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Postawy konsumentów województwa świętokrzyskiego  
wobec ekologicznych metod produkcji mięsa

Streszczenie

Ideę zrównoważonej konsumpcji można realizować na wiele różnych sposo-
bów, a jednym z nich jest unikanie lub minimalizacja spożycia produktów żywno-
ściowych pochodzenia zwierzęcego, a zwłaszcza mięsa czerwonego. W ostatnich 
latach dramatycznie spadło spożycie wołowiny w Polsce, na rzecz przede wszyst-
kim mięsa drobiowego, ale nie było to spowodowane troską o minimalizowanie 
emisji CO2, towarzyszącej produkcji zwierzęcej, ale relatywnie wysoką ceną tego 
rodzaju mięsa i brakiem satysfakcji z jego jakości. Jednocześnie w wielu krajach 
UE, zwłaszcza wśród młodych ich mieszkańców, obserwuje się wzrost znaczenia 
aspektów środowiskowych i etyki chowu zwierząt w decyzjach nabywczych na 
rynku żywności, implikujący rezygnację ze spożywania mięsa czerwonego. Stąd 
też za celowe uznano rozpoznanie, na ile tego rodzaju determinanty są obecne w se-
kwencji czynników uwzględnianych przez polskich konsumentów przy zakupie 
mięsa. Do badań wybrano województwo świętokrzyskie, w którym odnotowuje się 
stosunkowo wysoki poziom spożycia mięsa wołowego. Celem badań, których re-
zultaty zaprezentowano w niniejszym artykule, było rozpoznanie zachowań konsu-
mentów wobec mięsa, traktując pewne ich elementy jako symptom zaangażowania 
w ideę zrównoważonej konsumpcji. 

Dla zobrazowania tych zachowań wykorzystano wyniki badań ilościowych 
przeprowadzonych na próbie 505 konsumentów z województwa świętokrzyskiego. 
Wyniki badań poddano analizie pod kątem parametrów statystyki opisowej, które 
wykazały, że idea zrównoważonej konsumpcji w jej fundamentalnych założeniach 
jest w niewielkim stopniu obecna w deklarowanych zachowaniach konsumen-
tów z województwa świętokrzyskiego, jakkolwiek zauważa się pewne różnice ze 
względu na podstawowe zmienne socjodemograficzne.

Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja, zachowania konsumentów wobec 
mięsa, produkcja zwierzęca.

Kody JEL: Q01

Wstęp

Koncepcja zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development) ma już ponad trzydzie-
stoletnią historię i jest odpowiedzią na degradację środowiska, m.in. w wyniku nadmiernego 
konsumowania często zbędnych dóbr bądź też ignorowania w procesie zaspokajania potrzeb 
troski o środowisko naturalne, a współcześnie pojęcie to staje się antynomią konsumpcjoni-
zmu. Niezależnie od sposobu definiowania terminu „zrównoważona konsumpcja”, w więk-
szości ujęć konceptualnych podkreśla się troskę o środowisko naturalne i dobrostan następ-
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nych generacji. Takie podejście jest też widoczne w znanym raporcie Brundtland Nasza 
Wspólna Przyszłość, w którym podkreśla się, że „jest to prawo do zaspokojenia aspiracji 
rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokajania 
potrzeb rozwojowych” (UN Documents). 

Implicite w tej definicji mówi się o konieczności minimalizacji degradacji środowiska przy-
rodniczego, która stała się imperatywem współczesnego świata, zwłaszcza najbardziej rozwinię-
tych jego regionów, ze względu na skalę zanieczyszczenia środowiska, zmiany klimatu, zanika-
nie różnorodności biologicznej, wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz nieodwracalnych 
zmian krajobrazu, co zagraża egzystencji zarówno obecnych, jak i następnych pokoleń. 

Istotny wpływ na środowisko naturalne wywierają gospodarstwa domowe poprzez reali-
zowany w ich obrębie proces konsumpcji, a w tym dokonywane wybory żywności. Obecnie 
w kraju odnotowuje się wzrost konsumpcji mięsa i przetworów mięsnych ogółem, co wpły-
wa na przyrost produkcji zwierzęcej, która nie jest obojętna dla środowiska, zwłaszcza 
w odniesieniu do intensywnej produkcji bydła, szczególnie niekorzystnej z uwagi chociażby 
na emisję dwutlenku węgla. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że zauważa się różnicę w emisji gazów cieplar-
nianych, towarzyszących hodowli zwierząt metodami konwencjonalnymi i ekologicznymi 
(Bożek 2009) (por. tabela 1).

Tabela 1
Różnice w zużyciu energii w rolnictwie ekologicznym w porównaniu z rolnictwem 
konwencjonalnym (w %)  

Produkt Zmiana

Mleko 38% mniej 
Mięso wołowe 35% mniej
Mięso baranie 20% mniej
Mięso wieprzowe 13% mniej
Jaja 14% mniej
Mięso kurcząt 32% mniej
Pszenica 29% mniej
Rzepak oleisty 25% mniej

Źródło: Bożek (2009).

Realizacja założeń zrównoważonej konsumpcji wymaga od konsumentów m.in. eko-
logizacji ich zachowań rynkowych, co może przejawiać się zarówno w nabywaniu żyw-
ności ekologicznej, jak również uwzględnianiu kwestii środowiskowych w ich decyzjach 
nabywczych na rynku żywności. 

W celu dokładniejszego rozpoznania zachowań konsumentów w aspekcie zrównowa-
żonej konsumpcji, w opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących znaczenia do-
brostanu zwierząt oraz ekologicznych metod hodowli jako determinant decyzji nabywczych 
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wobec mięsa. Za tło przedstawionych wyników badań w pierwszej części pracy przedsta-
wiono trendy konsumpcyjne oraz zachowania konsumentów wobec dobrostanu zwierząt 
jako czynniki wpływające na zrównoważoną konsumpcję.

Mimo że współcześnie zauważamy, iż konsument coraz częściej wybiera „kolor zie-
lony” i wzrasta jego ekologiczna świadomość, to przeprowadzone badania wykazały, że 
konsumenci w województwie świętokrzyskim w niewielkim stopniu w swoich decyzjach 
nabywczych na rynku mięsa uwzględniają aspekty etyczne w produkcji zwierzęcej, jak rów-
nież ekologiczne metody hodowli, co świadczyć może o konieczności popularyzacji idei 
zrównoważonej konsumpcji przez edukację i tzw. marketing społeczny. 

Współczesne trendy w konsumpcji 

Konsumpcję można rozważać jako proces zaspokajania potrzeb osobistych oraz całych 
zbiorowości w procesie użytkowania oraz zużywania dóbr i usług. Współcześnie konsump-
cję należy ujmować szerzej − jako skomplikowany proces działań oraz postaw tworzących 
sferę zachowań konsumpcyjnych ludzi. Sfera tych zachowań wraz z działalnością i pracą lu-
dzi ma służyć uzyskaniu środków, które z kolei mają zapewnić satysfakcjonującą konsump-
cję (Kieżel 2010, s. 11-12). Obecnie konsument informowany jest o różnych zagrożeniach 
mających wpływ na środowisko oraz jego życie. Takimi przykładami mogą być informa-
cje o „niezdrowej żywności”, zanieczyszczeniu powietrza czy niesprzyjających zmianach 
klimatycznych. Coraz więcej osób, by temu zapobiec wyraża chęć i przekonanie wprowa-
dzenia istotnych zmian w codziennym życiu, aby zmniejszyć negatywny wpływ człowieka 
na środowisko (Bostrom, Klintman 2011, s. 1-2). Dlatego też konsumenci coraz częściej 
podejmują decyzje z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając przy 
tym konsekwencje dla zdrowia oraz środowiska naturalnego. Dla zachowania zrównoważo-
nego rozwoju istotne znaczenie ma zrównoważona konsumpcja, której jednym z warunków 
realizacji jest wzrost świadomości ekologicznej konsumentów. Świadomość ta oznacza nie 
tylko odpowiedni poziom wiedzy o wpływie działalności ludzi na środowisko naturalne, 
ale i podejmowanie określonych działań, zmianę zwyczajów, stylu życia, zachowań rynko-
wych (Czubała 2011; Domeradzki, Tyburski 2011). Obecnie pojawiły się nowe tendencje 
w konsumpcji, wśród których wymienia się m.in ekologizację spożycia, inaczej określaną 
jako ekokonsumpcja, czy etyczna konsumpcja. Pojawienie się tych zjawisk związane było 
m.in. z ruchami ekologicznymi w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych, na skutek 
widocznych oznak degradacji środowiska naturalnego (Zrałek 2008, s. 161-162). 

Badania nad zachowaniami konsumenckimi wykazały, że obecnie konsumenci kierują 
się bardziej kwestiami etycznymi i środowiskowymi w wyborze nabywanych dóbr i usług. 
Etyczna konsumpcja to zakup produktów, które zostały wyprodukowane z poszanowaniem 
podstawowych praw człowieka i środowiska naturalnego. Wskazuje się na dwie jej formy. 
Pierwsza z nich to pozytywne kupowanie, które przejawia się w wybieraniu produktów po-
chodzących od przedsiębiorców, którzy kierują się w swej działalności długotrwałym do-
brem klientów, społeczeństwa i środowiska. Z kolei bojkot moralny to rezygnacja z nabywa-
nia produktów od firm, które działają nieetycznie (Dąbrowska, Janoś-Kresło 2012, s. 10-11).
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Konsumenci wobec dobrostanu zwierząt

Zrównoważona produkcja zwierzęca powinna uwzględniać relacje człowiek-zwierzę-
-środowisko. Z tego względu ważne jest, aby chronić prawo zwierząt gospodarskich i jed-
nocześnie kształtować środowisko przyrodniczo-rolne w sposób niezagrażający człowie-
kowi (Kołacz, Dobrzański 2006, s. 537). Istotnym czynnikiem zrównoważonego rolnictwa 
jest zatem dobrostan zwierząt, definiowany przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt 
następująco (OIE 2008): „Dobrostan osiągany jest wtedy, jeżeli zwierzę radzi sobie z wa-
runkami, w jakich żyje. Zwierzę jest w dobrym stanie, jeśli (jak wskazują dowody naukowe) 
jest zdrowe, nie cierpi niewygody, jest dobrze odżywione, bezpieczne, jest w stanie wyrazić 
wrodzone zachowania, nie odczuwa bólu, strachu ani niepokoju. Dobrostan zwierząt wy-
maga zapobiegania chorobom i leczenia weterynaryjnego, odpowiedniego schronienia, ży-
wienia, humanitarnego obchodzenia się i humanitarnego uboju/ zabicia. Dobrostan zwierząt 
odnosi się do stanu i traktowania zwierząt, które obejmuje również inne określenia takie, 
jak: opieka, hodowla zwierząt oraz humanitarne leczenie”.

Również Unia Europejska dąży do zapewnienia, by zwierzęta nie doznawały zbędne-
go bólu czy cierpienia. W tym celu wprowadziła dotychczas wiele przepisów dotyczących 
zwierząt hodowlanych.

Przeprowadzone badania wskazują, że w ostatnich latach wzrasta świadomość społeczna 
w zakresie problemów związanych z użytkowym utrzymaniem zwierząt i ich dobrostanem, 
lecz jest ona nadal niska (Blokhuis i in. 2008, s. 79-87; Den Ouden 1997, s. 23-37; Mench 
2008, s. 298-312). Konsument chce, aby zwierzęta były traktowane w sposób humanitarny 
i bliski ich środowisku naturalnemu, nie ma jednak wiedzy ani świadomości szczegółowych 
aspektów dobrostanu zwierząt (Malak-Rawlikowska, Gębska 2010). Badania opinii konsu-
mentów europejskich potwierdzają ich bardzo silne przywiązanie do dobrostanu zwierząt 
hodowlanych, a także zapotrzebowanie na większą liczbę informacji na ten temat (DGds.
ZiK 2012).

Dobrostan zwierząt jest istotną kwestią dla konsumentów, bowiem twierdzą oni, że coraz 
częściej na półkach sklepowych szukają produktów wytworzonych z poszanowaniem do-
brostanu zwierząt, ponieważ:
 - chcą, by zwierzęta były hodowane, przewożone i poddawane ubojowi w humanitarnych 

warunkach;
 - uznają sposób, w jaki zwierzęta są traktowane, za wskaźnik jakości danego produktu 

(DGds.RiROW 2014)
Niestety, konsumenci często nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat traktowania 

zwierząt, z których wyprodukowane są produkty mięsne, mleczne, jajeczne czy sery, lub nie 
wiedzą, gdzie takie informacje mogą pozyskać. Dlatego też w strategii UE na rzecz ochrony 
i dobrostanu zwierząt w latach 2012-2015 skoncentrowano się na podnoszeniu poziomu 
wiedzy wśród konsumentów na ten temat. Jej celem jest także działanie na rzecz poprawy 
konkurencyjności europejskich produktów rolnych przez uświadamianie podmiotom rynku, 
a zwłaszcza konsumentom, że dobrostan zwierząt jest swoistą wartością dodaną.
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Analiza wyników badań

Charakterystyka próby badawczej

W celu zbadania postaw konsumentów w zakresie uwzględniania przez nich zasad dobrosta-
nu zwierząt na etapie chowu i uboju w 2013 roku przeprowadzono badanie ankietowe na loso-
wej próbie 505 osób w wieku 19-65 lat, mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Kobiety 
stanowiły 77,37% respondentów. Wśród respondentów przeważali mieszkańcy wsi (40,10%) 
i miast liczących od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców (32,75%). Większość ankietowanych sta-
nowiły osoby młode w wieku od 19 do 25 lat (18,61%); z wykształceniem wyższym (49,89%) 
i średnim (36,61%). Szczegółową charakterystykę badanych przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Charakterystyka próby badawczej 

Wyszczególnienie
Liczba osób

Razem Udział (w %)

Płeć
Kobiety 366 77,37
Mężczyźni 107 22,62
Razem 473 99,99

Wiek
Mniej niż 19 46 9,82
19-25 111 23,71
26-30 45 9,61
31-35 54 11,53
36-40 46 9,82
41-45 60 12,82
46-50 42 8,97
51-55 32 6,83
56-60 13 2,77
61-65 9 1,92
Powyżej 65 10 2,13
Razem 468 99,93

Wykształcenie
Podstawowe 20 4,28
Gimnazjalne 15 3,21
Zasadnicze 28 5,99
Średnie 171 36,61
Wyższe 233 49,89
Razem 467 99,98

Źródło: badania własne. 
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Dobrostan zwierząt jako atrybut jakości mięsa

W badaniu założono, że postrzeganie przez konsumentów jakości mięsa uwzględnia do-
brostan zwierząt na etapie chowu i uboju. Wyniki badań, pozwalają stwierdzić, że co trzeci 
respondent dostrzegał korzyści przekładające się na jakość mięsa, związane z chowem zwie-
rząt gospodarskich zgodnie z zasadami dobrostanu. 

Zdaniem konsumentów, ważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość mięsa jest po-
zyskiwanie go od zwierząt chowanych zgodnie z zasadami dobrostanu niż ubijanych zgod-
nie z tymi zasadami (por. tabela 3). 

Tabela 3
Opinie konsumentów dotyczące jakości mięsa pochodzącego od zwierząt hodowanych 
oraz ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu

Wyszczególnienie Uwzględnianie zasad dobrostanu 
zwierząt na etapie chowu

Uwzględnienie zasad dobrostanu 
zwierząt na etapie uboju

Skala ważności 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Razem 14 32 72 107 162 15 24 67 119 154
Udział (w %) 2,8 6,3 14,3 21,2 32,1 3,0 4,8 13,3 23,6 30,5

Uwaga: 1 - oznaczał czynnik zupełnie nieważny, a 5 czynnik bardzo ważny.
Źródło: jak w tabeli 2. 

Na pytania zadane w ankiecie, respondenci mogli udzielać odpowiedzi wg pięciostopnio-
wej skali ważności, przy czym w dalszej części pracy poddano analizie odpowiedzi uznające 
oba czynniki za bardzo ważne (5). Porównanie tych odpowiedzi dla obu płci wykazało, że 
kobiety częściej uważają, uwzględnienie zasad dobrostanu zwierząt na etapie zarówno chowu 
(26,53%), jak i uboju (27,72%) za istotny czynnik wpływający na jakość mięsa (por. tabela 4). 

Młodsi respondenci częściej uznawali, że na jakość mięsa istotny wpływ wywiera uwzględ-
nienie zasady dobrostanu na etapie chowu. Respondenci w wieku 41-45 lat częściej niż pozostali 
uznawali, że taki wpływ wywiera uwzględnianie zasad dobrostanu na etapie uboju zwierząt. 

Istotną rolę w postrzeganiu jakości mięsa, uzależnionej od chowu i uboju zwierząt zgod-
nie z zasadami dobrostanu, odgrywa wykształcenie respondentów. Osoby z wykształceniem 
wyższym i średnim częściej udzielały odpowiedzi, że na jakość mięsa istotnie wpływa chów 
i ubój zwierząt (por. tabela 5).

Badanym zadano również pytanie dotyczące ich zainteresowania zakupem mięsa pocho-
dzącego ze zwierząt hodowanych i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu. Większość 
z nich zdecydowanie zadeklarowała kupno takiego mięsa, przy czym głównie były to osoby 
w wieku 41-45 lat (5,94% w przypadku zwierząt chowanych zgodnie z zasadami dobrostanu; 
5,14% ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu). Niemniej jednak pojawiły się też osoby, 
dla których te czynniki nie mają żadnego wpływu na ich decyzje zakupowe. Niewielki od-
setek (2,8-3,0%) respondentów odpowiedział, że zdecydowanie nie kupiliby mięsa pocho-
dzącego ze zwierząt hodowanych i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu (por. tabela 6). 
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Tabela 4
Opinia respondentów z uwzględnieniem płci badanych wobec oceny jakości mięsa 
pochodzącego ze zwierząt hodowanych i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu

Wyszczególnienie

Liczba osób

Razem Udział (w %) całości
Udział (w %)  

mężczyzn/mężczyzn
kobiet/kobiet

Uwzględnianie zasad dobrostanu zwierząt na etapie chowu  
jako czynnik istotnie wpływający na jakość mięsa

Kobiety 134 26,53 36,61
Mężczyźni 28 5,15 26,16
Razem 162 31,68 62,77

Uwzględnienie zasad dobrostanu zwierząt na etapie uboju  
jako czynnik istotnie wpływający na jakość mięsa

Kobiety 114 27,72 31,14
Mężczyźni 40 7,92 37,38
Razem 154 30,49 68,52

Źródło: jak w tabeli 2.

Tabela 5
Opinia respondentów z uwzględnieniem wykształcenia wobec oceny jakości mięsa 
pochodzącego ze zwierząt hodowanych i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu 

Wyszczególnienie
Liczba osób

Razem Udział (w %)

Uwzględnianie zasad dobrostanu zwierząt na etapie chowu
Podstawowe 2 0,40
Gimnazjalne 2 0,40
Zasadnicze 12 2,38
Średnie 55 10,89
Wyższe 86 17,03

Uwzględnienie zasad dobrostanu zwierząt na etapie uboju
Podstawowe 0 0,00
Gimnazjalne 0 0,00
Zasadnicze 10 1,98
Średnie 55 10,89
Wyższe 83 16,44

Źródło: jak w tabeli 2.
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Tabela 6
Deklarowana skłonność do zakupu mięsa pochodzącego od zwierząt hodowanych 
i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu  

Wyszczegól-
nienie

Pochodzące ze zwierząt, utrzymywanych/
chowanych zgodnie z zasadami dobrostanu

Pochodzące ze zwierząt, ubijanych zgodnie 
z zasadami dobrostanu zwierząt

Skala intencji 
zakupu

Zd
ec

yd
ow

an
ie

 n
ie

 k
up

o-
w

ał
by

m
 ta

ki
eg

o 
m

ię
sa

Ra
cz

ej
 n

ie
 k

up
ow

ał
by

m
 

ta
ki

eg
o 

m
ię

sa

A
ni

 k
up

ow
ał

by
m

 a
ni

 n
ie

 
ku

po
w

ał
by

m
 ta

ki
eg

o 
m

ię
sa

Ra
cz

ej
 k

up
ow

ał
by

m
 ta

ki
e 

m
ię

so

Zd
ec

yd
ow

an
ie

 k
up

ow
ał

-
by

m
 ta

ki
e 

m
ię

so

Zd
ec

yd
ow

an
ie

 n
ie

 k
up

o-
w

ał
by

m
 ta

ki
eg

o 
m

ię
sa

Ra
cz

ej
 n

ie
 k

up
ow

ał
by

m
 

ta
ki

eg
o 

m
ię

sa

A
ni

 k
up

ow
ał

by
m

 a
ni

 n
ie

 
ku

po
w

ał
by

m
 ta

ki
eg

o 
m

ię
sa

Ra
cz

ej
 k

up
ow

ał
by

m
 ta

ki
e 

m
ię

so

Zd
ec

yd
ow

an
ie

 k
up

ow
ał

-
by

m
 ta

ki
e 

m
ię

so

Razem 15 35 67 93 145 14 31 68 95 132
Udział (w %) 3,0 6,9 13,3 18,4 28,7 2,8 6,1 13,5 18,8 26,1

Źródło: jak w tabeli 2.

Dla co trzeciego badanego konsumenta zdecydowanie ważnym czynnikiem uwzględnia-
nym przy zakupie mięsa jest jego pochodzenie od zwierząt hodowanych i ubijanych zgodnie 
z zasadami dobrostanu. Odnotowano też, że 40% respondentów nie zwraca uwagi na to, czy 
kupowane przez nich produkty zwierzęce są pozyskiwane ze zwierząt utrzymywanych lub 
ubijanych z zachowaniem zasad dobrostanu, czy też nie. 

Tabela 7
Struktura badanych deklarujących skłonność do zakupu mięsa pochodzącego  
ze zwierząt hodowanych i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu ze względu na płeć 

Wyszczególnienie

Liczba osób, w tym

Razem Udział (w %) całości
Udział (w %)  

mężczyzn/mężczyzn
kobiet/kobiet

Pochodzące ze zwierząt, utrzymywanych/chowanych zgodnie z zasadami dobrostanu
Kobiety 109 21,58 29,78
Mężczyźni 33 6,53 30,84
Razem 142 28,11 60,62

Pochodzące ze zwierząt, ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu zwierząt
Kobiety 105 20,79 28,69
Mężczyźni 25 4,95 23,36
Razem 130 25,74 52,05

Źródło: jak w tabeli 2.

handel_wew_1-2016.indd   33 2016-03-24   14:16:00



34 POSTAWY KONSUMENTÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOBEC...

Jednocześnie stwierdzono, że mężczyźni w nieco większym stopniu są skłonni do zaku-
pu mięsa pochodzącego ze zwierząt hodowanych zgodnie z zasadami dobrostanu, podczas 
gdy dla kobiet ważniejsze przy zakupie mięsa jest jego pochodzenie od zwierząt ubijanych 
zgodnie z zasadami dobrostanu (por. tabela 7). Zarówno w pierwszym, jak i drugim przy-
padku większość osób, dla których ważnym elementem jest mięso pochodzące ze zwierząt 
hodowanych i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu, to respondenci legitymujący się 
wykształceniem wyższym (por. tabela 8).

Tabela 8
Struktura badanych deklarujących skłonność do zakupu mięsa pochodzącego  
ze zwierząt hodowanych i ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu ze względu  
na wykształcenie   

Wyszczególnienie
Liczba osób

Razem Udział (w %)

Pochodzące ze zwierząt, utrzymywanych/chowanych zgodnie z zasadami dobrostanu
Podstawowe 2 0,40
Gimnazjalne 5 0,99
Zasadnicze 12 2,38
Średnie 40 7,92
Wyższe 81 16,04

Pochodzące ze zwierząt, ubijanych zgodnie z zasadami dobrostanu zwierząt
Podstawowe 3 0,59
Gimnazjalne 3 0,59
Zasadnicze 7 1,39
Średnie 46 9,11
Wyższe 70 13,86

Źródło: jak w tabeli 2.

Ekologiczne metody chowu zwierząt a decyzje zakupowe konsumentów  
na rynku mięsa

W przywoływanym badaniu uwzględniono również kwestię ważności informacji na te-
mat użycia GMO oraz ekologicznych metod utrzymania zwierząt w procesie decyzyjnym 
odnośnie do zakupu mięsa. Badani konsumenci w większości deklarowali skłonność do za-
kupu mięsa zawierającego taką informację, przy czym częściej dotyczyło to kobiet w wieku 
19-25 lat oraz osób, legitymujących się wyższym wykształceniem. Informacje tego typu 
najmniej ważne były dla respondentów z wykształceniem podstawowym oraz starszych  
(tj. w wieku powyżej 60 lat) (por. tabele 9, 10, 11).
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Tabela 9
Deklarowana skłonność do zakupu mięsa zawierającego informację o wyprodukowaniu 
bez GMO oraz metodami ekologicznymi      

Skala  
ważności

Zapakowane w opakowanie zawierające 
szczegółową informację o wyprodukowaniu 

bez użycia GMO

Zapakowane w opakowanie zawierające 
szczegółową informację o wyprodukowaniu 

metodami ekologicznymi
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Razem 32 33 75 80 127 20 20 84 93 129

Udział (w %) 6 7 15 16 25 4 4 17 18 26

Źródło: jak w tabeli 2.

Tabela 10
Deklarowana skłonność do zakupu mięsa zawierającego informację o wyprodukowaniu 
bez GMO oraz metodami ekologicznymi z uwzględnieniem poziomu wykształcenia 
badanych   

Wyszczególnienie
Liczba osób*, w tym

Razem Udział (w %)

Zapakowane w opakowanie zawierające szczegółową informację  
o wyprodukowaniu bez użycia GMO

Podstawowe 2 0,40
Gimnazjalne 2 0,40
Zasadnicze 4 0,79
Średnie 45 8,91
Wyższe 71 14,06

Zapakowane w opakowanie zawierające szczegółową informację  
o wyprodukowaniu metodami ekologicznymi

Podstawowe 0 0,00
Gimnazjalne 1 0,20
Zasadnicze 9 1,78
Średnie 39 7,72
Wyższe 76 15,05

*Analizie poddano odpowiedzi „zdecydowanie kupowałbym dane mięso”
Źródło: jak w tabeli 2.
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Jak wynika z tabeli 9, jedynie dla 25% respondentów istotny wpływ ma informacja zawarta 
na opakowaniu dotycząca braku GMO w produkcie, dla prawie takiej samej grupy responden-
tów (26%) istotna jest informacja zamieszczona na opakowaniu, że mięso wyprodukowano 
metodami ekologicznymi. Część ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie, 
o czym może świadczyć brak odpowiedniej wiedzy w zakresie przedmiotowych kwestii.

Tabela 11
Deklarowana skłonność do zakupu mięsa zawierającego informację o wyprodukowaniu 
bez GMO oraz metodami ekologicznymi z uwzględnieniem płci respondentów 

Wyszczególnienie

Liczba osób*

Razem Udział (w %) całości
Udział (w %)  

mężczyzn/mężczyzn
kobiet/kobiet

Zapakowane w opakowanie zawierające szczegółową informację  
o wyprodukowaniu bez użycia GMO

Kobiety 100 19,80 27,32
Mężczyźni 25 4,95 23,36
Razem 125 50,68 50,68

Zapakowane w opakowanie zawierające szczegółową informację  
o wyprodukowaniu metodami ekologicznymi

Kobiety 103 20,40 28,14
Mężczyźni 24 4,75 22,43
Razem 127 25,15 50,57

*Analizie poddano odpowiedzi „zdecydowanie kupowałbym dane mięso”.
Źródło: jak w tabeli 2.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazują, że świadomość konsumentów z województwa świę-
tokrzyskiego w zakresie zrównoważonej konsumpcji związanej z dobrostanem zwierząt jest 
niska. Świadczyć o tym może fakt, że duża liczba pytań została pozostawiona bez odpowie-
dzi, co może być wynikiem braku odpowiedniej wiedzy wpływających na jakość mięsa na 
etapie chowu i uboju zwierząt.

Analiza wyników pokazała, że niska świadomość konsumenta (wynikająca z poziomu 
wykształcenia – podstawowe oraz wieku – powyżej 60 lat) wpływa na obojętność w stosun-
ku do informacji zamieszczonych na opakowaniu, dotyczących produkcji metodami ekolo-
gicznymi i bez użycia GMO.

Istotną rolę w kształtowaniu świadomości konsumenta odgrywają działania edukacyj-
ne i informacyjne. Ich liczba i zasięg w Polsce są stosunkowo niewielkie. Potwierdzają 
to uzyskane wyniki badań wykonanych w ramach projektu EconWelfare. Wśród badanych 
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respondentów (322 osoby) jedynie 16 osób (5%) przypomniało sobie jakąś kampanię na 
rzecz dobrostanu zwierząt. Najczęściej wymieniano kampanie Klubu Gaja uświadamiające 
warunki chowu drobiu (kur niosek i brojlerów) oraz kampanie wyjaśniające potrzebę i zasa-
dy znakowania jaj (Malak-Rawlikowska, Gębska 2010, s.143).

Kształtowanie świadomości konsumentów w zakresie zrównoważonej konsumpcji ma bar-
dzo duże znaczenie dla zrównoważonej produkcji, a tym samym dla dobrostanu zwierząt oraz 
minimalizowania zużycia zasobów naturalnych oraz materiałów szkodliwych dla środowiska.
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Attitudes of Consumers of the Świętokrzyskie Province towards 
Ecological Methods of Meat Production

Summary

The idea of sustainable consumption can be implemented in many different ways, 
and one of them is to avoid or minimise consumption of food products of the animal 
origin, and especially red meat. In recent years, there dramatically declined consump-
tion of beef in Poland to the benefit, in the first instance, of poultry, but it was not been 
caused by the care of minimising emission of CO2, accompanying animal production, 
but by the relatively high price of that meat and lack of satisfaction with its quality. 
At the same time, in many EU countries, especially among young inhabitants thereof, 
there is observed growth of importance of the environmental aspects and ethics of ani-
mal breeding in the purchasing decisions in the market for food, implying resignation 
from consumption of red meat. Hence, we considered as reasonable to recognise how 
much such determinants were present in the sequence of the factors taken into account 
by Polish consumers while buying meat. We selected the Świętokrzyskie Province 
for studies, where there is noted a relatively high level of beef consumption. An aim 
of the studies, some findings of which are presented in this article, was to recognise 
consumers’ behaviours towards meat, treating some elements thereof as a symptom 
of involvement into the idea of sustainable consumption. 

To illustrate those behaviours we used findings of quantitative research car-
ried out on the sample of 505 consumers from the Świętokrzyskie Province. The 
research findings were analysed from the point of view of descriptive statistics pa-
rameters which showed that the idea of sustainable consumption in its fundamental 
assumptions was present to a low degree in the declared behaviours of consumers 
from the Świętokrzyskie Province, albeit there can be noticed certain differences as 
regards the basic sociodemographic variables.

Key words: sustainable consumption, consumers’ behaviours towards meat, ani-
mal production.

JEL codes: Q01

Отношение потребителей Свентокшишского воеводства  
к экологическим методам производства мяса

Резюме

Идею устойчивого потребления можно осуществлять многими и раз-
новидными способами, одним из которых является отказ или минимизация 
потребления пищевых продуктов животного происхождения, в особенности 
красного мяса. В последние годы резко снизилось в Польше потребление 
говядины, прежде всего в пользу мяса птицы, но это не было вызвано забо-

handel_wew_1-2016.indd   38 2016-03-24   14:16:00



KRYSTYNA GUTKOWSKA, AGNIESZKA BATÓG 39

той о минимизации эмиссии CO2, сопровождающей животное производство,  
а относительно высокой ценой этого вида мяса и отсутствием удовлетворе-
ния его качеством. Одновременно во многих странах ЕС, особенно среди их 
молодых жителей, наблюдается рост значения аспектов защиты окружающей 
среды и этики разведения животных в покупательских решениях на рынке 
продуктов питания, имплицирующий отказ от потребления красного мяса.  
И потому целесообразным сочли выявление, насколько такого рода детерми-
нанты присутствуют в наборе факторов, учитываемых польскими потреби-
телями при покупке мяса. Для обследований избрали Свентокшишское во-
еводство, в котором отмечается относительно высокий уровень потребления 
говядины. Цель обследований, некоторые результаты которых представлены 
в статье, заключалась в выявлении поведения потребителей по отношению  
к мясу, считая некоторые его элементы в качестве симптома вовлеченности  
в идею устойчивого потребления. 

Для изображения этого поведения использовали результаты количествен-
ных исследований, проведенных на выборке 505 потребителей из Свенток-
шишского воеводства. Результаты обследований подвергли анализу с точки 
зрения параметров описательной статистики, которые показали, что идея 
устойчивого потребления в его основных предпосылках в небольшой степе-
ни присутствует в поведении потребителей из Свентокшишского воеводства,  
о котором они сами заявляют, хотя отмечаются некоторые отличия по причине 
основных социально-демографических переменных.

Ключевые слова: устойчивое потребление, поведение потребителей по от-
ношению к мясу, животное производство.
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