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Wiedza konsumentów na temat bezpieczeństwa żywności 
i stosowane przez nich sposoby ograniczania  
ryzyka zagrożenia

Streszczenie

Bezpieczeństwo żywności jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów 
mających wpływ na zdrowie i życie człowieka. Współczesny konsument, posia-
dając dostęp do szerokiego asortymentu produktów żywnościowych, dokonuje za-
kupu kierując się posiadaną wiedzą na temat żywności, stylem życia, jak również 
czynnikami materialnymi. Nie bez znaczenia są również informacje pozyskiwane 
za pośrednictwem mediów o zagrożeniach związanych z żywnością. Celem arty-
kułu jest próba oceny wiedzy konsumentów na temat bezpieczeństwa spożywanej 
przez nich żywności oraz stosowanych przez respondentów sposobów ograniczenia 
zagrożenia. Analiza danych wykazała, że wiedza konsumentów na temat bezpie-
czeństwa spożywanej przez nich żywności oraz występowania w niej potencjalnych 
zagrożeń jest niewystarczająca.

Słowa kluczowe: żywność, bezpieczeństwo, zdrowie, konsumpcja, decyzje zaku-
powe. 

Kody JEL: D12, D18

Wstęp 

Żywność to szczególne dobro, zwłaszcza z uwagi na jej miejsce w gospodarce światowej 
i zbiorze produktów wyznaczających w gospodarce najnowsze trendy. Co ważniejsze, obec-
nie coraz więcej uwagi poświęca się kwestii jakości, a nie tylko ilości dostępnej na rynku 
żywności. 

Bezpieczeństwo żywności ma kluczowe znaczenie w obszarze ochrony zdrowia publicz-
nego a tym samym jest jednym z filarów europejskiej polityki wyżywienia. Myśl o bez-
pieczeństwie finalnego produktu winna zaczynać się już od produkcji surowca, jakości 
pasz, warunków hodowli zwierząt, przez technologię produkcji i sieć obrotu handlowego. 
Wszystkie te ogniwa są tak samo ważne dla osiągnięcia optymalnej jakości zdrowotnej środ-
ków spożywczych i nie mniej istotne dla ich jakości handlowej (Jarosz, Wierzejska 2009, 
s. 5).

Kwestie związane z bezpieczeństwem żywności poruszane są w publikacjach naukowych 
wielu autorów, m.in. Kowalczyk (2009), Kołożyn-Krajewska, Sikora (2010), Korzycka-
Iwanow (2005).
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Osiągnięcie bezpieczeństwa żywności jest imperatywem prawa żywnościowego na 
szczeblach krajowym (Ustawa o… 2006), unijnym (Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające (…) oraz kolejne 
rozporządzenia, uzupełniające względem tego wiodącego) i globalnym (Codex Alimentarius 
- Kodeks Żywnościowy). 

Według Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. art. 3, punkt 3.5 o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia, bezpieczeństwo żywności to „ogół warunków, które muszą być speł-
niane i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu 
w celu zapewnienia zdrowia i życia konsumenta” (Ustawa o… 2006). Natomiast Kodeks 
Żywnościowy FAO/WHO żywnością bezpieczną określa żywność, która „nie spowoduje 
żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta, o ile jest przygotowana i spożywana 
zgodnie z przeznaczeniem” (FAO/WHO 1995).

Jak słusznie podkreśla Łazarowicz (2014), przez globalizację rynku i nasilające się prze-
pływy produktów, nie można sprawy bezpieczeństwa żywności rozpatrywać w ramach tylko 
jednego kraju. Dlatego też obecnie zapewnienie bezpiecznej żywności jest jednym z prio-
rytetów polityki jakości żywności realizowanej przez kraje Unii Europejskiej a określonej 
w prawie żywnościowym. Według zapisów dotyczących bezpieczeństwa żywności zawar-
tych w Białej Księdze, właściwa komunikacja ryzyka związanego z żywnością odpowiada 
za kształtowanie świadomości konsumenta w ramach bezpieczeństwa żywności, a także 
przekazywanie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo żywności podmiotom informacji na 
temat jego oczekiwań (Żakowska-Biemans 2009). 

Celem artykułu jest próba oceny wiedzy konsumentów na temat bezpieczeństwa spoży-
wanej żywności oraz stosowane przez nich sposoby ograniczenia tego ryzyka. Autorka ma 
świadomość, że konsumenci nie są w stanie rozpoznać wszystkich symptomów zagrożenia, 
jakie może powodować spożywana przez nich żywność, jednak zakłada, że zdobycie pod-
stawowej wiedzy na ten temat pozwoli to ryzyko ograniczyć. 

Metodyka badań

Podjęty problem badawczy opracowano na podstawie materiału empirycznego po-
zyskanego metodą ankietową. Badania przeprowadzono w czerwcu 2016 roku na terenie 
Wrocławia i okolic. Kwestionariusz, liczący 13 pytań w formie zamkniętej oraz dane me-
tryczkowe, były rozdawany na terenie Wrocławia i okolic (z prośbą o wypełnienie na miej-
scu). Próba badawcza licząca 200 osób, po odrzuceniu źle wypełnionych kwestionariuszy, 
wyniosła ostatecznie 147 respondentów. Dobór próby do badania był celowy, gdyż autorce 
zależało na dobraniu właściwej struktury społeczeństwa. Cechy badanej populacji przedsta-
wiono w tabeli 1. 

W celu zbadania zależności wyliczono współczynnik Pearsona χ2. Dla cech, które były 
istotne wyliczono również moc związku współczynnikiem V Cramera (a dla tablic dwu-
dzielnych współczynniki (φ)) oraz jego kierunek testem d Somersa. 
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Tabela 1
Charakterystyka rozkładów cech badanych respondentów, n = 147 

Wyszczególnienie Wartość zmiennej Liczba 
respondentów % ogółu

Płeć kobieta
mężczyzna

88
59

59,1
40,9

Wiek

18-25
26-40
41-55
powyżej 55

33
52
33
29

22,4
35,4
22,4
19,7

Wykształcenie

podstawowe
średnie
wyższe niepełne
wyższe

0
21
25

101

0,0
14,3
17,0
68,7

Miejsce 
zamieszkania

miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
miasto 50-200 tys. mieszkańców
miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
wieś

83
20
18
26

56,5
13,6
12,2
17,7

Źródło: materiały źródłowe z badań własnych, 2016.

Wyniki i ich omówienie

Punktem wyjścia w badaniu było poznanie, jak respondenci oceniają swój poziom wie-
dzy na temat bezpieczeństwa żywności. Większość badanych (43,5%) oceniło swoją wie-
dzę na poziomie średnim, ponad 1/3 na dobrym, natomiast tylko 7,5% uważa, że ma bar-
dzo dobrą wiedzę na ten temat. Przydzielając uzyskanym odpowiedziom wagi w skali 1-5  
(1 – bardzo słaba, 5 – bardzo dobra), wykazano, że wiedza respondentów (w ich opinii) 
na temat bezpieczeństwa żywności jest na poziomie średnim (3,3) (por. wykres 1). Biorąc 
natomiast pod uwagę dane metryczkowe można zauważyć, że lepiej oceniają swoją wiedzę 
kobiety (3,5), osoby w wieku 41-55 lat (3,4), posiadające co najmniej wykształcenie wyższe 
niepełne (3,4) i zamieszkujące w miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys. 
(3,6).

Wskazując źródła pozyskiwania wiedzy na temat bezpiecznej żywności najwięcej respon-
dentów zaznaczyło Internet, następnie telewizję oraz czasopisma (por. wykres 2). Pozostałe 
źródła wiedzy miały mniejsze znaczenie. Powyższe odpowiedzi poddano analizie testem 
zgodności χ2 Pearsona. Wskazania dotyczące Internetu i prasy jako źródła informacji o bezpie-
czeństwie żywności były statystycznie istotne w powiązaniu z wiekiem respondentów.

Internet (p = 0,00), wskazywali przede wszystkim ludzie młodzi, o czym świadczy ujem-
ny kierunek testu (dBA = -0,08), a moc tego związku była średnia (VC = 0,35). Starsi respon-
denci jako źródło wiedzy na badany temat istotnie częściej wskazywali prasę (p = 0,00), co 
potwierdziła dodatnia wartość testu (dBA = 0,07), moc tego związku była średnia (Vc = 0,30). 
Jest to zrozumiałe, gdyż dla młodych osób Internet jest często podstawowym źródłem po-
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Wykres 1
Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności w opinii badanych (waga)

Źródło: materiały źródłowe z badań własnych, 2016.

Wykres 2
Źródła informacji na temat bezpieczeństwa żywności wskazane przez respondentów 
(% badanych, możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Najczęściej wskazywano, że jest to żywność nie powodująca ujemnych skutków zdro-
wotnych w organizmie, żywność wolna od zanieczyszczeń i żywność produkowana meto-
dami ekologicznymi. Analiza testem χ2 Pearsona wykazała zależność zaznaczania odpowie-
dzi „żywność nie powodująca ujemnych skutków zdrowotnych w organizmie” od wieku  
(p =0,00) i wykształcenia badanych (p = 0,00). W przypadku wieku wystąpił ujemny kieru-
nek związku (dBA = - 0,004), który świadczy o tym, że młodsi respondenci częściej zaznaczali 
tę odpowiedź. Siła związku była średnia (Vc = 0,33). W przypadku wykształcenia badanych 
kierunek związku był dodatni (dBA = 0,06), zatem respondenci z wyższym wykształceniem 
częściej wskazywali tę odpowiedź. Moc tego związku była jednak słabsza niż w przypadku 
wieku (Vc = 0,27). Terminy dotyczące bezpiecznej żywności (por. wykres 3) skorelowano 
również z poziomem wiedzy badanych (pytanie 1.) na temat bezpiecznej żywności. Test (χ2) 
wykazał zależność między odpowiedzią „żywność nie powodująca ujemnych skutków zdro-
wotnych w organizmie” a badanymi, którzy określili swoją wiedzę w skali pięciostopniowej 
na poziomie dostatecznym (p=0,02) oraz dobrym (p=0,01).

zyskiwania informacji. Osoby starsze, częściej wybierają tradycyjne formy poszukiwania 
informacji, tj. gazety, czasopisma czy telewizję. 

W celu weryfikacji odpowiedzi na to pytanie badanych poproszono o zaznaczenie, co 
rozumieją pod pojęciem żywności bezpiecznej (por. wykres 3). 

Wykres 3
Znaczenie terminu „bezpieczna żywność” w opinii respondentów  
(%, zaznaczano kilka odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_2-2018.indd   250 29.05.2018   15:11:47



ANNA KOWALSKA 251

Wykres 4 
Postrzeganie różnych zagrożeń zdrowotnych związanych z żywnością  
(%, zaznaczano kilka odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

Odpowiadając na kolejne pytanie badani mieli wybrać substancje, dodatki, składniki, 
które w ich opinii mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka (por. wykres 4). 

Najwięcej badanych zadeklarowało, iż najbardziej niebezpieczne dla zdrowia są znajdu-
jące się w żywności pozostałości pestycydów, konserwanty oraz zanieczyszczenia pocho-
dzące ze środowiska. Spora grupa obawia się również zawartych w żywności GMO, chociaż 
wg polskich przepisów sprzedaż takich produktów jest zabroniona. Uwzględniając zarówno 
płeć, jak i wiek badanych największym zagrożeniem w ich opinii są zawarte w produktach 
pozostałości po pestycydach. Kobiety zaznaczały również często konserwanty (56,8% ogółu 
kobiet) oraz produkty zawierające GMO (45,5%). Mężczyźni natomiast – zanieczyszczenia 
pochodzące ze środowiska (47,5%) i podobnie jak kobiety konserwanty zawarte w żywno-
ści (42,4%). Uwzględniając wiek badanych można zauważyć, że podobnie jak w przypad-
ku płci badanych, we wszystkich grupach wiekowych największe zagrożenie przypisywa-
no pozostałościom pestycydów w żywności. Osoby młode (18-25 lat) uważały również za 
niebezpieczne produkty zawierające GMO oraz obecność zanieczyszczeń pochodzących ze 
środowiska (po 45,5%). Osoby powyżej 55 lat, podobnie jak respondenci w wieku 26-40 
lat, istotne zagrożenie dla zdrowia widziały w dodawanych do żywności konserwantach 
(było to prawie 52% osób powyżej 55 lat i 56,8% badanych w wielu 26-40 lat) oraz żyw-
ności GMO (odpowiednio 51,7% i 53,8%). Dla większości badanych w wieku 41-55 lat 
zagrożeniem była również zawartość konserwantów w żywności i podobnie jak w grupie 
18-26 lat – zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska. W każdej z trzech grup respon-
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dentów, wyodrębnionych ze względu na poziom wykształcenia, najwięcej osób wskazało na 
zagrożenie związane z pozostałościami pestycydów. Osoby z wykształceniem średnim za 
niebezpieczne uważały także zawarte w żywności zanieczyszczenia pochodzące ze środo-
wiska oraz produkty GMO (po 52,4% badanych), wśród osób z wykształceniem niepełnym 
wyższym oraz wyższym natomiast wskazywano na zawartość konserwantów (odpowiednio 
56% i 52,5%).

Respondenci ocenili własne postrzeganie znaczenia poszczególnych rodzajów zagrożenia 
przez nadanie im wag w skali 0-3 (duże zagrożenie dla zdrowia waga – 3, jego brak waga – 0) 
(por. wykres 5). Największym zagrożeniem dla zdrowia okazało się spożywanie żywności 
zawierającej pozostałości pestycydów (2,64), następnie zanieczyszczenia pochodzące ze 
środowiska (2,44) oraz konserwanty (2,38). Najmniejsze zagrożenie widziano w przypadku 
barwników (1,67). 

Respondenci mogli wskazać, które cechy produktu spożywczego lub jego opakowania 
odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego budzą ich zaufanie podczas zakupu 
żywności (por. wykres 6). Z uzyskanych danych wynika, że większość z nich zwraca uwagę 
na to, czy dany produkt jest wolny od konserwantów, czy podana jest informacja o wdro-
żeniu w zakładzie produkcyjnym systemu HACCP lub ISO 22000 oraz czy oferowany jest 

Wykres 5
Ocena zagrożeń związanych z żywnością według respondentów (skala 0-3)

Źródło: jak w wykresie 1.
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pod znaną marką. Niewielka liczba badanych zwraca natomiast uwagę na skład nabywanego 
produktu. Dziwi natomiast zaznaczenie przez dużą grupę respondentów odpowiedzi „wdro-
żenie systemie HACCP i ISO 22000”. Takich informacji nie umieszcza się na opakowaniach 
produktów, gdyż są one obligatoryjne dla każdego przedsiębiorcy sektora spożywczego. 
Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że badanym obce są te nazwy, ale brzmiały 
na tyle przekonująco, że postanowili tę opcję zaznaczyć.

Wykres 6
Cechy produktu spożywczego lub opakowania powodujące zaufanie respondentów 
pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego (%, zaznaczano kilka odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

Natomiast niepokojący wydaje się fakt, że niewiele osób zwraca uwagę na takie kwe-
stie, jak: skład produktów, w którym można znaleźć wiele cennych informacji o zawartych 
w nich dodatkach, substancjach czy składnikach, które, jeśli jest ich zbyt dużo, mogą zagra-
żać zdrowiu. Analiza zależności deklaracji badanych od ich cech metryczkowych wykazała, 
że istnieje zależność między miejscem zamieszkania a odpowiedzią, że produkt został wy-
produkowany w Polsce (p = 0,04). Siła tego związku była średnia (Vc = 0,24), a jego dodatni 
kierunek (dBA = 0,02) wskazywał, że częściej padała taka deklaracja.

Zbadano również opinie respondentów na temat prawdopodobieństwa wystąpienia za-
grożenia bezpieczeństwa żywności dotyczące takich grup produktów, jak: mięso i przetwo-
ry mięsne, owoce i warzywa oraz nabiał. Wg skali Stapela (średnie w skali od 0 – brak 
zagrożenia do 3 – duże zagrożenie), największe prawdopodobieństwo zagrożenia respon-
denci widzą w przypadku mięsa i przetworów mięsnych (2,3), następnie przy zakupie nabia-
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łu (1,78), najmniejsze natomiast w odniesieniu do owoców i warzyw (1,6). To zrozumiałe, 
ponieważ mięso i przetwory mięsne są najbardziej podatne na zakażenia, gdyż należą do 
produktów łatwo psujących się, które wymagają właściwego transportu i magazynowania, 
podobnie jak nabiał. W przypadku takich produktów, jak mięso i przetwory mięsne oraz na-
biał mogą pojawić się w nich różnego rodzaju konserwanty, (które przedłużają ich przydat-
ność do spożycia), jak również pestycydy, (które dostały się do mięsa i nabiału przez zanie-
czyszczone pestycydami pasze). Owoce i warzywa, mimo znacznie niższych obaw ze strony 
konsumentów, również mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka, jeśli zawierają na 
przykład nadmierną dawkę pozostałości środków ochrony roślin. W tabeli 2 przedstawiono 
rozkład odpowiedzi badanych na temat prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w oma-
wianych grupach produktów. 

Tabela 2
Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa żywności  
w często nabywanych produktach (w %)   

Wyszczególnienie 
Mięso i jego przetwory Owoce i warzywa Nabiał

małe średnie duże małe średnie duże małe średnie duże

Płeć:
kobieta 13,6 34,1 52,3 40,9 51,1 8,0 33,0 52,3 14,8
mężczyzna 18,6 49,2 32,2 54,2 39,0 6,8 40,7 50,8 8,5

Wiek: 
18-25 lat 15,2 42,4 42,4 39,4 57,6 3,0 27,3 54,5 18,2
26-40 lat 11,5 30,8 57,7 44,2 38,5 17,3 30,8 50,0 19,2
41-55 lat 30,3 54,5 15,2 63,6 36,4 0,0 51,5 42,4 6,1
powyżej 55 lat 6,9 37,9 55,2 37,9 58,6 3,4 37,9 62,1 0,0

Wykształcenie:
średnie 14,3 38,1 47,6 28,6 71,4 0,0 42,9 57,1 0,0
niepełne wyższe 8,0 40,0 52,0 40,0 60,0 0,0 28,0 52,0 20,0
wyższe 17,8 40,6 41,6 51,5 37,6 10,9 36,6 50,5 12,9

Miejsce zamieszkania:
miasto powyżej 200 tys. 
mieszkańców 14,5 36,1 49,4 45,8 48,2 6,0 38,6 50,6 10,8
miasto 50-200 tys. 
mieszkańców 30,0 35,0 35,0 55,0 35,0 10,0 45,0 45,0 10,0
miasto poniżej 50 tys. 
mieszkańców 5,6 61,1 33,3 33,3 55,6 11,1 27,8 50,0 22,2
wieś 15,4 42,3 42,3 50,0 42,3 7,7 26,9 61,5 11,5

Źródło: jak w tabeli 1.

Z tabeli wynika, że kobiety uznały za bardziej prawdopodobne wystąpienie zagrożenia 
zdrowia w odniesieniu do spożywania żywności z każdej z wymienionych grup. W przypad-
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ku mięsa i wyrobów mięsnych, w grupie kobiet, nieznaczna większość (52%) uważała, że 
takie niebezpieczeństwo jest duże, natomiast w grupie mężczyzn – 32,2%. Mężczyźni byli 
również większymi optymistami w kwestii zagrożenia bezpieczeństwa żywności w przy-
padku owoców i warzyw, jak i nabiału. Biorąc natomiast pod uwagę wiek respondentów 
można zaobserwować, iż najmniej badanych obawiających się zagrożenia bezpieczeństwa 
zdrowotnego w odniesieniu do mięsa i przetworów mięsnych było w grupie wiekowej  
41-55 lat. Respondenci z tej grupy również w przypadku spożywania nabiału oraz owoców 
i warzyw byli większymi optymistami. Analiza danych pod względem wykształcenia wyka-
zała, że najwięcej osób z wykształceniem wyższym niepełnym (52% z tej grupy), natomiast 
najmniej z wykształceniem wyższym (17,8%) określiło jako duże prawdopodobieństwo po-
jawienia się niebezpieczeństwa w przypadku spożywania mięsa i wyrobów mięsnych. Co 
dziesiąty badany z wykształceniem wyższym uważał, że istnieje duże prawdopodobieństwo 
nabycia niebezpiecznych dla zdrowia produktów z grupy owoców i warzyw. 

Zdecydowana większość badanych (ponad 3/4) zapytana o czynniki wpływające na ich 
decyzje zakupu danego produktu spożywczego uznała, że jest to świeżość produktu, a pra-
wie 62% respondentów odpowiedziało, że jakość nabywanych produktów (por. wykres 7). 
Rzadziej wskazywano takie odpowiedzi, jak: smak, przyzwyczajenie czy cena. Mała liczba 
odpowiedzi dotyczyła reklamy oraz innych czynników, wśród których wymieniano takie 
cechy, jak: wolne od GMO oraz skład produktu. Analiza wykazała zależności między płcią 
badanych a odpowiedzią „świeżość produktów”. Wyliczony współczynnik ϕ wykazał słabą 

Wykres 7
Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o zakupie danego produktu spożywczego 
(%, zaznaczano kilka odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.
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zależność związku (ϕ = 0,18). Ujemny jego kierunek (dBA = -0,16), oznacza, że częściej za-
znaczały tę odpowiedź kobiety. 

W badaniu zapytano też, czy przy zakupie produktów żywnościowych zwracają oni 
uwagę na zapewnienia producenta dotyczące bezpieczeństwa danego produktu. Tylko 17% 
badanych zadeklarowało, że zawsze zwraca uwagę na takie informacje, a 42% prawie za-
wsze. Co trzeci badany zaznaczył, że robi to rzadko, a co dwunasty nie czyni tego wcale. 
Respondenci zapytani natomiast o sposoby, które mogłyby ograniczyć ryzyko zakupu i spo-
żywania niebezpiecznej dla zdrowia żywności najczęściej zaznaczali: „kupowanie spraw-
dzonych produktów”, „dokładne czytanie etykiet na produktach” oraz „zwracanie uwagi 
na termin przydatności do spożycia” (por. wykres 8). W przypadku tego pytania istotne 
statystycznie okazały się zależności między płcią badanych a odpowiedzią „dokładne czy-
tanie etykiet na produktach” (p = 0,02) oraz ich wiekiem a „zwracaniem uwagi na termin 
przydatności do spożycia” (p = 0,03).

W przypadku płci badanych i odpowiedzią „czytam dokładnie etykiety na produktach”, 
niewielka siła mocy (ϕ = 0,19) świadczy o słabej zależności, natomiast ujemny kierunek  
(dBA = -0,19), oznacza, że częściej zaznaczały tę odpowiedź kobiety. W przypadku drugiej 
zależności, tj. między wiekiem a „zwracaniem uwagi na termin przydatności do spożycia” 

Wykres 8
Sposoby ograniczania ryzyka zakupu i spożycia niebezpiecznej żywności  
(%, zaznaczano kilka odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.
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siła związku była średnia (Vc = 0,25), a jego dodatni kierunek (dBA = 0,001) potwierdził, że 
im starsza osoba tym częściej podawała tę odpowiedź. 

Oceniając aktualny poziom bezpieczeństwa żywności w Polsce prawie połowa bada-
nych uznała, że jest on dość satysfakcjonujący, niezadowolony był co trzeci badany, a jako 
satysfakcjonujący określiło go 13,6% respondentów. Wśród działań, które należałoby pod-
jąć (w opinii badanych) aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa najczęściej wymieniano: 
częstsze kontrole żywności przez inspekcje kontrolne (28,6%) oraz wyższe kary pieniężne 
za naruszanie zasad bezpieczeństwa żywności (27,5%) (por. wykres 9). Wśród odpowie-
dzi znalazły się również: propagowanie edukacji żywieniowej oraz rozwój wiedzy na te-
mat bezpieczeństwa i jakości żywności. Analiza statystyczna wykazała zależność między 
wiekiem a większymi karami pieniężnymi za naruszenie zasad bezpieczeństwa żywności  
(p = 0,02) oraz wykształceniem a potrzebą zwiększania częstotliwości kontroli przez odpo-
wiednie służby (p = 0,02). Za większymi karami pieniężnymi były przede wszystkim osoby 
młode (dBA= -0,07), moc tego związku była średnia (Vc=0,26). 

Wykres 9
Działania, które zwiększyłyby poziom bezpieczeństwa żywności w Polsce  
(%, max. 2 odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

Badając związek wykształcenia z odpowiedzią badanych „częstsze kontrole żywności 
przez inspekcje kontrolne” jego kierunek był ujemny (dBA= -0,14), co oznacza, że im niższe 
wykształcenie, tym częstsza potrzeba zwiększenia kontroli bezpieczeństwa produkowanej 
i sprzedawanej w Polsce żywności. Moc tego związku była na poziomie średnim (Vc = 0,24).
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Podsumowanie 

Na podstawie analizy zgromadzonych danych pierwotnych można stwierdzić, że wiedza 
konsumentów na temat bezpieczeństwa spożywanej przez nich żywności oraz występowa-
nia w niej potencjalnych zagrożeń jest niewystarczająca. W wyniku tego część badanych 
nadmiernie eksponuje zagrożenia, które nie występują w polskich produktach np. GMO. 

Wśród badanych zmiennych szczególnie płeć, wiek oraz poziom wykształcenia róż-
nicował opinie konsumentów. Odnotowano na przykład, że kobiety częściej wykazywały 
zwiększone obawy w zakresie determinant mogących wpłynąć na bezpieczeństwo żywno-
ści. Natomiast osoby starsze i z niższym wykształceniem dysponowały niższą wiedzą na 
temat zagrożeń, które mogą pojawić się w kupowanej przez nich żywności.

Część konsumentów nie dysponuje wiedzą o istotności poszczególnych informacji 
umieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych. Analiza danych wykazała, że 
konsumenci często nabywają produkty czytając tzw. informacje marketingowe, które mają 
jedynie upewnić konsumenta o wysokiej jakości produktu (np. dotyczące HACCP oraz ISO 
22000, które jest obligatoryjne w każdym zakładzie produkcyjnym). Nie czytają natomiast 
informacji istotnych przy zakupie produktów spożywczych, tj. skład produktu, termin przy-
datności do spożycia, które są podstawowym źródłem wiedzy o danym produkcie. 

Z powyższych analiz można wnioskować, że potrzebne są większe akcje uświadamiające 
konsumentów dotyczące zagrożeń, które mogą pojawić na rynku produktów spożywczych, 
które zachęcą ich do bardziej dokładnego sprawdzania jakości produktów, które nabywają 
(na tyle ile jest to możliwe bez specjalistycznej aparatury). 
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Assessment of Consumers Knowledge on Food Safety and Its Impact 
on Buying Decisions

Summary

Food safety is nowadays one of the most important areas affecting human health 
and life. The contemporary consumer, having access to a wide range of food prod-
ucts, is purchasing guided by their knowledge about food, lifestyle, as well as mate-
rial factors. There is also important information obtained through the media about 
the dangers of food. The article attempts to assess consumer awareness of safety of 
food they consume and to determine the impact of this knowledge on the decisions 
taken when purchasing food products. The data analysis has shown that consumers’ 
knowledge of the safety of food consumed by them and the presence of potential 
hazards in it is insufficient 

Key words: food safety, health, consumption, buying decisions.

JEL codes: D12, D18

Знания потребителей насчет безопасности пищи и применяемые 
ими способы ограничения риска опасности

Резюме

Безопасность пищи – в настоящее время одна из самых важных сфер, 
оказывающих воздействие на здоровье и жизнь человека. Современный по-
требитель, имея доступ к широкому ассортименту продуктов питания, де-
лает покупки, руководствуясь имеющимися у него знаниями насчет пищи, 
образом жизни, а также материальными факторами. Не без значения тоже 
информация, получаемая посредством СМИ, об опасности, связанной с пи-
щей. Цель статьи – попытка оценить знания потребителей насчет безопа-
сности потребляемой ими пищи и способов ограничения опасности, приме-
няемых респондентами. Анализ данных показал, что знания потребителей 
насчет безопасности потребляемой ими пищи и выступления в ней потенци-
альных угроз недостаточны.

Ключевые слова: пища, безопасность, здоровье, потребление, решения о по-
купке. 
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