyczyną, 
tego że uczestnicy ankiety wybierają dany lokal gastronomiczny, okazała się wygoda, 
dostępność posiłków w określonym miejscu (np. szkole czy pracy). Prawie 50% ankie-
towanych wybrało tę odpowiedź. Oszczędność czasu jest niemniej ważnym czynnikiem 
(35,5%). Duża część konsumentów korzysta również z usług gastronomicznych podczas 
wyjazdów i podróży (30,5%). Dlatego też przedsiębiorcy z branży hotelarskiej powinni 
pomyśleć o otwarciu dobrej restauracji przy swoim obiekcie. Wielu z biorących udział 
w badaniu po prostu chce poznać nowe smaki i lubi jeść poza domem. Jedzenie poza 
oczywistą funkcją biologiczną pełni również funkcję społeczną dlatego też ponad jedna 
czwarta ankietowanych twierdzi, że placówki gastronomiczne są odpowiednim miejscem 
do uczczenia specjalnych okazji.

Respondenci z oferty lokali gastronomicznych korzystają przede wszystkim od ponie-
działku do piątku (58% badanych), w weekendy rzadziej – 42%. Wieczór to odpowiednia 
pora na odwiedzenie lokalu gastronomicznego według 56% respondentów. 41% najczęściej 
spożywa posiłek poza domem po południu, natomiast 3% rano.

Większość respondentów najbardziej jest zainteresowana ofertą obiadową (aż 58,5%). 
Kolacje w placówkach żywienia zbiorowego je 22%, lunch 17%, a śniadanie tylko 2,5% 
ogółu osób biorących udział w badaniu.

Kwota, jaką respondenci najczęściej jednorazowo wydają w lokalu gastronomicznym, 
wacha się między 10 a 30 zł – aż 57,5% ogółu badanych tyle wydaje w lokalach gastro-
nomicznych. 26% ankietowanych wydaje od 31 do 50 zł. Tylko 2,5% wydaje mniej niż 
10 zł. Wśród badanych znalazło się 1,5% osób, które przeznaczają powyżej 100 zł na 
jednorazowy posiłek w placówce żywienia zbiorowego.
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Czynniki wpływające na wybór lokalu

Ponad 65% ankietowanych uważa, że jakość oferowanych potraw jest najważniejszym 
czynnikiem decydującym o wyborze lokalu gastronomicznego. Niemniej ważny jest poziom 
cen (tę odpowiedź wybrało 61% badanych). Atrakcyjna lokalizacja znajduje się na trzecim 
miejscu ważności (28%). Wpływ na decyzje mają również: promocje (21%), poziom ob-
sługi klienta, jaki można zastać w placówce (18%), rekomendacje, wystrój i klimat lokalu 
(17%) oraz różnorodność oferowanego menu (15,5%). Mniej ważne są: popularność (8%) 
i dania dostosowane do diety, jakie oferuje lokal (4,5%). Przyciągający swym wyglądem 
budynek z zewnątrz, a także piękne wnętrze skłoniłyby do odwiedzenia lokalu 78,5% ogółu 
respondentów (68% mężczyzn i 86% kobiet). Jeżeli respondenci wiedzieliby, że lokal jest 
bardzo często i chętnie odwiedzany przez innych klientów, to aż 82,5% badanych chciałoby 
również skorzystać z jego oferty (74% mężczyzn i 88% kobiet).

Ankietowani oprócz wizyt w restauracjach typu w fast food najchętniej spożywają 
włoskie specjały (72,5%), na drugim miejscu znajduje się tradycyjna kuchnia polska, 
którą wybrało ponad 53% badanych, a na trzecim kuchnia amerykańska (38%). Badani 
chętnie smakują również kuchni chińskiej/wietnamskiej (tę odpowiedź wybrało ponad 
24,5% ankietowanych). Mniej niż 20% osób biorących udział w badaniu wskazało kuchnię 
japońską, śródziemnomorską i wegetariańską. W zestawieniu znajduje się również kuch-
nia wegańska, hinduska i kuchnia bio/eko. Każda z nich uzyskała mniej niż 10% głosów. 
Poza wymienionymi respondenci wybierali takie rodzaje kuchni, jak: brytyjska, turecka, 
bałkańska czy tajska.

Wykres 3. Preferowany rodzaj kuchni (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Najczęściej wybieraną przez ankietowanych formą spożywania posiłku było jedzenie na 
miejscu w lokalu (66,5% ogółu badanych). Dlatego konsumenci lubią miejsca klimatyczne, 
z miłą obsługą i ładnym wystrojem, gdzie mogą miło spędzić czas. 21% respondentów 
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bierze posiłek na wynos. Z dostawy pod wskazany adres korzysta jedynie 12,5%. Wyniki 
przeprowadzonych badań wskazują, że prawie 40% ankietowanych nie korzysta z moż-
liwości zamawiania jedzenia przez Internet. Może to wynikać z tego, że nie wszystkie 
lokale, które są chętnie przez nich odwiedzane, posiadają taką możliwość. 39% korzysta 
rzadziej niż raz w miesiącu, 18% częściej niż raz w miesiącu, a przynajmniej raz w tygodniu 
z opcji zamówienia posiłku za pomocą Internetu korzysta 3,5% osób.

Czynniki zniechęcające do odwiedzenia placówki gastronomicznej

Badanie pokazało, że głównym powodem zniechęcającym ankietowanych do od-
wiedzenia lokalu jest brak czystości (uważa tak prawie 65% badanych). Zarówno brak 
zainteresowania ze strony obsługi, jak i niekulturalne zachowanie również są niedopusz-
czalne i uzyskały ponad 50% głosów badanych. Innymi wskazanymi czynnikami, które 
przeszkadzają respondentom, były: nieznajomość pozycji karty menu (22,5%), sposób 
bycia pracowników (17%). 

Wykres 4. Najbardziej uciążliwe zachowania personelu (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Udogodnienia, jakich brakuje w lokalach, to przede wszystkim możliwość zamiany 
składników w potrawach (uważa tak aż 52% badanych). Drugim pod względem ważności 
ułatwieniem byłby wszechobecny dostęp do sieci Wi-Fi (ponad 40% ankietowanych). 
Możliwość zamówienia jedzenia przez Internet uzyskała 28% głosów. Dostępność dań 
dostosowanych do diety jest również ważnymi udogodnieniami dla 17% ankietowanych. 
Kącik dla dzieci i możliwość rezerwacji są ważne dla grupy 14% respondentów. 

Rola informacji i promocji w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych 

Badania wykazały, że najcenniejszym źródłem informacji na temat lokali gastrono-
micznych jest rodzina i znajomi. Prawie jedna trzecia ankietowanych w ogóle nie szuka 
informacji o placówkach zbiorowego żywienia i zdaje się na siebie podczas wyboru (aż 
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29% mężczyzn i 25% kobiet). Również dużą popularnością cieszą się serwisy internetowe 
z opiniami o lokalach, i to właśnie tam zagląda spora liczba respondentów, szczególnie 
osoby młode, (ponad 25% osób poniżej 25. roku życia). Portale społecznościowe są 
źródłem informacji dla 12% osób. Pozostali szukają informacji na forach internetowych, 
w artykułach ukazujących się w prasie oraz na blogach.

Ankietowani bardzo chętnie korzystają z promocji oferowanych przez lokale gastro-
nomiczne. 42% osób biorących udział w badaniu przynajmniej raz korzystało z kuponów 
rabatowych umieszczonych w prasie bądź Internecie. Z „dania dnia” (szefa kuchni) również 
skorzystało 42% osób. Promocjami, z których chętnie korzystają respondenci, są: „Jesz/
pijesz, ile chcesz za określoną cenę”, happy hours, zbieranie znaczków handlowych, karty 
stałego klienta czy gratisy powyżej określonej ceny zakupu.

Istnieje wiele czynników, które mają istotny wpływ na proces podejmowania decyzji 
przez konsumenta. Począwszy od dostrzegania i kreowania potrzeb, poprzez różnorakie 
narzędzia marketingowe, które stosują firmy gastronomiczne, jak również jakość czy 
ceny oferowanych potraw. Placówki gastronomiczne cały czas się doskonalą i próbują 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jednak jest to bardzo skomplikowany pro-
ces, gdyż potrzeby ludzkie są nieskończone, i kiedy zaspokoi się jedną, zaraz pojawia 
się następna. Lokale gastronomiczne coraz częściej pełnią funkcje rozrywkowe, czy też 
społeczne, a zaspokojenie głodu schodzi powoli na drugi plan.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących czynników wpływających na 
podejmowanie decyzji nabywczych można wnioskować że:
1. najchętniej odwiedzanymi lokalami gastronomicznymi przez konsumentów są pizzerie 

i sieciowe placówki oferujące fast food (np. McDonald czy KFC);
2. powody korzystania z lokali gastronomicznych są różnorodne. Główną przyczyną 

wyboru konkretnej placówki jest wygoda dostępu i dostępność komunikacyjna;
3. jakość oferowanych potraw oraz poziom cen są najważniejszymi czynnikami decydu-

jącymi o wyborze lokalu gastronomicznego; 
4. głównym powodem zniechęcającym ankietowanych do odwiedzenia placówki żywienia 

jest brak czystości w lokalu. Brak zainteresowania ze strony obsługi i niekulturalne jej 
zachowanie również są niepożądane. Ankietowanym w lokalach gastronomicznych 
brakuje przede wszystkim możliwości zamiany składników w potrawach – prawie po-
łowa z nich uważa, że jest to bardzo ważne. Równie ważna jest dostępność sieci Wi-Fi 
w budynku. Brak możliwości dokonania rezerwacji czy dostępność dań dostosowanych 
do diety nie są aż tak ważnymi czynnikami;

5. wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że konsumenci stołują się poza domem 
przede wszystkim ze względu na wygodę i oszczędność czasu – dobrze jeżeli znajdą 
ofertę dobrej kuchni w miejscu pracy czy szkoły. Podczas dokonywania wyboru lokalu 
gastronomicznego kierują się tym, czy znajdą tam jedzenie dobrej jakości i w miarę 
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przystępnych cenach. Podczas podejmowania decyzji o rodzaju dań serwowanych 
w lokalu menedżerowie powinni wziąć pod uwagę to, że najchętniej wybieranym 
rodzajem kuchni jest kuchnia włoska, polska i amerykańska. Lokale powinny mieć 
kartę bogatą w różne propozycje obiadowe, gdyż właśnie ten posiłek jest najczęściej 
spożywany poza domem. 
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Streszczenie

Celem opracowania było określenie czynników wpływających na podejmowanie przez konsu-
mentów decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym. W pracy przedstawione zostały główne 
powody, jakimi kierują się nabywcy podczas wyboru lokalu gastronomicznego, ich preferencje 
dotyczące lokalizacji oraz rodzaju kuchni. Opracowanie przedstawia również teorie zachowania 
konsumenta, czynniki wpływające na zachowania nabywcy i procesy, jakie towarzyszą podej-
mowaniu decyzji. Zobrazowany został również rynek gastronomiczny w Polsce oraz czynniki 
wpływające na zmiany popytu na usługi tegoż rynku.

Słowa kluczowe: rynek gastronomiczny, konsument, podejmowanie decyzji

Abstract

The purpose of the work was to determine the factors affecting consumers’ purchasing decisions 
on the gastronomy market. It was indicated that preferences regarding the location, type of kitchen 
and the purpose of the most frequent catering places. The thesis also presents theories of con-
sumer behavior, factors affecting the behavior of the buyer and the processes that accompany 
the decision-making process. It is illustrated that the gastronomic market in Poland and factors 
influencing changes in the demand for services on this market.

Keywords: gastronomy market, consumer, making decision
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