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Profil konsumentów korzystających z usług gastronomicznych

Streszczenie 

Wiedza na temat cech konsumentów jest ważna dla usługodawców kreujących 
ofertę usługową. Celem artykułu jest zaprezentowanie profilu społeczno-demogra-
ficzno-ekonomicznego konsumentów, którzy korzystają z usług gastronomicznych. 
Do napisania artykułu wykorzystano wtórne źródła informacji, które są uzupełnione 
danymi ze źródeł pierwotnych pozyskanych przez autorkę w trakcie ogólnopolskich 
badań techniką ankiety internetowej, na próbie 1075 respondentów. Z badań wyni-
ka, że konsument usług gastronomicznych jest najczęściej osobą młodą, z wyższym 
wykształceniem, mieszkającą w dużym mieście, o bardzo dobrej i dobrej sytuacji 
materialnej, a także dbającą o swój wygląd i lubiącą spędzać czas aktywnie. 

Słowa kluczowe: usługi gastronomiczne, konsument.

Kody JEL: D12

Wstęp

Od kilkunastu lat obserwuje się zmiany dokonujące się w warunkach i stylu życia kon-
sumentów, w skali obciążeń pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi, w podejmowa-
nych działaniach edukacyjnych oraz w preferencjach co do form spędzania czasu wolnego 
i korzystania z usług umożliwiających zagospodarowanie tego czasu (Ozimek 2010, s. 78). 
Spośród usług zagospodarowujących czas wolny (poza medialnymi) konsumenci najczęściej 
korzystają z usług gastronomicznych (Kolny 2013, s. 141). W odniesieniu do tych usług 
można zaobserwować zmiany ich postrzegania w kontekście zaspokajania przez nie po-
trzeb. Usługi gastronomiczne zaspokajają bowiem nie tylko potrzeby fizjologiczne (uczucie 
głodu, pragnienia), ale bardzo często ujawniane w czasie wolnym potrzeby społeczne i es-
tetyczne (pogłębiania więzi międzyludzkich, kontaktu z innymi ludźmi, rekreacji). Usługi 
te mają specyficzny charakter, gdyż łączą w sobie cechy usług czasooszczędnych i czaso-
chłonnych w zależności od funkcji, jaką pełnią dla osoby, która z nich korzysta. Charakter 
czasooszczędny mają wówczas, kiedy pozwalają na szybkie zaspokojenie głodu lub gdy 
zakup ich eliminuje konieczność samodzielnego przygotowania posiłku w domu, natomiast 
czasochłonny, gdy korzysta się z nich dla przyjemności i rozrywki w gronie przyjaciół lub 
rodziny. Coraz częściej obserwuje się zmianę zwyczajów, jeśli chodzi o spotkania rodzinne 
czy towarzyskie odbywające się w czasie wolnym. Modne jest obchodzenie uroczystości 
okolicznościowych oraz spotykanie się w celach towarzyskich w placówkach gastronomicz-
nych zamiast w domach/mieszkaniach konsumentów. Biorąc pod uwagę m.in. spotkania 
z przyjaciółmi i rodziną jako jeden z wielu aspektów korzystania z usług gastronomicznych 
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J. Dziadkowiec (2017, s. 185) wyodrębniła segmenty klientów tych usług. Są to: Klienci 
codzienni (23% badanych), którzy jedzenie z przyjaciółmi uznają za ważny aspekt życia to-
warzyskiego. Lubią jadać w lokalach gastronomicznych razem z przyjaciółmi i znajomymi. 
Jeśli zapraszają znajomych na wspólny posiłek, to samo jedzenie jest dla nich mniej ważne 
niż aspekt towarzyski. Następny segment stanowią Klienci „od święta” (45%), dla których 
aspekt towarzyski jest tak samo ważny, jak dla Klientów codziennych, jednak traktują oni lo-
kale gastronomiczne jako miejsca do świętowania ze znajomymi ważnych okazji, a nie jako 
miejsca do codziennego żywienia. I ostatni z wyróżnionych – Klienci okazjonalni (32%), to 
segment, do którego można zaliczyć osoby, które nie mają zwyczaju jadać z przyjaciółmi 
poza domem, nie jest to ważny aspekt ich życia towarzyskiego, natomiast jeśli zapraszają 
przyjaciół na posiłek, to dość ważny jest dla nich aspekt towarzyski.

Odpowiedzią na zmiany w preferencjach konsumentów jest dostrzegalna zmiana struk-
tury rynku gastronomicznego. Na rynku tym liczba restauracji z roku na rok zwiększa się 
(w roku 2015, w porównaniu z rokiem 2006, wzrosła blisko dwukrotnie), mimo że ogólna 
liczba placówek gastronomicznych w tym okresie zmniejszyła się (w roku 2015, w porów-
naniu z rokiem 2006, spadła blisko o 1/4). (Kolny 2013, s. 110; GUS 2016). Opisane zmiany 
oraz fakt, że usługi gastronomiczne są chętnie wybierane przez konsumentów, były inspiracją 
do napisania niniejszego artykułu. Celem jest zaprezentowanie profilu społeczno-demogra-
ficzno-ekonomicznego konsumentów, którzy korzystają z usług gastronomicznych. Profil 
taki ułatwia usługodawcom dostosowanie odpowiedniej oferty dla potencjalnych klientów. 

Metodyka badań

Artykuł napisano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Źródła wtórne 
stanowi literatura przedmiotu, raporty agencji badawczych i GUS dotyczące usług gastro-
nomicznych oraz konsumentów tych usług. Dane ze źródeł pierwotnych pozyskane zostały 
w trakcie badań prowadzonych przez pracowników Katedry Rynku i Konsumpcji. Badania 
te są efektem realizacji II etapu projektu badawczego pt. Handel detaliczny i usługi w Polsce 
– perspektywa konsumenta. Badania bezpośrednie zostały zrealizowane w styczniu i lutym 
2017 roku na próbie 1075 dorosłych Polaków techniką ankiety internetowej. Kwestionariusz 
ankietowy udostępniony został na platformie SurveyMonkey, zaś link do platformy rozsyła-
ny był mailem do respondentów oraz udostępniany na portalach społecznościowych. 

W próbie dominowały kobiety (53,2%), ponad połowę badanych stanowiły osoby w wie-
ku do 34 lat (53,4%). Niemal co drugi legitymował się wykształceniem średnim (46,9%), 
a ponad 39% wykształceniem wyższym. Blisko połowa respondentów (47,8%) mieszkała 
w miastach powyżej 101 tys. mieszkańców, a tylko 15,5% stanowili mieszkańcy wsi.

Specyfika działalności gastronomicznej 

Złożoność charakteru działalności gastronomicznej powoduje, że usługi gastronomiczne 
różnią się od innych usług. Wynika to z faktu, że działalność ta ma zarówno charakter pro-
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dukcyjny (przetworzenie surowców spożywczych na potrawy, napoje, wyroby cukiernicze 
itp.), handlowy (sprzedaż potraw, napojów, wyrobów cukierniczych i towarów handlowych), 
jak i usługowy (organizacja i uprzyjemnianie konsumpcji na miejscu) (Milewska i in. . 2010, 
s. 52). Gastronomia, oprócz funkcji ekonomicznych przez usługi, które świadczy, spełnia 
również funkcje kreowania więzi towarzyskich, edukacji i wychowywania konsumenta, 
aranżowania rozrywek, integrowania załogi (Panasiuk 2008, s. 110). Specyfika działalności 
gastronomicznej polega na tym, że zaspokaja potrzeby człowieka (również te ujawnione 
w czasie wolnym) prowadząc jednocześnie działalność produkcyjną w powiązaniu z działal-
nością handlową i usługową. Usługi gastronomiczne zawierają nie tylko „obsługę osobistą” 
konsumenta przez sprzedaż potraw i napojów oraz towarów handlowych, ale oferują mu 
istotną z punktu widzenia zagospodarowania czasu wolnego działalność kulturalno-rozryw-
kowo-rekreacyjną. Od wielu lat korzystanie z usług gastronomicznych jest popularną formą 
spędzania czasu wolnego z przyjaciółmi i rodziną, także realizowanego w takcie urlopów 
i wyjazdów turystycznych , a podróżowanie nierozerwalnie połączone jest z żywieniem 
poza domem (Gutkowska, Piekut 2016, s. 15).

Usługi gastronomiczne zaspokajają nie tylko potrzebę podstawową – odżywiania , lecz 
przede wszystkim potrzeby komplementarne: rozrywki, odpoczynku, spotkań towarzyskich 
itp. Dla człowieka korzystającego z tych usług często ważna jest nie tylko określona, specy-
ficzna potrawa, którą zamawia (chociaż może być głównym celem skorzystania z placówek 
gastronomicznych), lecz wszystkie dodatkowe usługi, które ta placówka świadczy. 

Podmioty oferujące usługi gastronomiczne można wyodrębniać według różnych kryte-
riów. Według branżowej klasyfikacji placówek gastronomicznych dzieli się je na zakłady 
gastronomiczne i punkty gastronomiczne. Pierwsze z nich prowadzą działalność w pomiesz-
czeniach, których wnętrze jest dostępne dla konsumentów (np. restauracje, bary, kawiarnie). 
Drugie natomiast nie mają własnej sali konsumenckiej (np. smażalnie, pijalnie, bufety w ki-
nach). Z punktu widzenia możliwości zagospodarowania czasu wolnego w placówkach ga-
stronomicznych istotny jest również ich podział na zakłady typu żywieniowego oraz zakłady 
typu uzupełniającego. Celem działalności zakładów pierwszego typu jest zaspokojenie po-
trzeb podstawowych konsumentów w zakresie żywienia i świadczenie usług z nim związa-
nych. Zakłady typu uzupełniającego świadczą usługi żywieniowe w ograniczonym zakresie, 
skupiając swoją działalność na świadczeniu usług kulturalno-rozrywkowych. Tym samym 
stwarzają sprzyjające warunki do wypoczynku i spotkań towarzyskich (Kolny 2013, s. 48). 

Profil konsumentów usług gastronomicznych w świetle badań 

Od lat obserwuje się wzrost wydatków na żywienie w placówkach gastronomicznych. 
Z danych GUS wynika, że w roku 2016, w porównaniu z rokiem 2006, wydatki wzrosły 
3-krotnie (z 14,63 zł do 44,01 zł) (GUS 2017; GUS 2007). Od wielu lat również konsumenci 
coraz chętniej korzystają z usług restauracji wspólnie z rodziną. Z badań prowadzonych co-
rocznie od 1993 roku przez CBOS wynika, że w roku 1993 wyjście do restauracji z rodziną 
deklarowało 20% respondentów, w 2006 – 37%, zaś w roku 2016 blisko dwie trzecie bada-
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Charakteryzując profil konsumenta usług gastronomicznych do analizy wybrano tylko od-
powiedzi tych respondentów, którzy deklarowali, że bardzo często i często korzystają z tych 

nych (65%). Był to wynik większy o 5 p.p. w stosunku do roku 2015 i o 12 p.p. w stosunku 
do roku 2014. W roku 2016 wzrósł także odsetek badanych, którzy byli w restauracji wie-
lokrotnie (58% wobec 51% w roku 2015). Z usług restauracji korzystali przede wszystkim 
ludzie młodzi i mieszkający w miastach, zwłaszcza dużych. Z badań CBOS wynika także, 
że tego rodzaju aktywności sprzyja wyższy poziom wykształcenia i zamożności (www1). 
Natomiast wyniki badania przeprowadzonego przez GFK Polonia wskazują, że restauracje, 
pizzerie oraz placówki typu fast food to najbardziej popularne rodzaje placówek odwiedza-
nych przez konsumentów. Z deklaracji respondentów wynika również, iż spotkania z przy-
jaciółmi są najczęstszym powodem odwiedzania placówek gastronomicznych. Jednak rów-
nie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji. Jakość, ceny 
posiłków oraz przyzwyczajenie, pozostają głównymi kryteriami decydującymi o wyborze 
konkretnego zakładu gastronomicznego (www2). 

Analizując częstotliwość korzystania z usług gastronomicznych, na podstawie odpowie-
dzi uzyskanych w trakcie badań bezpośrednich, stwierdzono że niemal ¾ respondentów 
korzystało z nich bardzo często i często. Rzadko korzystało z tych usług 17,6% badanych, 
a zaledwie 4,2% korzystało bardzo rzadko. Wśród badanych 5,7% nie korzystało z usług 
gastronomicznych w ogóle (por. wykres 1).

Wykres 1 
Częstotliwość korzystania z usług gastronomicznych (w %)

Źródło: badania własne.
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Tabela 1
Profil konsumentów ze względu na częstotliwość korzystania z usług gastronomicznych 
(w %, N=1075)

Wyszczególnienie

Częstotliwość korzystania z usług gastronomicznych
bardzo 
często
N=359

często
N=419

rzadko
N= 189

bardzo 
rzadko
N=45

nie ko-
rzystam
N=63

Ogółem 33,5 39,0 17,6 4,2 5,7

Płeć Kobieta 29,6 41,4 18,2 4,7 6,0
Mężczyzna 37,8 36,4 16,9 3,6 5,4

Wiek

18-24 42,3 44,8 10,7 0,6 1,5
25-34 38,9 44,1 10,5 2,4 4,0
35-44 36,5 38,2 15,2 3,9 6,2
45-54 23,6 33,6 27,1 7,9 7,9
55-64 19,5 31,0 36,8 4,6 8,0
65 i więcej 10,5 23,2 32,6 15,8 17,9

Wykształcenie

Podstawowe 21,4 21,4 25,0 10,7 21,4
Zawodowe 20,5 20,5 35,2 13,9 9,8
Średnie 31,4 41,9 18,3 3,2 5,2
Wyższe 40,5 42,1 11,2 2,1 4,0

Miejsce zamieszkania

Miasto pow. 200 tys. 44,3 41,0 9,3 2,2 3,3
Miasto 101 tys.-200 tys. 33,4 42,9 14,6 4,0 5,2
Miasto 51 tys.-100 tys. 32,2 40,2 18,6 3,0 6,0
Miasto 10 tys.-50 tys. 33,8 31,7 22,5 5,6 6,3
Miasto poniżej 10 tys. 35,8 28,3 26,4 5,7 3,8
Wieś 22,2 37,7 24,6 6,6 9,0

Subiektywna ocena sytu-
acji materialnej

Bardzo zła 33,3 11 1 22,2 22,2 11,1
Zła 16,7 30 6 30,6 8,3 13,9
Przeciętna 21,9 37,5 25,6 5,8 9,2
Dobra 40,0 42,0 12,2 2,8 3,0
Bardzo dobra 44,2 34,7 14,7 2,1 4,2

Ważne jest dla mnie żeby wyglądać modnie 48,2 38,9 7,8 2,6 2,6
Ważne jest dla mnie, żeby wyglądać po prostu dobrze 30,3 39,2 19,6 4,6 6,3
Wolę spędzać czas aktywnie 37,2 41,9 14,2 3,0 3,7
Wole spędzać czas biernie 25,7 33,8 24,2 6,7 9,6
Lubię spokój 27,0 36,7 32,8 5,4 7,1
Lubię jak dużo się dzieje 42,1 42,5 9,0 2,6 3,7
Wolę to co znane i sprawdzone 29,1 39,4 20,6 4,3 6,5
Wolę to co nowe 44,0 38,9 9,6 4,1 3,4
Najważniejszy jest dla mnie wygląd/styl 46,7 34,0 12,2 3,0 4,1
Najważniejsza jest dla mnie wygoda/funkcjonalność 30,3 40,4 18,8 4,5 6,0
Wykonuję zawsze swoje obowiązki przed terminem 27,5 39,1 20,7 5,1 7,5
Wykonuję wszystko na ostatnią chwilę 41,1 39,4 13,2 3,0 3,2
Dbam o kondycję fizyczną 36,6 41,0 14,6 3,4 4,3
Nie dbam o swoją kondycję fizyczną 28,4 36,5 22,1 5,6 7,4

Źródło: badania własne.
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Tabela 2
Stosunek badanych do opinii „Placówki gastronomiczne są popularniejszym 
miejscem spotkań towarzyskich niż mieszkania konsumentów” według wybranych 
cech respondentów (N=1075)

Wyszczególnienie Średnia* Mediana*

Ogółem 5,02 5,0

Częstotliwość korzystania z usług 
gastronomicznych

Bardzo często 5,29 6,0

Często 5,06 5,0

Rzadko 4,62 5,0

Bardzo rzadko 4,69 5,0

W ogóle 4,72 5,0

Płeć
Kobieta 5,16 5,0

Mężczyzna 4,82 5,0

Wiek

18-24 5,02 5,0

25-34 5,15 5,0

35-44 5,47 6,0

45-54 4,81 5,0

55-64 4,89 5,0

65 i więcej 4,26 4,0

Wykształcenie

Podstawowe 4,11 4,0

Zawodowe 4,43 4,0

Średnie 4,96 5,0

Wyższe 5,02 6,0

Miejsce zamieszkania

Miasto pow. 200 tys. 4,99 5,0

Miasto 101 tys.-200 tys. 5,19 5,0

Miasto 51 tys.-100 tys. 5,02 5,0

Miasto 10 tys.-50 tys. 4,89 5,0

Miasto poniżej 10 tys. 4,85 5,0

Wieś 4,86 5,0

Subiektywna ocena sytuacji mate-
rialnej

Bardzo zła 3,60 4,0

Zła 4,58 4,5

Przeciętna 4,87 5,0

Dobra 5,16 5,0

Bardzo dobra 5,05 5,0

* Skala od 1 do 7, gdzie 1 – całkowicie się nie zgadzam, 7 – całkowicie się zgadzam.
Źródło: jak w tabeli 1. .
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usług. Stwierdzono zatem, że bardzo często (42,3%) i często (44,8%) korzystali z tych usług 
respondenci najmłodsi (do 24. roku życia), następnie legitymujący się wykształceniem wyższym 
(odpowiednio 40,5% − bardzo często i 42,1% − często). Byli to także mieszkańcy największych 
miast (44,3% respondentów z miast pow. 200 tys. − bardzo często i 42,9% badanych z miast od 
101 do 200 tys. − często), a także respondenci oceniający swoją sytuację materialną jako bardzo 
dobrą (44,2% − korzystających bardzo często) i dobrą (42% korzystających często) (por. tabela 
1). Uzyskany profil konsumenta jest zbieżny z tym, który został nakreślony na podstawie badania 
CBOS z 2016 roku. Spośród innych cech deklarowanych przez respondentów odnotowano, że 
bardzo często z usług gastronomicznych korzystały osoby, dla których ważne jest, aby wyglądać 
modnie (48,2%), najważniejszy jest dla nich wygląd (46,7%), a ponadto osoby, które preferują 
nowości (44%) oraz wykonujące wszystko na ostatnią chwilę (41,1%). Często korzystały nato-
miast osoby, które deklarowały, że lubią jak dużo się dzieje (42,2%), wolą spędzać czas aktywnie 
(41,9%) i dbają o swoją kondycję fizyczną (41%) (por. tabela 1).

Wiedząc, że coraz częściej konsumenci korzystają z placówek gastronomicznych w trak-
cie spotkań z przyjaciółmi i rodziną, zapytano respondentów czy zgadzają się z opinią, że 
„Placówki gastronomiczne są popularniejszym miejscem spotkań towarzyskich niż miesz-
kania konsumentów”. Oceny dokonano na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało, że respondent 
całkowicie nie zgadza się z daną opinią, zaś 7, że całkowicie się z nią zgadza. Z badań 
wynika, że respondenci raczej zgadzali się z tą opinią (średnia 5,02). Biorąc pod uwagę 
częstotliwość korzystania z usług gastronomicznych stwierdzono, że z opinią tą konsumenci 
korzystający z tych usług zgadzali się bardzo często (średnia 5,29) i często (średnia 5,06). 
Analizując dalej profil konsumentów odnotowano, że z opinią tą raczej zgadzały się kobiety 
(średnia 5,16), badani w wieku od 35 do 44 lat (średnia 5,47), legitymujący się wykształce-
niem wyższym, a także mieszkańcy miast od 101 do 200 tys. mieszkańców (średnia 5,19) 
oraz oceniający swoją sytuację materialną jako dobrą (por. tabela 2).

Podsumowanie 

Od lat wzrasta liczba osób, które deklarują korzystanie z usług gastronomicznych. 
Zarówno dane pozyskane ze źródeł wtórnych, jak i pierwotnych pozwoliły na nakreślenie 
ogólnego profilu społeczno- demograficzno-ekonomicznego konsumentów, którzy korzy-
stają z tych usług. Można zatem stwierdzić, że konsumenci ci są zazwyczaj osobami mło-
dymi, z wyższym wykształceniem, mieszkającymi w dużych miastach. Deklarują bardzo 
dobrą i dobrą sytuację materialną. Warto dodać, że są to osoby, które dbają o swój wygląd 
i kondycję fizyczną, lubią próbować czegoś nowego, spędzać swój czas wolny aktywnie, 
a przy tym wykonują wszystko na ostatnią chwilę. 

Bibliografia

Dziadkowiec J.M. (2017), Food-Related Lifestales (FRL) a segmentacja konsumentów usług gastro-
nomicznych, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.



BEATA KOLNY 73

Gutkowska K., Piekut M. (2016), Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków, „Zeszyty 
Naukowe SGGW. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, nr 16(65).

GUS (2007), Budżety gospodarstw domowych w 2006 roku, Warszawa.
GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
GUS (2017), Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku, Warszawa.
Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny – diagnoza i perspektywy rozwoju, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Milewska M., Prączko A., Stasiak A. (2010), Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.
Ozimek I. (red.) (2010), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Difin, 

Warszawa. 
Panasiuk A. (red.) (2008), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
(www1) Aktywność i doświadczenia Polaków w 2016 roku, CBOS, Komunikat z badań 12/2017. 

http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_012_17.PDF [dostęp: 3.05.2017].
(www2) 2016 rokiem dynamicznego rozwoju polskiej gastronomii (2017), Raport Gfk Polonia  

z dn. 12.01.2017, http://www.gfk.com/pl [dostęp: 03.05.2017].

Profile of Consumers Using Catering Services 

Summary 

Knowledge of the consumers’ characteristics is important for service providers 
creating their gastronomy offer. The aim of the article is therefore to present the 
socio-demographic and economic profile of consumers who use catering services. 
Secondary sources of information were used to write the article, which was sup-
plemented by data from primary sources collected by the author during nationwide 
web-based survey of a sample of 1075 respondents. The research shows that the 
consumer of catering services is most often a young person with higher education, 
living in large cities, with a very good and good financial situation, who is looking 
after his appearance and who likes to spend time actively.

Key words: catering services, consumer.

JEL codes: D12

Профиль потребителей, пользующихся услугами общественного 
питания

Резюме 

Знания о чертах потребителей важны для услугодателей, формирующих 
предложение своих услуг. Цель статьи – представить социально-демографи-
ческий и экономический профиль потребителей, которые пользуются услу-
гами общепита. Для подготовки статьи использовали вторичные источники 
информации, которые дополняются данными из первоисточников, получен-
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ными автором по ходу общепольских обследований по методу интернет-опро-
са на выборке 1075 респондентов. Из обследований вытекает, что потребитель 
услуг общепита – это чаще всего молодой человек, с высшим образованием, 
проживающий в крупном городе, имеющий очень хорошее и хорошее матери-
альное положение, а также проявляющий заботу о своей внешности, который 
любит проводить досуг активным образом. 

Ключевые слова: услуги общественного питания, потребитель.

Коды JEL: D12

Artykuł nadesłany do redakcji w grudniu 2017 roku

Afiliacja:
dr Beata Kolny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
Katedra Rynku i Konsumpcji
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice 
e-mail: beata.kolny@ue.katowice.pl


