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1 Wprowadzenie 

Polski rynek żywności ekologicznej podlega istotnym przeobrażeniom, które wynikają z rozwoju rolnictwa 
ekologicznego w Polsce i rosnącej podaży żywności ekologicznej oraz zmian w sferze dystrybucji i konsumpcji 
żywności. 

Od kilku lat dynamicznie wzrasta liczba sklepów oferujących żywność ekologiczną zarówno w handlu 
tradycyjnym, jak i nowoczesnym. Dochodzi do tworzenia powiązań horyzontalnych oraz wertykalnych i rozwoju 
pierwszych sieci handlowych specjalizujących się w sprzedaży żywności ekologicznej. Brak jednak danych, które 
pozwoliłyby na określenie rzeczywistego potencjału tego segmentu rynku oraz dobór adekwatnych narzędzi 
wspierania jego rozwoju.  

Oferta krajowej żywności ekologicznej, w zestawieniu z potencjałem polskich przedsiębiorstw i rosnącą 
liczbą certyfikowanych przetwórców, jest nadal mało zróżnicowana, co między innymi przyczynia się do niskiego 
udziału żywności ekologicznej pochodzenia krajowego w ogólnej sprzedaży. W rezultacie w ofercie krajowych 
dystrybutorów dominujący jest udział żywności przetworzonej pochodzenia zagranicznego, co z kolei skutkuje 
wysokim poziomem cen żywności ekologicznej.  

Pomimo istnienia barier po stronie podaży żywności ekologicznej obserwuje się wzrost zainteresowania 
żywnością ekologiczną wśród coraz liczniejszych i różnorodnych grup polskich konsumentów. Wzrost popytu 
na żywność wyprodukowaną ekologicznie jest w dużym stopniu efektem globalnych trendów i towarzyszącym 
im zmian stylu życia. Przejawem tych zmian jest rosnące znaczenie aspektów środowiskowych, społecznych 
i etycznych odnoszących się zarówno do produkcji, jak i dystrybucji oraz konsumpcji żywności.  

Sprostanie konkurencji na coraz bardziej zglobalizowanym rynku żywności oraz zmieniającym się 
oczekiwaniom współczesnych konsumentów w odniesieniu do żywności ekologicznej, jej atrybutów, w tym poziomu 
cen czy też sposobów dystrybucji stawia nowe wyzwania przed kształtującym się rynkiem żywności ekologicznej 
w Polsce. 

Stąd też, w celu określenia szans i barier rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce niezbędne jest 
rozpoznanie czynników warunkujących różnicowanie podaży i dalszy rozwój popytu na żywność ekologiczną, 
z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły w stylach życia polskich konsumentów, ich wartościach i oczekiwaniach 
w odniesieniu do produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. 

2 Cel i zakres badań 

Podstawowym celem projektu była analiza wybranych aspektów funkcjonowania rynku żywności 
ekologicznej w Polsce, w tym: 

− określenie tendencji rozwojowych rynku żywności ekologicznej w wybranych krajach Europy oraz ich 
implikacji dla rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej; 

− określenie źródeł danych rynkowych, ich jakości i spójności oraz możliwości stworzenia systemu 
informacji na potrzeby rynku żywności ekologicznej w Polsce; 
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− określenie czynników warunkujących różnicowanie oferty żywności ekologicznej, w tym szczególnie 
determinujących zwiększenie udziału rynkowego żywności przetworzonej pochodzenia krajowego;  

− określenie sposobów dystrybucji żywności ekologicznej i możliwości ich doskonalenia zgodnie 
ze zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów; 

− określenie udziału konsumentów deklarujących dokonywanie zakupów żywności ekologicznej oraz 
częstotliwości zakupu wybranych kategorii produktowych; 

− określenie profilu społeczno-demograficznego konsumentów żywności ekologicznej; 

− określenie poziomu deklarowanych wydatków na żywność ekologiczną; 

− określenie zmian w hierarchii czynników decydujących o zakupie żywności ekologicznej wśród polskich 
konsumentów; 

− określenie poziomu wiedzy na temat żywności ekologicznej i sposobu jej znakowania; 

− określenie atrybutów przypisywanych żywności ekologicznej przez konsumentów; 

− określenie źródeł informacji o żywności ekologicznej i preferencji konsumentów odnośnie sposobów 
komunikowania na rynku żywności ekologicznej;  

− określenie preferencji konsumentów w odniesieniu do kanałów dystrybucji żywności ekologicznej, w tym 
nowoczesnych form dystrybucji; 

− identyfikacja postrzeganych przez konsumentów barier zakupu żywności ekologicznej w odniesieniu 
do produktu i jego atrybutów, informacji i dystrybucji żywności ekologicznej;  

− opracowanie segmentacji konsumentów żywności ekologicznej oraz modelowanie czynników 
determinujących rozwój popytu na żywność ekologiczną. 
Uzyskane wyniki badań wykorzystane zostały w celu stworzeniu rekomendacji dla uczestników rynku 

żywności ekologicznej dotyczących preferencji konsumentów, sposobów dystrybucji oraz możliwości 
zróżnicowania oferty żywności ekologicznej.  

3 Materiał i metoda badań  

W celu zrealizowania przyjętego celu i zakresu badań wykorzystane zostały zarówno dane wtórne 
ze źródeł krajowych i międzynarodowych, jak również zebrane zostały dane pierwotne w ramach wywiadów 
z kluczowymi informatorami działającymi w sferze produkcji i dystrybucji żywności oraz badań z jakościowych 
i ilościowych wśród konsumentów. Schemat procesu badawczego zamieszczony został na rysunku 1.  
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Rysunek 1. Schemat procesu badawczego 

Zadanie 1 służyło pełniejszemu rozpoznaniu podażowych uwarunkowań rozwoju rynku żywności 
ekologicznej w Polsce, w tym określenia czynników determinujących różnicowanie oferty żywności ekologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem żywności przetworzonej, istniejących kanałów dystrybucji żywności ekologicznej 
oraz możliwości ich dalszego rozwoju z uwzględnieniem innowacyjnych form organizacji sprzedaży żywności 
ekologicznej.  

Wobec faktu, iż aktualnie nie są dostępne dane rynkowe umożliwiające określenie wartości krajowego 
rynku żywności ekologicznej oraz wolumenu sprzedaży żywności ekologicznej, w pierwszym etapie realizacji 
zadania określono źródła danych rynkowych oraz zapotrzebowanie na informacje rynkowe ze strony producentów 
i dystrybutorów.  

W kolejnym etapie realizacji zadania dokonano analizy danych ze źródeł wtórnych tzw. desk research, 
która to posłużyła do określenia trendów w rozwoju rynku żywności ekologicznej w wybranych krajach Europy 
o zróżnicowanym potencjale i organizacji dystrybucji żywności ekologicznej oraz określenia ich implikacji dla 
rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej.  

W celu określenia czynników determinujących różnicowanie podaży i rozwój kanałów dystrybucji zebrane 
zostały dane empiryczne metodą wywiadów bezpośrednich z ekspertami tzw. kluczowymi informatorami 
reprezentującymi sferę produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
zrealizowano ponad 20 wywiadów z reprezentantami najważniejszych z punktu widzenia potencjału polskiego 
rolnictwa ekologicznego branż przetwórstwa oraz wybranymi dystrybutorami żywności ekologicznej z 
uwzględnieniem kanałów tradycyjnych i nowoczesnych (Załącznik nr 1). Wywiady zostały zrealizowane z użyciem 
częściowo ustrukturyzowanego kwestionariusza (ang. semi-structured questionnaire).  

Zakres badania obejmował następujące zagadnienia: 

− czynniki wpływające na decyzję związaną z podjęciem działalności w zakresie produkcji/dystrybucji 
żywności ekologicznej; 

− dostęp do informacji rynkowej, źródła danych; 

− czynniki wpływające na poziom sprzedaży; 

za
da

ni
e 

1
Analiza czynników 
warunkujących 
różnicowanie podaży i 
kanałów dystrybucji 
żywności ekologicznej w 
Polsce oraz trendów w 
rozwoju rynku żywności 
ekologicznej w wybranych 
krajach Europy i ich 
implikacji dla rozwoju rynku 
krajowego.

za
da

ni
e 

2

Analiza czynników 
warunkujących rozwój 
popytu na żywność 
ekologiczną wśród polskich 
konsumentów.

za
da

ni
e 

3

Analiza czynników 
wpływających na procesy 
decyzyjne młodych 
(przyszłych) konsumentów 
żywności ekologicznej.
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− dostępność i jakość surowców ekologicznych; 

− zasady współpracy z dostawcami/dystrybutorami; 

− perspektywy rozwoju marki, marka producenta a marka handlowa; 

− kanały dystrybucji żywności ekologicznej; 

− segmenty klientów; 

− promocja – cele działań promocyjnych i wykorzystywane narzędzia promocji; 

− subiektywna ocena sytuacji finansowej; 

− czynniki ryzyka i bariery w podejmowaniu działalności z zakresu produkcji/dystrybucji żywności 
ekologicznej. 

 W celu określenia postaw i zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej w Polsce 
zrealizowano badania z wykorzystaniem podejścia ilościowego (Zadanie 2) i jakościowego (Zadanie 3).  

Dane empiryczne w zadaniu 2 zostały zebrane w wyniku badania na reprezentatywnej próbie 
ogólnopolskiej techniką CAWI tj. wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem 
standaryzowanego kwestionariusza. Badana próba objęła wyłącznie osoby odpowiedzialne 
i współodpowiedzialne za podejmowanie decyzji związanych z zakupem żywności. W celu zapewnienia jak 
najwyższych standardów realizacji badania oraz jakości danych proces zbierania danych powierzony został agencji 
badawczej działającej zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.  
Podstawowe cele badania objęły określenie: 

− udziału konsumentów deklarujących dokonywanie zakupów żywności ekologicznej oraz częstotliwości 
zakupu wybranych kategorii produktowych; 

− profilu społeczno-demograficznego konsumentów żywności ekologicznej; 

− poziomu wiedzy na temat żywności ekologicznej i sposobu jej znakowania, w tym rozpoznawalności 
i umiejętności poprawnego interpretowania informacji umieszczanych na etykietach produktów; 

− atrybutów przypisywanych żywności ekologicznej przez konsumentów; 

− zmian w hierarchii czynników decydujących o zakupie żywności ekologicznej wśród polskich 
konsumentów; 

− poziomu deklarowanych wydatków na żywność ekologiczną z uwzględnieniem wybranych kategorii 
produktowych; 

− preferencji konsumentów odnośnie asortymentu i poziomu cen na żywność ekologiczną; 

− preferencji konsumentów w odniesieniu do kanałów dystrybucji żywności ekologicznej, w tym 
nowoczesnych form dystrybucji; 

− wykorzystywanych źródeł informacji o żywności ekologicznej i preferencji konsumentów odnośnie 
sposobów komunikowania na rynku żywności ekologicznej;  

− postrzeganych przez konsumentów barier zakupu żywności ekologicznej w odniesieniu do produktu 
i jego atrybutów, informacji i dystrybucji żywności ekologicznej. 
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W zadaniu 3 wykorzystano podejście jakościowe, w ramach, którego realizowano badanie z udziałem 
młodych konsumentów (do 35 roku życia). O wyborze tej grupy docelowej zadecydował fakt, 
że są to konsumenci, których decyzje nabywcze w największym stopniu wpływać będą na funkcjonowanie 
i przeobrażenia rynku żywności ekologicznej w Polsce. Tymczasem wyniki badań własnych wskazują, że jest 
to grupa konsumentów o specyficznych oczekiwaniach, niejednokrotnie nastawiona dość sceptycznie 
do żywności ekologicznej. Jednocześnie obserwowane trendy w konsumpcji żywności wskazują, że młodzi 
konsumenci częściej sięgają po produkty ekologiczne z kategorii żywności przetworzonej, w tym przekąski 
 i tzw. żywność wygodną, są bardziej otwarci na innowacyjne produkty żywnościowe. Ponadto mają odmienne 
od innych grup docelowych oczekiwania odnośnie sposobów i form komunikacji na rynku żywności ekologicznej.  

W związku z tym podstawowym celem badań było: 

− określenie specyficznych oczekiwań młodych konsumentów w stosunku do asortymentu żywności 
ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na akceptację przetworzonej 
żywności ekologicznej; 

− określenie preferowanych atrybutów przetworzonej żywności ekologicznej z wybranych kategorii 
produktowych; 

− określenie preferowanych środków i sposobu komunikowania wybranych atrybutów żywności ekologicznej 
młodym konsumentom; 

− stworzenie rekomendacji dla producentów żywności ekologicznej odnośnie różnicowania oferty 
produktowej żywności ekologicznej oraz sposobów komunikacji marketingowej na rynku żywności 
ekologicznej.  
Badanie zostało zrealizowane w formie zogniskowanych wywiadów grupowych połączonych z oceną 

sensoryczną wybranych produktów z asortymentu żywności przetworzonej (przekąski). W dyskusjach grupowych 
wzięli udział zarówno zwolennicy, jak i konsumenci nastawieni sceptycznie do żywności ekologicznej. Taka 
struktura badanych grup pozwoliła na pełniejsze rozpoznanie złożonych uwarunkowań wyboru żywności 
ekologicznej. Wyniki badań posłużyły do pogłębienia wiedzy na temat specyficznych oczekiwań młodych 
konsumentów w stosunku do wybranych kategorii produktów ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
żywności przetworzonej (asortyment, opakowania, informacje na opakowaniu, znakowanie) oraz określenia 
czynników, które mogą stymulować zainteresowanie żywnością ekologiczną, jak również stanowić barierę 
jej zakupu. Uzyskane dane posłużyły do stworzenia rekomendacji odnośnie zarówno oferty produktowej, 
jak i sposobów dystrybucji oraz komunikowania kwestii związanych z rolnictwem ekologicznym i żywnością młodym 
konsumentom. 
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4 Tendencje rozwojowe rynku żywności ekologicznej 
Dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans 

Rynek żywności ekologicznej rozwija się od lat 70. ubiegłego wieku i należy do jednego z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się sektorów rynku produktów żywnościowych w Ameryce Północnej oraz Europie. 
Rozwój rolnictwa ekologicznego i popytu na żywność ekologiczną rozpatrywać należy w nawiązaniu do zmian 
społecznych jakie nastąpiły w latach 60. ubiegłego wieku, przyczyniły się do zainteresowania przyjaznymi 
środowisku metodami produkcji rolniczej i wykreowania popytu na żywność pochodzącą z rolnictwa ekologicznego. 
Rynek żywności ekologicznej stał się rynkiem globalnym z wysokim udziałem w sprzedaży żywności ekologicznej 
krajów europejskich (Niemcy, Francja) oraz Stanów Zjednoczonych.  

W roku 2015 roku obroty na światowym rynku żywności ekologicznej szacowano na 75 mld Euro. Pomimo 
niekorzystnych trendów w gospodarce światowej tendencję wzrostową obserwuje się zarówno 
na dojrzałych rynkach europejskich i północnoamerykańskich, jak i na wschodzących rynkach azjatyckich. Rynki 
poszczególnych krajów europejskich wykazywały jednak znaczne różnice w wartości sprzedaży oraz dynamice 
rozwoju. Wśród krajów Unii Europejskiej najwyższy udział żywności ekologicznej w ogólnej sprzedaży żywności 
odnotowuje się w Danii (8,4%), w której jednocześnie pomiędzy rokiem 2015 a 2016 odnotowano 14% wzrost 
spożycia żywności ekologicznej i był to najwyższy wzrost w ostatnich ośmiu latach według danych STATISTIC 
DENMARK. Warto podkreślić, że do najczęściej kupowanych produktów należą przetwory zbożowe (na bazie 
owsa), naturalne jogurty, marchew, oleje roślinne, mleko, mąka, banany, soki owocowe oraz cytrusy. Jednocześnie 
do krajów o wysokiej dynamice rozwoju sprzedaży żywności ekologicznej dołączyły w 2015 roku, 
według raportu FiBL i IFOAM (2017)1 Hiszpania, Irlandia oraz Szwecja i Belgia.  

W Szwecji wartość sprzedaży detalicznej wzrosła w 2015 roku o 45% w stosunku do roku poprzedniego i 
wynosiła 1,4mld EUR, co stanowiło 6% udziału w krajowym rynku żywności. We Francji również odnotowano 
znaczący wzrost, o 10% i o wartość 0,2 mld EUR. Najwyższą wartość obrotów odnotowano w Niemczech (7,9 mld 
EUR) wzrost o 4,8% w stosunku do roku poprzedniego oraz we Francji (4,8 mld EUR) (FiBL i IFOAM, 2016)2. 
W Wielkiej Brytanii według danych SOIL ASSOCIATION3 odnotowano nieco ponad 7% wzrost sprzedaży, 
co w porównaniu ze spadkiem sprzedaży żywności nie ekologicznej uznaje się za bardzo dobry wskaźnik.  

Jednocześnie z raportu SOIL ASSOCIATION, wynika, że w 2016 wzrosła 6% sprzedaż żywności 
ekologicznej w dużych sieciach handlowych, natomiast o ponad 10% zwiększyła się sprzedaż za pośrednictwem 
różnych form sprzedaży bezpośredniej tj. dostaw do domu, abonamentów na żywność ekologiczną czy zamówień 
przez Internet. Warto podkreślić, że najwyższy wzrost odnotowano w odniesieniu do sprzedaży realizowanej przez 
sektor HORECA (19,1%). Szczególnym rynkiem jest rynek francuski, gdzie obroty żywnością ekologiczną wzrosły 
w ostatnich latach czterokrotnie i szacuje się, że tendencja taka utrzyma się, co powinno w najbliższych latach 
spowodować, że wartość francuskiego rynku żywności ekologicznej będzie się zwiększać o około 
10% rocznie. Rozwojowi rynku sprzyja wzrost znaczenia troski o środowisko w społeczeństwie francuskim oraz 

                                                           
1 Organic market 2017, Soil Association. www.soilassociation.org 
2Willer, H.; Lernoud, J. The World of Organic Agriculture. Statistics and emerging trends, 2017. FiBL, Frick and IFOAM 
3Willer, H.; Lernoud, J. The World of Organic Agriculture. Statistics and emerging trends, 2017. FiBL, Frick and IFOAM 
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sprzyjająca polityka państwa, co znajduje między innymi odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach 
na rzecz promocji żywności ekologicznej w żywieniu zbiorowym. Ważnym w charakterystyce poziomu rozwoju 
rynku produktów rolnictwa ekologicznego wskaźnikiem jest udział żywności ekologicznej w całkowitej sprzedaży 
żywności. Pod tym względem obserwuje się wśród krajów europejskich duże zróżnicowanie. Najwyższy udział 
w roku 2015 roku według danych FiBL i IFOAM (2017)4 odnotowano w Danii (8,4 %), Szwajcarii (7,7 %), Szwecji 
(7,3 %) (tabela 1).  
Tabela 1. Europejski rynek żywności ekologicznej w 2015 roku 

Kraj Wartość obrotów 
[mln €] 

Wzrost 
2014/2015 

Poziom wydatków 
[€/osobę] Udział w rynku [%] 

Austria 1065 (2011) Brak danych 127 (2011) 6,5 (2011) 
Dania 1079 12 190,7 8,4 
Francja 5534 14,6 83,3 2,9 
Hiszpania 1498 24,8 brak danych brak danych 
Luksemburg 94 brak danych 170 3,3 
Niemcy 8620 11,1 105,9 4,8 
Szwajcaria 2175 brak danych 262,2 7,7 
Szwecja  1726 20,3 177,1 7,3 
Wielka Brytania 2604 7,1 (2015/2016) brak danych brak danych 
Włochy 2317 15,0 brak danych 2,5 

Źródło: The world of organic agriculture. Statistic and emerging trends 2016. IFOAM-FiBL Report. IFOAM, Bonn and FiBL, Frick. Soil Association, 2017. 

W 2014 roku, średnie wydatki na żywność ekologiczną na świecie wynosiły 8,3 EUR /osobę/rok (FiBL 
i IFOAM, 2016). Najwyższy poziom wydatków odnotowano w krajach europejskich: w Szwajcarii (221 EUR), 
Luksemburgu (164 EUR) oraz Danii (162 EUR). Na niewiele niższym poziomie kształtowały się wydatki w Szwecji 
(ponad 140 EUR) oraz w Austrii (ponad 120 EUR).  

Dania od wielu lat wyróżnia się najwyższym na świecie udziałem produktów ekologicznych w całkowitej 
sprzedaży żywności. Rynek duński uznaje się za najlepiej rozwinięty rynek żywności ekologicznej w krajach Unii 
Europejskiej, co jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki rozwoju rolnictwa ekologicznego formułowanej w 
postaci tzw. planów działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego. Ponadto Dania jest jednym 
z pierwszych krajów w Europie, który osiągnął pod koniec lat 90 ubiegłego wieku samowystarczalność 
w odniesieniu do produktów takich, jak: ziemniaki, warzywa, mleko i mięso. Nie oznacza to, że import produktów 
rolnictwa ekologicznego do Danii nie istnieje. Ze względu na preferencje konsumentów i warunki klimatyczno-
glebowe nadal importowane są produkty zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Pomimo, 
że asortyment żywności ekologicznej na rynku duńskim jest bardzo urozmaicony uważa się, że w najbliższych 
latach popyt na żywność ekologiczną będzie wzrastać szczególnie w odniesieniu do żywności wygodnej, a więc 
wstępnie przygotowanej do spożycia, ale też owoców tropikalnych, tzw. żywności etnicznej, przekąsek oraz 
napojów. Obiecujący jest również segment żywności adresowanej do niemowląt i dzieci, ze względu 
na preferencje duńskich konsumentów. 

                                                           
4 Willer, H., & Lernoud, J. (2017). The World of Organic Agriculture 2017: Summary. The World of organic agriculture. Statistics and Emerging Trends. 
http://doi.org/10.4324/9781849775991 
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4.1 Struktura podaży żywności ekologicznej na rynkach europejskich 

Pomimo obserwowanego zróżnicowania rynków europejskich bardzo zbliżona jest w poszczególnych 
krajach struktura asortymentu żywności ekologicznej. Związane jest to bezpośrednio ze strukturą przetwórstwa 
surowców pochodzenia ekologicznego. W 2015 roku według danych EUROSTAT5 w krajach UE zarejestrowanych 
było ponad 47 tysięcy operatorów działających w sektorze rolnictwa ekologicznego. Najliczniej reprezentowane 
są podmioty przetwarzające ekologiczne owoce i warzywa, zboża oraz oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce (tabela 
2).  

Tabela 2. Liczba podmiotów zarejestrowanych jako operatorzy w sektorze rolnictwa ekologicznego w 2015 roku 

Kraj 
Mięso 

/produkty 
mięsne 

Owoce i 
warzywa 

Oleje 
i tłuszcze 
roślinne 

i zwierzęce 

Produkty 
mleczne 

Produkty 
zbożowe 
/skrobia 

Produkty 
piekarnicze 

i mączne 
Napoje Razem 

UE-28 3 349 7 339 6 713 1 862 3 874 8 047 5 586 47 213 
Belgia 90 134 29 83 54 267 62 1 158 

Bułgaria 5 45 41 26 24 20 22 272 
Czechy 131 124 39 89 65 44 78 781 
Dania 182 72 14 68 25 104 69 814 

Niemcy : : : : : : : : 
Estonia 14 37 2 7 17 9 13 122 
Irlandia 39 28 2 15 4 12 3 159 
Grecja 42 90 188 42 910 90 188 2 924 

Hiszpania 351 1 785 725 141 62 487 969 5 825 
Francja 1 181 777 170 327 567 5 580 1 259 11 842 

Chorwacja 1 36 37 9 7 1 29 161 
Włochy 470 2 728 5 166 595 1 720 847 2 501 16 423 

Cypr 0 9 35 4 0 2 2 62 
Łotwa 16 60 2 24 11 13 10 227 
Litwa 7 18 6 7 6 6 2 74 

Luksemburg 7 4 1 4 7 29 5 79 
Węgry 20 164 25 13 36 24 33 480 
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Holandia 204 235 31 141 42 154 39 1 237 
Austria (²) : : : : : : : : 

Polska 29 154 10 13 42 55 39 483 
Portugalia 35 227 98 17 42 48 18 792 
Rumunia 3 45 12 12 18 10 45 181 
Słowenia 14 19 12 8 16 27 19 150 
Słowacja 10 8 2 17 7 7 12 98 
Finlandia 81 76 10 34 58 72 9 464 
Szwecja 157 238 45 66 78 113 30 1 066 

Źródło: EUROSTAT – Organic farming statistics, 2017.  

Zauważalna jest wysoka dysproporcja pomiędzy przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego. Przetwórstwem surowców pochodzenia zwierzęcego zajmuje się nieco powyżej 5000 podmiotów 
na 47 000 zarejestrowanych w bazie Eurostat. Najwięcej przedsiębiorstw przetwarzających owoce i warzywa 
odnotowano w 2015 roku we Włoszech, Francji oraz Hiszpanii. Nie są to jednak wyczerpujące dane, ponieważ 
statystyki EUROSTAT uwzględniają tylko kilka ogólnych kategorii produktowych. Pełniejsze i aktualne są dane 

                                                           
5 Organic farming statistics. (2016). Retrieved October 23, 2017, from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics 
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publikowane przez urzędy i instytucje nadzorujące w rolnictwie ekologicznym, które upowszechniają bezpośrednio 
informacje pochodzące z podmiotów odpowiedzialnych za certyfikację w rolnictwie ekologicznym.  

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, największy udział wśród przetwórni 
ekologicznych stanowiły podmioty zajmujące się przetwarzaniem owoców oraz warzyw, których udział wyniósł 
według danych za 2016 rok 31,1%6. Przetwórstwo ekologicznych produktów przemiału zbóż było prowadzone 
przez 17,2% przetwórni. Udział podmiotów skategoryzowanych jako zajmujące się przetwórstwem innych 
artykułów rolno-spożywczych stanowił ponad 30%7. W 2016 r., spośród 546 podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie przetwórstwa, produkcję przetworzonych produktów ekologicznych wykazało 436 producentów. 
Produkcja mleka krowiego w 2016 roku w stosunku do 2015 roku wzrosła o 1,5 % i wyniosła 242 031,74 hektolitrów. 
Największą produkcję mleka krowiego stwierdzono w województwie małopolskim (63 966,89 hektolitrów). 
Imponujący jest wzrost produkcji mleka i wyrobów mlecznych z 4 095,7 ton w 2015 roku do 149 305,3 ton w 2016 
roku. Stwierdzono również znaczny rozwój przetwórstwa ekologicznych owoców i warzyw. W porównaniu do 2014 
r., w którym kształtowało się ono na poziomie 383 924,8 ton, w 2015 r. wielkość tej branży przetwórstwa wzrosła 
ponad trzykrotnie i stanowiła 1 285 049,0 ton. W 2016 r. odnotowano dalszy, niemal trzykrotny, wzrost produkcji 
przetworów z ekologicznych owoców i warzyw, która osiągnęła 3 821 028,2 ton. Pod względem wielkości produkcji 
przetworów z owoców i warzyw wyróżniało się województwo zachodniopomorskie – 3 011 953,9 ton, którego udział 
w tej branży przetwórstwa w Polsce stanowił 78,8%. Przetwórstwo mięsa i ryb było kolejną branżą, w której 
odnotowano znaczący wzrost produkcji. W porównaniu do 2015 roku, w którym wielkość produkcji przetworów 
mięsnych i rybnych wyniosła 2005,1 ton, w 2016 roku stanowiła ona 154 038,8 ton. Należy zaznaczyć, że liczba 
podmiotów działających w tej branży zmieniła się zaledwie o jeden. Znaczące zmiany odnotowano również w 
odniesieniu do liczby podmiotów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu, których liczba pomiędzy rokiem 2015 
a 2016 wzrosła prawie dwukrotnie do 720 podmiotów. Pomimo odnotowanego wzrostu liczby przetwórni 
ekologicznych w Polsce oferta ekologicznych produktów przetworzonych nie w pełni zaspokaja potrzeby 
konsumentów zainteresowanych tego rodzaju żywnością. W rezultacie niedobory na rynku krajowym uzupełniane 
są żywnością zagraniczną. 

Brakuje danych, które pozwoliłyby na oszacowanie udziału poszczególnych kategorii produktów 
ekologicznych na rynku krajowym. Zauważa się jednak zbliżone tendencje do krajów o dojrzałych rynkach żywności 
ekologicznej, w których dominują warzywa i owoce, przetwory mleczne i zbożowe oraz mięso 
i przetwory mięsne. Z danych zgromadzonych przez agencję Marketline8 wynika, że owoce i warzywa 
są najważniejszą kategorią produktową na rynku europejskim (rysunek 2). Wysoki jest również udział kategorii tzw. 
żywności paczkowanej przetworzonej oraz mleka i przetworów mlecznych.  

                                                           
6 Opracowanie na podstawie danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych www.ijhar-s.gov.pl 
7 Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w latach 2015-2017, IJHARSm http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-
katalogu/ethernet/2017/pazdziernik/BRE/Raport%20o%20stanie%20rolnictwa%20ekologicznego%20w%20Polsce%20w%20latach%202015-2016.pdf 
8https://store.marketline.com/report/ohme6585--organic-food-in-europe/ 
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Wykres 1. Udział wybranych kategorii produktowych żywności ekologicznej na rynku europejskim 
Źródło: Europe - Organic Food -Market Segmentation, Reference Code: Mlip1582-0003, 2015, www.marketlineinfo.com 

W Danii oraz Wielkiej Brytanii udział mleka i przetworów mlecznych z ekologicznej produkcji wynosi już 
około 30%. Przetwory mleczne oraz warzywa i owoce łącznie generują prawie 55% sprzedaży żywności 
ekologicznej w Danii9.  

Z kolei w Wielkiej Brytanii do najczęściej kupowanych produktów z asortymentu żywności ekologicznej 
należą nabiał (29,0%), produkty świeże, w tym owoce i warzywa (23,5%), żywność dla niemowląt i dzieci (10,3%) 
oraz mięso i ryby (10,1%)10. We Francji udział warzyw w całkowitej sprzedaży tej kategorii produktów szacuje się 
na 16,5%, a mleka i przetworów mlecznych na 20,5%. Wyższy aniżeli w Danii i Wielkiej Brytanii jest udział mięsa i 
przetworów mięsnych, szacowany na 13,3%11. Dla porównania, w Niemczech, które charakteryzują się 
największym w Europie rynkiem żywności ekologicznej, udział warzyw i owoców w sprzedaży żywności 
ekologicznej wynosi 28,9%, a mleko i przetwory mleczne mają udział ponad 18%. Z kolei mięso i przetwory mięsne 
mają udział 9,5%, co potwierdza prawidłowości obserwowane na innych rozwiniętych rynkach żywności 
ekologicznej.  

4.2 Organizacja sprzedaży żywności ekologicznej 

Dystrybucja jest ważnym elementem strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa, spełniającym 
wiele funkcji, które w konsekwencji sprowadzają się do maksymalizacji zadowolenia konsumenta poprzez 
oferowanie mu produktów w dogodnym dla niego miejscu i czasie. Uczestnikami kanałów dystrybucji produktów 
rolnictwa ekologicznego są zarówno rolnicy, pośrednicy hurtowi, detaliczni, przetwarzający żywność ekologiczną, 
jak i konsumenci.  

W początkowym okresie rozwoju rynku żywności ekologicznej, kiedy oferta żywności ekologicznej była 
uboga i mało urozmaicona, dystrybucja żywności ekologicznej odbywała się odrębnymi kanałami, najczęściej 
bezpośrednimi. W bezpośrednich kanałach dystrybucji produkty przekazywane były konsumentom bez udziału 
pośredników. Odrębne kanały dystrybucji zwiększały stopień zaufania do żywności ekologicznej, skracały drogę 

                                                           
9 Statistics Denmark, 2017. http://www.dst.dk/en/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/oekologi. 
10 Organic market 2017, Soil Association. www.soilassociation.org. 
11 Marketline, 2017. Baza EMIS, dostęp do baz danych zakupiony przez SGGW. 
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pomiędzy producentem i konsumentem, ale jednocześnie koszty logistyczne były bardzo wysokie ze względu 
na niewielką liczbę i przestrzenne rozproszenie producentów żywności ekologicznej.  

Wraz z rozwojem rolnictwa ekologicznego i podaży żywności ekologicznej nastąpiło zróżnicowanie 
kanałów dystrybucji. Aktualnie pośrednikami detalicznymi żywności ekologicznej są zarówno sklepy specjalizujące 
się w sprzedaży żywności ekologicznej, tzw. sklepy specjalistyczne o zróżnicowanej powierzchni handlowej, jak i 
konwencjonalne sklepy wielkopowierzchniowe. Sklepy specjalistyczne z żywnością ekologiczną oferują obszerny i 
zróżnicowany asortyment żywności ekologicznej. Natomiast konwencjonalne sklepy wielkopowierzchniowe 
posiadają w ofercie wybrane produkty lub linie produktów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sklepów 
specjalistycznych typu piekarnie, sklepy mięsne.  

 Sprzedaż bezpośrednia żywności ekologicznej 

Sprzedaż bezpośrednia żywności ekologicznej przybrała różne formy od sklepów w gospodarstwach z 
bardzo szerokim asortymentem produktów świeżych i przetworzonych, poprzez targowiska i coraz bardziej 
popularne zamówienia internetowe z dostawą do domu. Abonament na żywność ekologiczną jest zobowiązaniem, 
które wiąże się z wnoszeniem opłaty, w ramach której otrzymuje się w ustalonych terminach paczkę z żywnością 
ekologiczną. Dokładna zawartość paczki nie jest znana konsumentowi. Najczęściej oferowane są warzywa i owoce, 
ale ten sposób sprzedaży stosowany jest również dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Do paczek dołączane 
są często biuletyny informacyjne oraz przepisy na potrawy, które umożliwiają w jak najlepszy sposób 
zagospodarowanie zawartość paczki. System abonamentów wymaga precyzyjnego planowania produkcji 
w gospodarstwie lub też nawiązania współpracy z innymi gospodarstwami w celu stworzenia atrakcyjnej 
dla konsumenta oferty abonamentowej.  

Inną możliwością skrócenia drogi pomiędzy producentem i konsumentem są targowiska czy też bazary. 
W wielu miastach europejskich targowiska z żywnością ekologiczną organizowane są regularnie i odbywają się 
często w prestiżowych lokalizacjach, jak historyczne centra miast. Lokalnie pojawiają się również inicjatywy takie, 
jak np. warszawski i katowicki „Biobazar”, czyli regularne, cotygodniowe targowisko żywności ekologicznej i 
tradycyjnej.  

Okazjonalne kiermasze, towarzyszące imprezom o charakterze lokalnym czy też regionalnym, 
jak również wydarzeniom akcentującym kwestie ochrony środowiska mają mniejsze znaczenie w sprzedaży 
żywności ekologicznej. Ich rola sprowadza się do popularyzacji idei ekologicznej produkcji żywności 
w powiązaniu z ochroną środowiska, eksponowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, czy też promocją 
tradycyjnej żywności.  

Wraz z rozwojem rynku żywności ekologicznej udział sprzedaży bezpośredniej zmniejsza się, 
ale nie oznacza to, że traci ona na znaczeniu. Intensywny rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej wiąże się 
z rozwojem nowoczesnych kanałów dystrybucji i popularyzacją sprzedaży żywności przez Internet. Współcześni 
konsumenci coraz częściej poszukują żywności pochodzącej ze sprzedaży bezpośredniej ze względów społeczno-
etycznych i ekonomicznych. Krótkie kanały dystrybucji dają wiele korzyści zarówno producentom, 
jak i konsumentom, ponieważ: 
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− sprzyjają nawiązywaniu bliższych kontaktów i budowaniu trwałych relacji pomiędzy producentami 
i konsumentami; 

− umożliwiają szybszy przepływ informacji; 

− zapewniają producentom pełną, bezpośrednią kontrolę nad przepływem produktu, ustaleniem cen, marż; 

− stwarzają możliwość ustalania konkurencyjnie niskich cen; 

− umożliwiają szybką reakcję na zmiany popytu i dostosowania oferty do zmieniających się oczekiwań 
konsumentów. 
Udział sprzedaży bezpośredniej na rynkach krajów europejskich jest bardzo zróżnicowany. W krajach 

o niższym poziomie rozwoju rynku żywności ekologicznej udział bezpośrednich kanałów dystrybucji jest wyższy, a 
niektóre produkty są oferowane wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej. Nie oznacza to, że wysoki udział sprzedaży 
bezpośredniej uznać można jednoznacznie za wyznacznik słabo rozwijającego się rynku żywności ekologicznej. 
Relatywnie wysoki udział sprzedaży bezpośredniej w strukturze organizacji sprzedaży żywności ekologicznej 
wynika ze zmian wartości związanych z konsumpcją żywności, dążenia do skrócenia kanałów dystrybucji i 
wartościowania koncepcji lokalnej żywności. 

 Sklepy specjalizujące się w sprzedaży żywności ekologicznej 

W Polsce pierwsze sklepy specjalizujące się w sprzedaży żywności ekologicznej zaczęły powstawać 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Większość sklepów zlokalizowana była w dużych ośrodkach miejskich, 
tj. Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu. Brak danych pozwalających na oszacowanie aktualnej liczby 
sklepów specjalistycznych z żywnością ekologiczną. Można jednak zauważyć pewne tendencje 
w rozwoju pośredników detalicznych żywności ekologicznej w Polsce. Największą siecią sklepów specjalistycznych 
na rynku polskim jest Organic Farma Zdrowia, która powstała w 2003 roku pod nazwą Organic Market. Aktualnie 
Organic Farma Zdrowia S.A. składa się z 39 tzw. delikatesów stacjonarnych i online12. Delikatesy stacjonarne 
działają w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Rumi, Katowicach, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, 
Swarzędzu, Wrocławiu, Piasecznie, Łomiankach13, Konstancinie i posiadają w sprzedaży ponad 3,4 tys. produktów 
od kilkuset różnych dostawców. W III kwartale 2017 sprzedaż Organic Farma Zdrowia S.A. wyniosła 12,7 mln zł co 
stanowi wzrost na poziomie 6% w stosunku do III kwartału 2016 roku. Narastająco sprzedaż wyniosła 41 mln zł ze 
wzrostem 3,2% do roku poprzedniego. W 2016 roku większościowym udziałowcem Spółki została firm NaturaSi, 
która jest największym detalistą i dystrybutorem żywności ekologicznej we Włoszech.  

Należy jednak podkreślić, że większość sklepów specjalizujących się w sprzedaży żywności ekologicznej 
działa niezależnie. Niezależny detalista ma całkowitą kontrolę nad firmą, może więc szybko podejmować wszelkie 
decyzje, lepiej zna swoich klientów i może skuteczniej odpowiadać na ich zmieniające się oczekiwania. Detaliści 
niezależni najczęściej posiadają swoją sieć dostawców produktów świeżych, a w produkty przetworzone zaopatrują 

                                                           
12 Organic Farma Zdrowia S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2017 r , dostęp https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2017-
11/0000097608_201711030000108215.pdf 
13 sklep w Łomiankach został zamknięty w 2017 r 
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się w hurtowniach lub też bezpośrednio od producentów. Obserwuje się jednak dużą rotację wśród niezależnych 
detalistów. Wiele sklepów jest zamykanych w ciągu pierwszego roku działalności.  

Pomimo obserwowanego rozwoju podaży żywności ekologicznej na polskim rynku szacowany udział 
żywności ekologicznej w ogólnej ofercie produktów żywnościowych nie przekracza 70%. W celu ułatwienia 
rozróżnienia pomiędzy żywnością ekologiczną i nie ekologiczną w sklepach specjalistycznych stosuje się różne 
systemy znakowania np. żywność ekologiczna posiada wyłącznie zielone etykiety cenowe. Liczba pozycji 
asortymentowych jest bardzo zróżnicowana - od kilkuset w sklepach o małej powierzchni handlowej do kilku tysięcy 
produktów w sklepach, które skategoryzować można jako supermarkety. Wysoki jest udział produktów 
zagranicznych, szczególnie z kategorii żywności przetworzonej.  

 Sklepy wielkopowierzchniowe 

Od lat 90 ubiegłego wieku odnotowuje się wyraźny wzrost sprzedaży żywności ekologicznej w sklepach 
wielkopowierzchniowych, a szczególnie dużych sieciach handlowych. Jednak proces wprowadzania żywności 
ekologicznej do dużych sieci handlowych odbywał się z wieloma problemami, spośród których warto wymienić ubogą 
ofertę producentów, brak zapewnienia ciągłości dostaw, wysokie ceny, niski popyt, obawy przed deprecjacją 
wizerunku produktów nie ekologicznych. Handlowcy uważali, że pojawienie się żywności ekologicznej postrzeganej 
pozytywnie przez konsumentów podważy zaufanie do innych porównywalnych produktów żywnościowych. Okazało 
się jednak, że obawy te były bezzasadne, a wprowadzenie żywności ekologicznej do asortymentu oddziaływało 
pozytywnie na wizerunek dystrybutorów.  

Analiza czynników determinujących rozwój rynku żywności ekologicznej wskazuje, że istnieje związek 
między udziałem konwencjonalnych sklepów wielkopowierzchniowych w sprzedaży produktów rolnictwa 
ekologicznego, a udziałem w rynku tej kategorii produktów żywnościowych. Obecność produktów rolnictwa 
ekologicznego w konwencjonalnych super i hipermarketach sprzyja obniżeniu poziomu cen ze względu na 
obniżenie kosztów logistycznych oraz niższe marże handlowe aniżeli w sklepach specjalistycznych. Ponadto 
sprawia, że produkty te są łatwiej dostępne i częściej kupowane przez konsumentów, co z kolei sprzyja ich 
popularyzacji.  

Wysoki udział konwencjonalnych sklepów wielkopowierzchniowych w sprzedaży żywności ekologicznej 
odnotowuje się między innymi w Danii, Szwecji, Szwajcarii, Czechach, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. Udział tych 
sklepów w sprzedaży detalicznej żywności ekologicznej stanowi od 65% do 90%. W Danii ponad 80% sprzedaży 
żywności ekologicznej w roku 2016 odbywało się w supermarketach oraz sklepach dyskontowych. W Wielkiej 
Brytanii, jak wynika z raportu Soil Association z 2016 roku 70% sprzedaży detalicznej odbywało się 
w największych sieciach supermarketów. Zdecydowanie niższe i zbliżone do siebie wartości reprezentowały 
pozostałe kanały dystrybucji, tj. catering, sprzedaż wysyłkowa (online i dostawy do domu realizowane 
np. w postaci abonamentów na określony asortyment, tzw. box schemes) i tzw. niezależne sklepy detaliczne. 
Sprzedaż żywności online w Wielkiej Brytanii stała się jednym z ważniejszych kanałów dystrybucji wraz z tzw. box 
schemes (dostawy, system abonamentów) – wzrost o 9,1% i jest szczególnie popularna wśród konsumentów w 
wieku 25–44 lat. Największy procentowy wzrost udziału w sprzedaży żywności ekologicznej odnotowano w 
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przypadku cateringu, tj. o 15,2% w stosunku do roku poprzedniego, chociaż należy podkreślić, że była to 
dotychczas kategoria rynkowa o najniższym udziale (3% wartości). 

Z tendencji ogólnoeuropejskich wynika, że coraz więcej produktów ekologicznych sprzedaje się 
w sklepach wielkopowierzchniowych. W Polsce rynek żywności ekologicznej jest wciąż jeszcze na początkowym 
etapie rozwoju, ale obserwuje się rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną, którego przejawem jest wzrost 
popytu na tę kategorię żywności i zwiększająca się liczba przedsiębiorstw działających w sferze produkcji 
i dystrybucji żywności ekologicznej. Jednakże oferta polskiej żywności ekologicznej i dostępność produktów 
ekologicznych jest wciąż jeszcze ograniczona, co może mieć implikacje dla rozwoju popytu na tę kategorię 
żywności. W aktualnie dostępnej w Polsce ofercie żywności ekologicznej w handlu tradycyjnym i nowoczesnym 
zdecydowanie dominuje żywność przetworzona, co wynika z braku systemowych rozwiązań wspierających rozwój 
przetwórstwa i sprzyjających integracji uczestników łańcucha dostaw. Tymczasem, jak wskazują doświadczenia 
innych krajów, w początkowym okresie stymulowania rozwoju rynku niezbędne jest wsparcie finansowe i 
instytucjonalne, a przede wszystkim podejmowanie działań stymulujących współpracę w ramach danego sektora.  

Z badań EUROMONITOR INTERNATIONAL (tabela 3) wynika, że rynek ekologicznej żywności 
paczkowanej w Polsce wyróżnia się wysoką dynamiką wzrostu, tj. złożona roczna stopa wzrostu CAGR (ang. 
Compound Annual Growth Rate) wyniosła 6% (w roku 2016 w porównaniu z rokiem 2015). Jednakże spodziewane 
jest do roku 2021 nieznaczne spowolnienie rozwoju tego sektora. Jedną z przyczyn spadku dynamiki sprzedaży 
może być rosnąca konkurencja ze strony przedsiębiorstw wprowadzających produkty  
z kategorii Health and Wellness (Zdrowie i Dobrostan), w tym z marką własną i presja na obniżanie cen.  
W odniesieniu do udziału wartościowego sprzedaży żywności paczkowanej dominuje sprzedaż w sklepach 
reprezentujących tzw. niezależnych detalistów (62,6%) kanałach nowoczesnych, w tym super i hipermarketach 
(33,7%). Zauważa się również systematyczny wzrost udziału sprzedaży realizowanej w handlu elektronicznym oraz 
przez sklepy nieżywnościowe (np. drogerie).  
Tabela 3. Udział sprzedaży realizowanej w handlu elektronicznym oraz przez sklepy nieżywnościowe (np. drogerie) 

Rodzaj formatu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nowoczesne kanały sprzedaży 21,4 24,6 28,0 30,2 32,5 33,7 
Niezależni detaliści 75,8 72,4 68,8 66,5 64,0 62,6 
Inni detaliści, w tym sklepy specjalistyczne 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 
Sprzedaż internetowa 2,5 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 

Źródło: EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2017. 

Od początku lat 90. ubiegłego wieku podejmowano próby wprowadzania żywności ekologicznej 
do asortymentu sklepów wielkopowierzchniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce, Republice 
Czeskiej i na Węgrzech inicjatywy w tym zakresie podejmowała między innymi sieć sklepów 
wielkopowierzchniowych Tesco, ale produkty rolnictwa ekologicznego są obecne również w supermarketach innych 
sieci (Ahold, Carrefour). W roku 2002 polski oddział Tesco zainteresował się wprowadzeniem 
do asortymentu ekologicznych warzyw i owoców. Próby te skończyły się niepowodzeniem ze względu na brak 
marketingowo zorientowanych organizacji producentów, niewielką i mało zróżnicowaną ofertę warzyw i owoców. 
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Niepowodzenie w sprzedaży żywności ekologicznej w sklepach ogólnospożywczych, w tym 
wielkopowierzchniowych związane było również z brakiem działań z zakresu promocji sprzedaży. Wraz 
z rozwojem podaży żywności ekologicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej sytuacja zaczęła się zmieniać. 
W Republice Czeskiej udział sprzedaży żywności ekologicznej w supermarketach, hipermarketach oraz drogeriach 
oszacowano w 2014 roku na 67,4%. Sprzedaż w sklepach specjalistycznych stanowiła wartościowo 24,8%. 
Natomiast sprzedaż bezpośrednia wraz z gastronomią wyniosła nieco ponad 10%. O popularności tego kanału 
dystrybucji decyduje między innymi duży udział produktów atrakcyjnych cenowo oferowanych z marką własną. W 
Polsce żywność ekologiczna obecna jest w asortymencie wielu działających na polskim rynku sieci handlowych i 
obserwuje się systematyczny wzrost udziału pozycji asortymentowych. Produkty ekologiczne usytuowane są na 
wydzielonych regałach, a wśród oferowanych kategorii produktowych wysoki jest udział żywności pochodzenia 
zagranicznego. Carrefour rozpoczął poszerzanie swojej oferty handlowej o żywność ekologiczną w 2007 roku, w 
wyniku podpisania listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem Polska Ekologia. Pierwsze regały z żywnością 
ekologiczną pojawiły się w kwietniu 2007 roku w warszawskim hipermarkecie w Centrum Handlowym Arkadia, a w 
roku 2012 produkty ekologiczne były dostępne w 17 hipermarketach na terenie całej Polski. Sieć Carrefour posiada 
w asortymencie produkty ekologiczne z marką własną Carrefour „BIO”. Strategię sprzedaży żywności ekologicznej 
pod marką własną realizuje również Tesco. Produkty z marką własną Tesco Organic dostępne są w ponad 60 
sklepach tej sieci i planowany jest dalszy ich rozwój. Podobne inicjatywy w handlu żywnością ekologiczną 
podejmowane są przez Społem tj. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”. Od 2005 roku 
„Społem” realizuje tzw. program ekologiczny w ramach, którego na specjalnie oznakowanych stoiskach oferowana 
jest żywność ekologiczna. Obecnie w ofercie większości sieci handlowych dostępne są produkty ekologiczne, 
najczęściej przetworzone. Obserwuje się również intensywne działania związane z rozwojem produktów pod marką 
własną przez sieci dyskontowe. W sklepach Lidl od 2011 roku dostępne są produkty świeże (marchew, jabłka, 
cytryny oraz ziemniaki). Ponadto w asortymencie pojawiają się wybrane produkty z innych linii jak np. ekologiczny 
nabiał, jaja, wędliny.  

Należy sądzić, że proces rozwoju kanałów sprzedaży żywności ekologicznej w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej przebiegać będzie w sposób zbliżony do procesów, jakie obserwowano w krajach Europy Zachodniej 
i systematycznie zwiększać się będzie udział sklepów wielkopowierzchniowych w sprzedaży produktów rolnictwa 
ekologicznego.  

 Trendy w rozwoju sprzedaży żywności ekologicznej 

Analiza trendów obserwowanych na dojrzałych rynkach żywności ekologicznej wskazuje, że kolejnym 
etapem w rozwoju sprzedaży żywności ekologicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będą 
specjalistyczne sklepy wielkopowierzchniowe specjalizujące się w sprzedaży żywności ekologicznej, których 
atutem jest bogaty asortyment najbardziej poszukiwanych produktów z asortymentu żywności ekologicznej. Sklepy 
te mają zdecydowaną przewagę nad innymi miejscami sprzedaży żywność ekologicznej ze względu atrakcyjność 
asortymentu. Na znaczeniu może zyskać również sprzedaż żywności ekologicznej w tzw. sklepach 
specjalistycznych oferujących mięso czy też warzywa, owoce lub sery, w których asortymencie znaleźć można 
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pojedyncze produkty lub linie produktów ekologicznych. W dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce obserwuje 
się również dynamiczny rozwój sklepów internetowych. Sprzedaż żywności ekologicznej przez Internet prowadzą 
sieci sklepów wielkopowierzchniowych takie jak E.Leclerc, Auchan, Carrefour, Piotr i Paweł, które w swojej ofercie 
internetowej wyodrębniły specjalne działy np. „Eko”, „Bio” lub „Zdrowa żywność”. Wiele sklepów stacjonarnych 
specjalizujących się w sprzedaży żywności ekologicznej oferuje swoje usługi również przez Internet. Sprzedaż 
internetowa służyć może również rozwijaniu innowacyjnych form sprzedaży bezpośredniej 
i sposobów komunikowania się z konsumentami. 

Warto również wspomnieć, że w wielu krajach Unii Europejskiej w strukturze organizacji sprzedaży 
żywności ekologicznej obserwuje się rosnący udział gastronomii. Coraz częściej podkreśla się konieczność 
wprowadzenia regulacji wspierających obecność żywności ekologicznej w menu punktów gastronomicznych 
znajdujących się w instytucjach państwowych. Rozwiązania takie przyjęto we Włoszech, co spowodowało 
dynamiczny wzrost liczby szkół serwujących posiłki na bazie surowców ekologicznych. Gastronomia i hotelarstwo 
należą do sektorów usług, które mogą odegrać ważną rolę w różnicowaniu form sprzedaży żywności ekologicznej 
i popularyzacji żywności ekologicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obserwuje się również rozwój 
systemów znakowania dedykowanym produktom ekologicznym w gastronomii. Takie systemy rozwijają się w Danii, 
Szwajcarii i na innych dojrzałych rynkach np. w Wielkiej Brytanii. Wobec obserwowanej dynamiki rozwoju sprzedaży 
żywności ekologicznej w sektorze HORECA zasadne wydaje się rozwijanie takich systemów ze względu na 
możliwość nie tylko wyróżnienia takiej oferty, ale przede wszystkim budowania zaufania do tej kategorii 
produktowej. 

4.3 Źródła informacji rynkowych i możliwości ich wykorzystania 

Pomimo obserwowanego rozwoju rolnictwa ekologicznego informacje na temat rynku żywności 
ekologicznej są nadal trudnodostępne i często uważane za mało wiarygodne. Wynika to z braku spójnego systemu 
gromadzenia danych dotyczących zarówno produkcji, dystrybucji jak i konsumpcji produktów rolnictwa 
ekologicznego.  

W rezultacie dane dotyczące podaży i konsumpcji żywności ekologicznej są zbierane w sposób pośredni, 
z wykorzystaniem wywiadów z ekspertami reprezentującymi różne ogniwa łańcucha żywnościowego. Proces 
zbierania tych danych nie jest w jakikolwiek sposób standaryzowany, a ich porównanie jest często niemożliwe. 
Brak systemu informacji rynkowej w rolnictwie ekologicznym uważany jest za jedną z barier rozwoju nie tylko 
rynków krajowych, ale również handlu międzynarodowego produktami rolnictwa ekologicznego. Ponadto brak 
rzetelnych danych na temat podaży i popytu na produkty rolnictwa ekologicznego powoduje, że nie jest możliwe 
określenie determinant rozwoju rynku produktów rolnictwa ekologicznego i tym samym nie jest możliwe 
zaproponowanie adekwatnych instrumentów wsparcia tego sektora. Ponadto brak informacji na rozwoju rynku 
powoduje, że przedsiębiorcy nie są w stanie ocenić korzyści i ryzyka inwestycyjnego związanego z ekologicznym 
wytwarzaniem żywności.  

Kwestia gromadzenia danych rynkowych została poruszona między innymi w Europejskim Planie działań 
na rzecz rolnictwa ekologicznego, co ma bezpośredni związek z podstawowym założeniem planu zmierzającym do 
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stymulowania rozwoju rynku żywności ekologicznej. W celu zdiagnozowania możliwości utworzenia wspólnego dla 
krajów członkowskich UE systemu gromadzenia danych rynkowych z zakresu rolnictwa ekologicznego Komisja 
Europejska współfinansowała w latach 2003-2014 dwa projekty, których podstawowe cele obejmowały: 

− przegląd istniejących systemów zbierania i przetwarzania danych dotyczących zarówno rynku żywności 
ekologicznej jak i rynku żywności "konwencjonalnej" w celu określenia możliwości ich wykorzystania na 
potrzeby spójnego systemu informacji rynkowej;  

− wypracowanie propozycji harmonizacji istniejących systemów zbierania i przetwarzania danych,  

− określenie możliwości dalszego rozwoju systemów gromadzenia i przetwarzania danych poprzez 
integrację działań instytucji krajowych i międzynarodowych odpowiedzialnych za prowadzenie statystyk.  

− przygotowanie założeń europejskiej bazy danych o rynku produktów ekologicznych.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowym źródłem informacji o rolnictwie ekologicznym 

są dane, jakie gromadzone są na potrzeby systemu kontroli przez jednostki certyfikujące i/lub urzędy nadzoru nad 
tymi jednostkami. Dane te określa się jako administracyjne, a zakres i dostęp do nich różni się znacząco pomiędzy 
poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Wśród danych, jakie zbierane są w wyniku kontroli 
w rolnictwie ekologicznym, w krajach członkowskich UE, znajdują się dokładne informacje dotyczące rodzaju 
i wielkości produkcji oraz jej potencjalnego rozdysponowania z uwzględnieniem deklarowanej ilości produktów 
przeznaczonych do sprzedaży. W Polsce informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych publikowane 
są przez Główny Inspektorat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Aktualnie zakres tych 
publikacji obejmuje wyłącznie podstawowe informacje dotyczące liczby i powierzchni gospodarstw, 
z uwzględnieniem powierzchni wybranych upraw, średniej wielkości gospodarstw oraz liczby tzw. operatorów.  

Wszystkie kraje członkowskie UE zobligowane są do przekazywania podstawowych informacji 
dotyczących rozwoju rolnictwa ekologicznego urzędowi statystycznemu UE, czyli EUROSTAT. Zakres zbieranych 
i upowszechnianych przez EUROSTAT informacji jest stale się poszerza, ale brak informacji które odnosiłyby się 
do funkcjonowania rynku żywności ekologicznej. W odniesieniu do wszystkich krajów członkowskich dostępne są 
jedynie ogólne informacje dotyczące liczby gospodarstw, ogólnej powierzchni upraw, liczby przedsiębiorstw 
prowadzących przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego jak również importerów. Brakuje natomiast 
zbiorczych danych odnoszących się do dystrybucji oraz konsumpcji żywności ekologicznej w krajach UE. Nie 
oznacza to, że w poszczególnych krajach UE informacje takie nie są dostępne. Pozytywnym przykładem jest duński 
system statystyki publicznej, który obejmuje swoim zakresem również dane na temat rynku produktów rolnictwa 
ekologicznego. 

Dodatkowym źródłem informacji o strukturze gospodarstw ekologicznych są badania realizowane przez 
urzędy statystyczne. W Polsce po raz pierwszy w roku 2005 Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania 
struktury gospodarstw w ramach wspólnego dla wszystkich krajów członkowskich UE badania FSS (Farm Structure 
Survey). Badanie w ramach FSS objęło wszystkie zgłoszone do czasu jego realizacji gospodarstwa ekologiczne. 
Niestety struktura kwestionariusza stosowanego w badaniu FSS nie pozwala w pełni wyodrębnić informacje 
odnoszące się do gospodarstw ekologicznych, a szczególnie charakterystyki produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Ponadto w większości krajów UE w przeciwieństwie do Polski badanie to obejmuje zwykle niewielką 
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próbę gospodarstw ekologicznych i w rezultacie jest mało reprezentatywne. Tym samym informacje pozyskane 
w wyniku jego realizacji nie dają pełnego obrazu struktury i funkcjonowania gospodarstw ekologicznych. Mogą być 
jednak traktowane jako jeden ze sposobów weryfikacji informacji pochodzących ze wspomnianych źródeł 
administracyjnych.  

W ocenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw ekologicznych wykorzystuje się z kolei dane gromadzone 
w ramach systemu rachunkowości rolniczej czyli FADN (Farm Accountancy Data Network), które pozwalają 
na dokonanie porównania sytuacji dochodowej gospodarstw ekologicznych w różnych krajach Unii Europejskiej. 
Słabą stroną FADN jest podobnie jak w przypadku FSS wielkość objętej badaniem próby gospodarstw, 
która to może być mało reprezentatywna dla gospodarstw ekologicznych w danym kraju.  

W Polsce największą bazą danych z zakresu rolnictwa ekologicznego dysponuje Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dane te przekazywane są przez Jednostki Certyfikujące i powalają na 
oszacowanie potencjału produkcyjnego krajowego rolnictwa, jak również dostarczają informacji na temat wolumenu 
produkcji wprowadzonej do obrotu przez certyfikowane podmioty. Jednak trudno traktować tę bazę jako źródło 
informacji rynkowych, które pozwoliłyby na określenie wielkości sprzedaży oraz spożycia żywności ekologicznej i 
pozwoliły na określenie dynamiki rozwoju tego sektora. Wyniki przeprowadzonych wywiadów 
z uczestnikami rynku wskazują, że istnieje pilna potrzeba stworzenia systemu zbierania danych. Ponadto 
uczestnicy podkreślali, że ułatwieniem w ich działalności mogłoby być stworzenie bazy/platformy internetowej, która 
zawierałaby informacje na temat dostawców i oferowanych przez nich produktów.  

5 Czynniki wpływające na podejmowanie działalności z zakresu produkcji ekologicznej żywności oraz 
poszerzania oferty produktowej o żywność ekologiczną 
Dr Agnieszka Bobola, dr Julita Szlachciuk 

Motyw to inaczej „bodziec skłaniający do określonego działania”. Rozpatrując to zagadnienie pod kątem 
przedsiębiorczości w literaturze przedmiotu można odnaleźć podejście, w którym motywacja przedsiębiorców jest 
wiązana z istnieniem pozytywnych (pull, opportunity motives) lub negatywnych czynników (push, necessity 
motives)14.  

Wśród motywów pozytywnych wyróżnić można: nowy start, otwarcie możliwości, ciekawość, dostrzeżenie 
interesujących możliwości i podjęcie próby ich wykorzystania, potrzeba poprawienia „własnego losu”, potrzeba 
sprawdzenia się w biznesie, nieoczekiwany dopływ kapitału, celowe działanie związane z realizacją pragnień i 
marzeń. Z kolei wśród negatywnych powodów podejmowania działań przedsiębiorczych wyróżnić można m.in.: 
brak środków na utrzymanie, brak satysfakcji z wykonywanej dotychczas pracy, utrata pracy, bezrobocie, problemy 
w firmie, obawa przed utratą pracy (gdy przyszły przedsiębiorca podejrzewa zwolnienie z dotychczasowej pracy), 
zmiana sytuacji rodzinnej15. Przedsiębiorca to bardzo często osoba, dla której ważna jest samodzielność, 
niezależność czy autonomia w podejmowaniu decyzji. W sytuacji, kiedy potrzeba niezależności staje się potrzebą 

                                                           
14 Deakins D., Whittam G., Business Start-up: Theory, Practice and Policy, [w:] Carter S. (eds.), Jones-Evans D., Enterprise and Small Business. Principles, 
Practice and Policy, Harlow: Financial Times, 2000. 
15 Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Wyd. PWE, Warszawa 2007, s. 25, Szarucki M., Ericsson B., Larsson P., Motywy 
przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 10, s. 32. 
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dominującą może prowadzić to do unikania wspólników czy niechęci do angażowania potencjalnych udziałowców. 
Równie ważnym motywatorem w działalności przedsiębiorczej jest także potrzeba osiągnięć, która może 
przekładać się m.in. na: 

− gotowość do podejmowania ryzyka, 

− gotowość do podejmowania nowych wyzwań,  

− otwartość na nowe doświadczenia,  

− dążenie do innowacji, 

− skłonności do uzyskiwania najlepszych wyników.  
W tym miejscu warto również wspomnieć o potrzebie samorealizacji, która z jednej strony może się 

przekładać na chęć posiadania wpływu na własne otoczenie, z drugiej zaś może także wyzwalać kreatywność i 
innowacyjność. Bardzo ważna dla przedsiębiorców jest też potrzeba dominacji, którą można zaobserwować w 
dążeniu do osiągnięcia przewagi nad innymi, wywieraniu wpływu na innych czy kontroli ich zachowań. Nie można 
zapominać również o motywie związanym z chęcią osiągnięcia zysku, który choć mocno krytykowany w kontekście 
przesadnego dążenia do osiągania maksymalnych korzyści ekonomicznych, na umiarkowanym poziomie tej 
potrzeby jest potrzebny, a wręcz niezbędny patrząc z perspektywy osiągniętego sukcesu16. Kolejnym motywatorem 
jest znalezienie niszy rynkowej. Odnalezienie niszy rynkowej może odbywać się na podstawie obiektywnych i/lub 
subiektywnych wskaźników. Nierzadko przeświadczenie o odnalezieniu niszy może łączyć się z kolejnym 
motywatorem, kiedy to pasja, którą realizują ludzie może stać się źródłem dochodów.  
 Z badań przeprowadzonych w 2016 r. w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w 
ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”17 wśród 18 producentów żywności 
ekologicznej, którzy reprezentowali trzy rodzaje działalności: właściciele gospodarstw rolnych, właściciele 
przetwórni spożywczych oraz producenci łączący wytwarzanie surowca z jego przetwarzaniem wynika, że główną  
przesłanką do podjęcia działalności była przede wszystkim troska o zdrowie (swoje i innych). Kolejną był 
obserwowany wzrost popytu na żywność ekologiczną wywołany np. nową modą czy chęcią powrotów do smaków 
z dzieciństwa. Równie ważne znaczenie miały takie przesłanki, jak: kontynuacja tradycji rodzinnych, przywiązanie 
do natury, marzenia, pasje, chęć zmiany prowadzonej działalności na lepszą czy efekt naśladowania pomysłów z 
zagranicy. Zakres badania obejmował także przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z osobami prowadzącymi 
sprzedaż detaliczną żywności ekologicznej (6 wywiadów). Podobnie, jak w przypadku producentów i przetwórców 
żywności ekologicznej i w tym przypadku większość badanych wskazywała na przyczyny zdrowotne jako główny 
motywator do podjęcia tego rodzaju działalności. Uczestnicy wywiadów przyznawali także, że wpływ miały także 
zmiany obserwowane na rynku związane ze zmianą preferencji konsumentów i wzrost popytu na tego rodzaju 
żywność. Autorzy badania odnotowali również motywy religijne oraz wskazanie na komercyjny charakter tej 
działalności. 

                                                           
16 Por. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 67-72; Lemańska-Majdzik A. Powody prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej małych firm, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2013, nr 1, s. 48-56.  
17 Nestorowicz R., Pilarczyk B., Jerzyk E., Rogala A., Disterheft A., Postawy etnocentryczne konsumentów 
(w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej, Poznań 2017, file:///C:/Users/Julita/Downloads/postay-etnocentryczne-
konsumentow-a-szanse-i-bariery-rozwoju-rynku-zywnosci-ekologicznej.pdf, dostęp 5.11.2017 r.  
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5.1 Czynniki mające wpływ na podjęcie działalności w zakresie produkcji żywności ekologicznej przez 
w opinii producentów żywności ekologicznej 

Badani producenci działający w sferze przetwórstwa żywności ekologicznej przetwórcy zostali poproszeni 
o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące czynników determinujących zainteresowanie się tą kategorią 
żywności oraz wskazanie głównych powodów, dla których warto zajmować się produkcją/przetwórstwem 
ekologicznym. Respondentami byli zarówno przedstawiciele podmiotów gospodarczych, którzy mają bardzo duże 
doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku żywności ekologicznej, jak i tacy, którzy rozpoczęli działalność w tej 
branży dopiero w ostatnich kilku latach.  

Respondenci w swoich wypowiedziach odwoływali się zarówno do wartości, jakie chcieli realizować 
poprzez działalność z zakresu ekologicznej produkcji żywności, jak i wskazywali na pragmatyczne powody 
związane z dywersyfikacją działalności i dążeniem do wygenerowania wyższych zysków.  

Rysunek 2 podsumowuje wyodrębnione w wyniku analiz czynniki, jakie motywują 
producentów/przedsiębiorców do podjęcia działalności w branży ekologicznej.  

 

 
Rysunek 2. Czynniki mające wpływ na podjęcie działalności w zakresie sprzedaży żywności ekologicznej przez 
producentów/ przetwórców 
Źródło: badanie własne.  

 
1. Pasja i zainteresowanie produkcją ekologiczną oraz zdrowym stylem życia właściciela 

przedsiębiorstwa. O czym świadczyć mogą poniższe wypowiedzi uczestników wywiadów: 
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„(…) To była bardziej kwestia zdecydowania i osobistych preferencji właściciela. To raczej była pasja i chęć, żeby zrobić coś 

dobrego”. [PR_OWZ] 

„W produktach wprowadzanych na rynek zaczęto dodawać coraz więcej środków chemicznych (pół tablicy Mendelejewa) i 

białka roślinnego. To było ze szkodą dla produktu („produkt śmieciowy”), dlatego rozpoczęliśmy hodowlę i produkcję eko”. 

[PR_M] 

„Motywacją dla nas były zainteresowania (…).” [PR_OWZ]  

2. Obserwacja rynków zagranicznych i podążanie za trendami: 
 „(…) znajomość (rynku eko) z zagranicy (…)”. [PR_OWZ] 
„Wiedzieliśmy, że to (żywność ekologiczna) kiedyś będzie. Pojechaliśmy do znajomego zagranicę, który ma hurtownię 

żywności ekologicznej. Powiedział, jak zrobicie bio to będę was sprzedawał. (…) Był to impuls, dlatego mimo trudności 

zdecydowaliśmy, że będziemy zajmować się żywnością bio”. [PR_OWZ] 

„Doświadczenia i porady ekologów z zagranicy”. [PR_OWZ] 

„Obserwacja trendów zachodnich. Tam od lat wzrosty kategorii ekologicznych mierzy się dwucyfrowymi liczbami i my 

uznaliśmy, że warto w tą kategorię wejść powoli, ale wiadomo, że te gospodarstwa muszą się przeprofilować”. [PR_M] 

„Trendy rynkowe (…)”. [PR_M] 

3. Chęć bycia pionierami, wypełniającymi nisze rynkowe: 
„(…) komfort, że byliśmy pierwsi (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) Wtedy to była awangarda, bo nie było rynku ekologicznego. Nikt nie chciał tego kupować, to była jakaś niszówka, to była 

nawet nisza w niszy (…)”. [PR_OWZ] 

4. Możliwość zdywersyfikowania dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa: 
„W pewnym momencie zaczęliśmy poszukiwać nowych obszarów działalności, a ponieważ szef był zawsze pronatura i ta 

ekologia jakoś tak mu była bliska to w pierwszej kolejności pojawiła się produkcja ekologiczna (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) w celu rozszerzenia półki”. [PR_M] 

5. Chęć wsparcia producentów, zwiększenie konkurencyjności.  
„(…) chęć pomocy rolnikom, by byli bardziej konkurencyjni (…)”. [PR_OWZ] 
„Jeździłem do rolników, zebrania organizowałem. Sprowadziłem osoby od certyfikacji, z Ministerstwa Rolnictwa, z Agencji 

Rynku Rolnego. Ja im wytłumaczyłem, że jak nie będą produkować ekologicznie, to do nich nikt nie przyjedzie po surowiec. 

Ja już miałem od 2007 do 2014 i produkcję, i handel i wszystko rozwinięte”. [PR_M] 

Producentów/przetwórców poproszono również o wskazanie czynników,  dla których warto zajmować się 
produkcją/przetwórstwem żywności ekologicznej.  

Wśród najczęściej pojawiających się były: 

− kwestionowanie współczesnej, „intensywnej i uprzemysłowionej produkcji żywności”  
„Wydaje mi się, że dosyć mocno przemysł i myślenie przemysłowe zdominowało podejście do żywności. Straciliśmy coś 

ważnego tworząc produkt spożywczy. Jeszcze nie tak dawno myślało się, nie o produkcie i o tym co chce dać się klientowi, 

ale myślało się bardziej o tym w jaki sposób użyć technologię, aby to było jak najbardziej wydajne. I wiele osób, w tym i my 

wydaje mi się, że nie dawało na to zgody. Stwierdziliśmy, że raczej liczy się produkt i to co dajemy drugiemu człowiekowi. 

Nazwałbym to tak - szacunek dla produktu - szacunek dla człowieka”. [PR_OWZ] 
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„Tam, gdzie postępowało rolnictwo, tam pojawiały się choroby. Technologia żywności nauczyła tak - trzeba podać towar, żeby 

pięknie wyglądał (…). W Polsce stosuje się mało konserwantów, ale przy produkcji towarowej (żywności) jakość jest 

zatrważająca”. [PR_OWZ] 

− znaczenie przypisywane relacji żywność – środowisko – zdrowie:  
„(…) mnie interesował wpływ jakości na zdrowie. (…) uważamy, że to co produkujemy jest dobre dla zdrowia, dla tych, którzy 

odżywiają się profilaktycznie i dla tych którzy mają choroby, głównie pod choroby nowotworowe”. [PR_OWZ] 

„(…) zdrowie, czystość tego wszystkiego (…).” [PR_OWZ]  

„Firma prezentuje podejście ideowe (realizując działania nakierowane na) zdrowie konsumenta i (zachowanie 

bioróżnorodności) środowiska”. [PR_OWZ]  

„Widzimy wzrastające zapotrzebowanie na żywność zdrową, naturalną, opartą na tradycyjnych recepturach, a przede 

wszystkim bezpieczną (…)”. [PR_M] 

− zaufanie i odpowiedzialność za produkt dostarczany klientom: 
„(…) jednak to jest pewna forma odpowiedzialności. (…) to jest pewne zobowiązanie, bo jeżeli ktoś się decyduje mi za produkt 

zapłacić, to my jesteśmy jemu coś winni i jesteśmy jemu winni coś więcej niż tylko produkt. (…) Nasz kontakt z tym człowiekiem 

nie powinien się na kończyć (na akcie kupna-sprzedaży) (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) Jest duża satysfakcja, bo wiemy, że produkujemy coś co jest wartościowe”. [PR_OWZ] 

− oczekiwania klientów, trendy i moda: 
„(…) Staramy się zaspokoić oczekiwania klientów”. [PR_M] 

„Myślę, że na chwilę obecną to jest możliwość rozszerzenia półki (asortymentowej), pokazania bogactwa półki, różnych 

kierunków, trendów. Pokazania tego trendu zdrowotnego (…)”. [PR_M] 

„(…) Żywność ekologiczna to inwestycja w przyszłość. My wierzymy, że to jest produkt przyszłości. Ja wiem, że branża się 

rozwinie, nie mam wątpliwości, ale jak dla nas idzie to powoli, ale w dobrym kierunku. To inwestycja w przyszłość (…)”. 

[PR_OWZ] 

„Obecnie myślę, że moda, jak ze wszystkim (…)”. [PR_OWZ] 

W analizowanych wypowiedziach respondenci nie ukrywali też braku optymizmu, co do możliwości 
dalszego rozwoju rynku produkcji/przetwórstwa ekologicznego, która ich zdaniem spowodowana jest „(…) małą 

liczbą konsumentów ekologicznych w porównaniu z zagranicą (20% w Niemczech, 30% w Austrii, 80% w Szwajcarii) (…)” 

[PR_M] oraz faktem, że „Ekologia jest ciągle marginesem (…). Gdyby patrzeć na zyski to należałoby (przedsiębiorstwo) 

zamknąć. Z powodu skali produkcji koszty są znacznie wyższe (niż w konwencji)” [PR_OWZ]. Co z punktu widzenia 
producenta/przetwórcy wskazywać może na trudności w zbyciu produkowanych wyrobów, i co przekładać się może 
na brak wystarczającej ilości zysków uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak podkreślali 
respondenci w tej branży „(…) ciężko mówić o zarabianiu (…)”. [PR_OWZ].  

5.2 Czynniki mające wpływ na podjęcie przez dystrybutorów działalności w zakresie sprzedaży 
żywności ekologicznej  

Analiza czynników wpływających na decyzję związaną z podjęciem działalności z zakresu dystrybucji 
żywności ekologicznej  wskazuje, że jednym z ważnych powodów poszerzenia asortymentu o żywność ekologiczną 
było podążanie za trendami rynkowymi i obserwowany wzrost popytu na żywność ekologiczną.  
„Klienci szukają tego typu produktów. (…) Nie możemy sobie pozwolić, aby tych produktów nie było”. [D_NOW] 
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„Klient poszukuje produktów, więc musimy mieć je w ofercie”. [DDS] 

„Posiadamy te produkty, które nie zawsze przynoszą nam realny zysk tylko dlatego, że wspieramy pewnego rodzaju tendencje 

rynkowe”. [DSS] 

„Kategoria sprzedaje się bardzo dobrze, cały czas dodajemy nowe produkty (…)”. [D_NOW] 

 Wejście w ten rynek było także postrzeganie jako tzw. „okazja inwestycyjna”, co można łączyć z 
obserwowanymi przez dystrybutorów trendami rynkowymi.  
„To było coś takiego ciekawego, nowy pomysł na biznes”. [DH] 

„Była to okazja inwestycyjna”. [DH] 

 Rozmówcy wskazywali także, że wprowadzenie tej kategorii żywności do oferty było również 
motywowane, z jednej strony chęcią dywersyfikacji oferty, z drugiej zaś tym, że ta kategoria pasuje do portfolio 
danego dystrybutora. 
„(…) naszą strategią jest gwarantować klientom odpowiedź na maksymalną liczbę ich potrzeb (…) Szukamy rzeczy, które 

mogłyby nas różnicować do rynku”. [DSS] 

„Chcemy, aby każda nawet najmniejsza kategoria miała swój odnośnik bio”. [D_NOW] 

 Przedstawiciele nowoczesnych kanałów zgadzali się ze stwierdzeniem, że posiadanie tej kategorii 
żywności w ofercie pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.  
„Czy posiadanie tej kategorii produktów przekłada się na wizerunek? Myślę, że tak”. [D_NOW] 

„Czy wpływa na wizerunek? Myślę, że tak”. [D_NOW] 

„Posiadanie tego asortymentu wpływa na wizerunek”. [D_NOW] 

Rozwój sprzedaży żywności ekologicznej postrzegany był także w kontekście odnalezienia „swojej” niszy 
rynkowej: „Mamy swoją niszę, szanujemy ją i rozwijamy dalej”. [D_NOW] 

 Analizując odpowiedzi badanych na pytanie o postrzeganie konkurencji można wywnioskować, że 
czynnikiem motywującym było też wejście z ofertą żywności ekologicznej przez tzw. „dużych graczy”. Sieci 
handlowe wprowadzają bowiem coraz szersze oferty żywności ekologicznej oraz oferują/rozważają uruchomienie 
marek własnych. Jak zauważyli badani, produkty ekologiczne przestały być dostępne jedynie w specjalistycznych 
sklepach.   

Odrębną grupę stanowili dystrybutorzy, którzy deklarowali czynniki pozaekonomiczne jako główną 
przyczynę rozpoczęcia działalności z zakresu dystrybucji żywności ekologicznej. Na podejście takie wskazywali 
między innymi przedstawiciele nowoczesnych kanałów, co wiąże się z działaniami na rzecz poprawy wizerunku 
sieci.  
„Najważniejszą naszą misją jest odzyskać czas na rzeczy ważne. (…) a druga to żyj zdrowo i aktywnie. Właśnie tak jak 

mówiłem promujemy tego typu produkty”. [D_NOW] 

„Powody prowadzenia sprzedaży żywności ekologicznej? Na początku światopoglądowe (…)”. [D_NOW] 

 Na podstawie przeprowadzonych wywiadów wyodrębniono następujące czynniki motywujące 
dystrybutorów do wprowadzenia produktów ekologicznych do swoich kanałów dystrybucyjnych (rysunek 3). 
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Rysunek 3. Czynniki mające wpływ na podjęcie działalności w zakresie sprzedaży żywności ekologicznej przez  
dystrybutorów 
Źródło: badanie własne.  

 Skonfrontowanie motywów prowadzenia działalności w branży ekologicznej deklarowanych przez 
producentów/przetwórców oraz dystrybutorów pozwoliło na znalezienie grup czynników, jakie motywują zarówno 
jedną, jak i drugą grupę przedsiębiorców, a zaliczyć do nich możemy:  

− dywersyfikowanie oferty, pozwalające z punku widzenia producenta/przetwórcy dotrzeć do różnych 
klientów, a z punktu widzenia dystrybutora posiadać szeroką gamę asortymentową produktów 
oferowanych na rynku, która przyciągnie klientów, 

− podążanie za trendami rynkowymi, pozwalające odpowiadać na potrzeby i preferencje zgłaszane przez 
współczesnego, coraz bardziej świadomego konsumenta,  

− poszukiwanie nisz rynkowych, które pozwala producentom/przetwórcom opracowywać nowe i 
innowacyjne produkty. 

5.3 Źródła informacji o zapotrzebowaniu na nowe produkty z kategorii żywności ekologicznej  

W wyniku analizy zebranego materiału można wyróżnić trzy podstawowe źródła informacji 
o zapotrzebowaniu na nowe produkty, tj.: klientów, producentów oraz działania wewnętrzne przedsiębiorstwa 
(rysunek 4).  
 Pozyskiwanie informacji od klientów odbywało się m.in. poprzez przeprowadzanie wśród nich badań 
ankietowych. „Ostatnio była taka sytuacja, że pytaliśmy klientów w ankietach czy czegoś im brakuje i jakie produkty by chcieli”. 

[D_NOW] 
 Ważnym źródłem informacji są m.in. rozmowy z klientami przeprowadzane w sklepie: „W różny sposób 

także poprzez ścieżki z klientami np. rozmowy z klientami w sklepie. Pytamy o poziom satysfakcji zakupów 

w sklepie, pytania o to czego brakuje - szczególnie na tym nam zależy. (…) Często z takich ankiet wychodzą nowinki rynkowe, 
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które gdzieś tam są widoczne albo dopiero drzemią. I my tu raz dwa tu już dyrekcji produktu poprzez kupców robimy sourcing, 

szukamy produktu w Internecie i szukamy producenta”. [DSS] 

 Zarówno przedstawiciele nowoczesnych kanałów, jak i sieci handlowych przyznawali, że informacje 
o nowych żywnościowych produktach ekologicznych otrzymują także od swoich klientów, którzy poszukują tych 
produktów.  
„Po drugie czasem jest tak, że ktoś inny wprowadza produkt i są oczekiwania naszych klientów”. [D_NOW] 

„Klienci potrafią przysłać zapytanie o produkt”. [D_NOW] 

„Zgłoszenia o nowe produkty z (…). Klienci mogą się wypowiedzieć czego im brakuje i to jest szybko do nas przekazywane”. 

[DSS] 

„(…) rozmawiam ze sklepami ekologicznymi ich właścicielami czy decydentami, którzy rozmawiają z klientami, 

z kupcami, którzy są w sieciach i zbieram informacje czy coś takiego jest w kręgu ich zainteresowań, czy klienci pytają”. [DH] 

„(…) klient poszukuje produktów, więc musimy mieć w ofercie”. [DDS] 

 Niemniej ważnym źródłem informacji są w opinii badanych sami producenci, którzy informują 
dystrybutorów o swoich produktach. Badani, którzy zadeklarowali, że informacje czerpią m.in. z tego źródła 
przyznali, że producenci są bardzo aktywni w tym zakresie a oferty nowych produktów są imponujące. 
„Duzi informują dystrybutorów na bieżąco (…)”. [D_NOW] 

„Dostawcy proponują rocznie od 2 do 10 produktów. Jesteśmy zasypywani propozycjami nowych produktów”. [DH] 

„Oferty producentów i to co rekomendują jako nowości”. [D_NOW] 

„Otwieramy się z ofertą do dostawców pod kątem możliwości współpracy z produktami bio i czekamy na ofert 

ze strony rynku. Także bardziej od tej strony. (…) Także mamy tez dużo różnych producentów i w tym produktów 

ekologicznych, którzy się do nas zgłaszają także myślę, że od tej strony też się dużo dzieje. (….) oni też (dostawcy) sugerują”. 

[DSS] 

 Niektórzy respondenci podkreślali rolę targów, jako ważnego miejsca poszukiwań nowych produktów 
ekologicznych i to zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jednakże, jak podkreślała część badanych, inspiracje 
na temat nowych produktów, których jeszcze nie mają w ofercie znajdują przede wszystkim na targach 
zagranicznych. 
„Uczestniczymy w targach ogólnopolskich czy ogólnoświatowych, gdzie tam od razu widać jakie są trendy światowe oby 

wyprzedzać trendy, które się w Polsce nie pojawiają a gdzieś już tam na świecie zaczynają funkcjonować”. [DSS]  
„Jeździmy na imprezy np. targi szukając produktów”. [D_NOW] 

„Teraz jeżdżąc po świecie, po targach (…) właściciele firm czy kierownictwo tak jak i ja patrzymy na trendy”. [DH] 

„Na targach zawsze jesteśmy obecni (…)”. [DSS] 

 Inspiracją dla badanych są także sklepy specjalistyczne oferujące żywność ekologiczną. Sklepy 
te wyróżniają się starannym doborem kategorii produktowych i bliskim kontaktem z klientami, co umożliwia 
im szybką reakcję na pojawiające się zapytania.  
„My zachodzimy do sklepów specjalistycznych. Możemy sypnąć kilkoma adresami w okolicy, gdzie są sklepy 

ze zdrową żywnością i jak głęboką mają gamę. Tam podglądamy, robimy zdjęcia i szukamy producentów. Chcemy 

dotrzeć do producenta danego produktu”. [DSS] 

„Nasi kupcy też odwiedzają sklepy specjalistyczne”. [DSS] 

 Niektórzy rozmówcy przyznali także, że inspiracji szukają w Internecie. 
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„My robimy przede wszystkim przegląd Internetu. To jest najprostsze badanie. Wystarczy popatrzeć, poczytać 

na forach, na blogach co jest na topie i warto w tym kierunku iść, bo wiemy, że jeżeli nie jest to już bardzo mocne to za chwile 

będzie. Badanie rynku tak naprawdę dzięki Internetowi”. [PR_OWZ] 

„Obserwacja (…) trendów w Googlu”. [D_NOW] 

„W Internecie są takie strony – nowości FMCG”. [D_NOW] 

„Źródła informacji – Internet. To jest moja codzienna rola, żeby poszukiwać nowe produkty, które w naszej ofercie się nie 

znajdują. Często można zaobserwować jakąś potrzebę, która gdzieś tam istnieje a na rynku nie ma produktów o tej 

odpowiedzi”. [DSS] 

 Nowych produktów ekologicznych badani poszukiwali także w takich źródłach, jak czasopisma branżowe, 
raporty czy konferencje. 
„Branża ma swoje gazety - tygodniki, miesięczniki. Tam też dużo informacji można zdobyć. (…) raporty, czasem dane firmy 

X”. [D_NOW] 

„Ale tak naprawdę na tym rynku spożywczym bardzo dużo się dzieje jest dużo wydarzeń, magazynów, konferencji”. [DSS] 

 Przedstawiciele sieci handlowych podkreślali także rolę kupców jako ważne źródło informacji o nowych 
produktach ekologicznych. 
„Pani X mówiła, że każdy kupiec jest odpowiedzialny za swoją gamę i to też jest ich rola, żeby wyszukiwać 

te nowości, sprawdzać, jak to wygląda w innych sklepach, zagranicą itd. Więc ta ich rola jest tutaj bardzo znacząca. Z tym, że 

kupiec ma strategię odgórną, że chcemy mieć jak największą ilość produktów biologicznych, chcemy mieć te produkty 

prozdrowotne, marka własna. Także tu wszystko ma jakąś tam swoją organizację i dane kategorie swoje miejsce na półce. 

(…) Nie jest on decydentem, jedynym, że tak powiem”. [DSS] 

„(…) ale też przecież jako kupcy, category managerowie my jeździmy po rynku, my obserwujemy rynek (…)”. [DSS] 

 Należy podkreślić, że rozmówcy rzadko przywoływali jako źródło informacji wyniki badań zlecanych 
lub wewnętrznych. Dotyczy to również badań jakości produktów, w tym jakości sensorycznej, które mogłyby 
być wykorzystane w doskonaleniu oferty produktowej. Pojawiały się opinie „czasami zlecamy badania sensoryczne” 

[D_NOW] lub „przeprowadzamy badania sensoryczne we własnym zakresie” [PR_OWZ]. 
 



str. 29 

 
Rysunek 4. Źródła informacji na temat nowych produktów ekologicznych 
Źródło: badanie własne.  

 Podsumowując, trudno wskazać jedno, dominujące źródło informacji o nowych produktach ekologicznych. 
Jednakże z analizy informacji zebranych w trakcie wywiadów można wnioskować, że nowe, innowacyjne produkty 
żywnościowe pojawiające się na rynku krajowym najczęściej pochodzą z zagranicy. Jednocześnie jak podkreślają 
badani, nie na wszystkie zagraniczne nowości znajdzie się popyt na polskim rynku. Analizując źródła pozyskiwania 
informacji z uwzględnieniem podziału na „własne zasoby” i „zlecenia zewnętrzne” zauważa się dominującą rolę 
źródeł wewnętrznych. Na rynku brakuje profesjonalnych badań: „Jako takich badań nie ma czy to fokusowych, czy 

sondażowych jakie produkty wprowadzać itd. Nikt w Polsce tego nie robił, żadna firma tego nie robiła. Nic mi o tym nie 

wiadomo”. [DH]  

Istnieje duże zapotrzebowanie na informacje rynkowe i zasadne wydaje się stworzenie ogólnokrajowej 
platformy, która dawałaby dostęp do informacji poszukiwanych przez dystrybutorów. Taka platforma mogłaby 
służyć m.in. do konsolidacji małych producentów żywności ekologicznej czy dostarczać informacji przetwórcom 
poszukującym określonego surowca. Jeden z rozmówców przyznał, że „(…) taka baza byłaby na pewno pomocna, bo 

byłoby to bardzo wiarygodne źródło informacji na temat całej gamy dostępnej na rynku. A dwa 

pod kątem ważności certyfikacji, posiadania certyfikacji. Także myślę, że to by było pomocne, ponieważ na pewno to jest 

trudnością na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o wiarygodność bycia tym produktem ekologicznym. 

(…) Taka baza na pewno byłaby ułatwieniem także od razu zgłaszamy zapotrzebowanie”. [DSS] 

5.4 Wprowadzanie nowych produktów ekologicznych do asortymentu sieci handlowej 

 Proces wprowadzania nowych produktów do asortymentu żywności ekologicznej nie jest poprzedzony 
badaniami marketingowymi i najczęściej odbywa się zdaniem badanych „na zasadzie próby”, jednakże wspartej 
działaniami promocyjnymi.  
„Dajemy dla produktów bardzo często rok funkcjonowania (…), próbujemy go jakoś wypromować, w zależności od potencjału 

produktu i wtedy podejmujemy decyzję czy kontynuujemy to (…). Dajemy szansę dla produktu. Najpierw rozmawiamy z 
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dystrybutorem jaki to produkt, czy pasuje nam do portfolio czy to nie jest powtórzenie produktu to wtedy możemy podmienić 

albo dwa równolegle puścić. Później zawężamy ten wybór. Naprawdę jest to ten proces próby, dajemy dla produkty tam jakiś 

czas”. [D_NOW] 

„Kiedy sprowadzamy granaty z Hiszpanii – bio to my mamy świadomość, że to jest naprawdę nisza, zwłaszcza w produktach 

bio i my wtedy bierzemy to ryzyko, że nie wiem, na 100 sprowadzonych 80 może być stratą znaną. Bo to też jest kilka dni, albo 

ten produkt (...) się sprzeda albo trzeba po prostu wyrzucić, bo się zmarszczy, będzie brzydki i nikt go po prostu nie kupi. (…) 

Mamy tą świadomość, ale też jako handlowcy bierzemy to ryzyko na siebie, bo naszym celem jest wypromować ten produkt. 

Pokazać klientowi, powiedzieć, że on u nas jest i być może kupi 1 klient na 200, ale to też pewne produkty wymagają czasu, 

żeby na tych 200 kupowało 50. To może będzie za 2 lata”. [DSS] 

 Nowe produkty są niekiedy testowane na określonym obszarze geograficznym np. w wybranym mieście 
celem sprawdzenia ich potencjału. Odbywa się to także niekiedy poprzez propozycje, które wychodzą od danego 
działu w firmie. Produkty te są następnie oceniane pod względem m.in. wyglądu opakowania, smaku, składu czy 
ceny produktu i jeśli spełnią określone wymagania są wprowadzane do oferty.  
 Cena, jako jeden z czynników mający wpływ na możliwość włączenia danego produktu do ofert pojawiła 
się także w wypowiedziach badanych.  
„Produkty, które są wstępnie wybrane do wprowadzenia są analizowane czy mamy podobne produkty. Czy to będzie 

rozszerzenie asortymentu czy pogłębianie? Czy będzie to nam odpowiadało cenowo, czy warunki handlowe nam 

odpowiadają”. [D_NOW] 

„(…) Także nie może być to cena, która jest X-krotnie wyższa od standardowego produktu, bo wtedy wiemy, że jest zbyt duża 

różnica także, że jeżeli jest taka oferta, która cenowo łączy się z możliwością ofertową może taki produkt wejść do sprzedaży. 

Jeżeli ta cena nie koreluje to wtedy nie wprowadzamy takiego produktu do sprzedaży. Jeżeli zbyt drogi produkt to wiemy, że 

się nie sprzeda”. [DSS] 

5.5 Bariery pojawiające się w działalności przedsiębiorstwa związane z handlem żywnością 
ekologiczną  

 Jednym z elementów wywiadu było określenie barier w rozwoju handlu żywnością ekologiczną. 
ekologicznej. Większość uczestników wywiadu przyznała, że nie napotkała żadnych barier i byli to przedstawiciele 
zarówno sieci handlowych, jak i nowoczesnych kanałów. 
„Nie spotkałam się, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie”. [D_NOW]  
„Nie było takiego problemu”. [DSS] 

„Wydaje się, że nie pojawiły się bariery. To nie było za moich czasów”. [DSS] 

„Myślę, że nie”. [DH] 

 Badani dopytani o problemy z dostępnością do informacji o regulacjach prawnych dotyczących procesu 
certyfikującego dystrybutorów przepisami prawnymi również nie zgłaszali problemów w tym zakresie. 
„Także tutaj te przepisy są nam znane, jasne. Co do przepisów samej certyfikacji nie, co do raczej nie. To jest dla nas jasne i 

oczywiste”. [DSS] 

„(…) więc ta wiedza była, teraz też nie ma problemu z taką wiedzą”. [DH] 

 Niektórzy uczestnicy wywiadu przyznali, że nie kontrolują sprzedawanych produktów ekologicznych pod 
kątem znakowania produktu czy też wiarygodności certyfikatu. 
„Wszystkie certyfikaty są dostarczane”. [D_NOW] (dop. nie sprawdzają certyfikatów) 
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„My jak wprowadzamy jakiś produkt to producent odpowiada za ten produkt. Kwestie regulacji prawnych czy dany produkt 

posiada oznaczenie ekologiczne czy nie to nie jest rola (…) aby to do końca weryfikować. Z tym przychodzi już producent i my 

(…) z tym już nie stykamy, jeśli chodzi o prawne aspekty nadania oznaczenia żywności ekologicznej”. [DSS] 

 Badani, którzy zgłaszali występowanie barier wskazywali przede wszystkim na m.in. zbyt niskie dopłaty, 
zbyt dużą biurokrację, niewiedzę konsumentów na temat zasad znakowania żywności ekologicznej, ale także brak 
znajomości zasad znakowania produktów wśród samych producentów. Z wywiadów przeprowadzonych z 
dystrybutorami wynika, że według nich odpowiedzialność za produkt ponosi jego producent. „100% 

odpowiedzialności za produkt, aby był on zgodny z wszystkimi ustawami jakościowymi, regulacjami prawnymi ponosi 

producent. Jeśli producent pojawi się z dokumentacją nie podważamy tego i nie weryfikujemy. My skupiamy się na produkcie, 

jaki jest jego skład, jak on wygląda, jaką ma wartość dodaną w stosunku do tego produktu konwencjonalnego, czy będzie 

reagować na niego klient, jak wygląda opakowanie, czy będzie oddziaływać na konsumenta”. [DSS]  

 Warto w tym miejscu wspomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011, które bardzo 
szczegółowo określa zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za dostarczanie właściwych informacji na temat 
żywności odpowiedzialność za produkt ponosi zawsze podmiot wskazany na opakowaniu. Jednakże 
odpowiedzialność może spaść np. na sieci handlowe, które sprzedają produkty pod marką własną bez podawania 
producenta. Uważni powinni być także importerzy. W przypadku, kiedy wskazany na etykiecie podmiot nie prowadzi 
działalności w UE, odpowiedzialność za treść etykiety ponosi importer na rynek europejski. 

5.6 Warunki współpracy producentów z dużymi sieciami handlowymi  

Uczestnicy badania zapytani o współpracę z dużymi sieciami handlowymi wskazywali na dwa główne 
modele współdziałania. Niektórzy z badanych preferowali współpracę bezpośrednią, inni natomiast pośrednią 
poprzez hurtowników. Dodatkowym elementem określającym zasady współpracy okazał się być zasięg terytorialny, 
mający swoje przełożenie na współpracę o charakterze jedynie lokalnym lub ogólnokrajowym  
(rysunek 5).  

Niektórzy badani, wskazali również, że nie współpracują z sieciami handlowymi, chociaż: 
„(…) próbowaliśmy na tzw. wyspach w sklepach, ale nie dało rady. Nikt nie kupował - produkty były za drogie. Zbyt duże marże 

handlowe, np. 150%”. [PR_M] 

„(…) w przeszłości sprzedawaliśmy, obecnie głównie sprzedaż bezpośrednia”. [PR_OWZ] 

„Nie współpracujemy z sieciami, ale wszystkie sieci były u mnie”. [PR_M]  
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Rysunek 5. Modele współpracy producentów/przetwórców z sieciami handlowymi 
Źródło: badanie własne.  

O modelu współpracy bezpośredniej z dużymi sieciami mówili badani w następujących wypowiedziach: 
„(…) Obecnie coraz więcej bezpośrednio (sprzedajemy) na magazyny centralne. Jesteśmy obecnie w 5-6. Lada moment 

będziemy w kolejnych, cały czas trwają pertraktacje, rozmowy, wysyłki, próbki, badania. Nowy zakład powstał, abyśmy byli w 

stanie zaopatrzyć każdą sieć. Sieci handlowe to potencjał także jeśli chodzi o żywność ekologiczną (…)”. [PR_OWZ] 

„Tak, sprzedajemy (do sieci) (…)”. [PR_M] 

„(…) Natomiast jaki jest sens, żebym ja miał pośrednika do półki marketowej, gdzie wysłać paletę na centrum dystrybucyjne 

nie jest wielką logiką. Współpraca z kupcem w sieci to też jest wartość polegająca na tym, że można mu opowiedzieć o tym 

produkcie, można popracować nad marketingiem. To jest duża wartość naprawdę”. [PR_OWZ] 

O modelu współpracy pośredniej z sieciami handlowymi z kolei świadczą poniższe wypowiedzi badanych. 
„(…) hurtownie wprowadzają do sieci, my koncentrujemy się na produkcie (…)”. [PR_OWZ] 

„Dotychczas w wielu sieciach byliśmy przez pośredników, przez hurtownie (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) Jest niski poziom zaufania dystrybutora do polskiego producenta. Może jeszcze inaczej, hurtownicy, przez których 

przewala się większość tego produktu ekologicznego chcą mieć coś wyjątkowego, chcą mieć coś niepowtarzalnego (…)”. 

[PR_OWZ] 

Badani wskazywali także w swoich wypowiedziach, że ich produkty są dostępne w różnych sieciach 
handlowych na terenie całej Polski. 
„(…) Te wszystkie, które są to my je obsługujemy”. [PR_M] 

"(...) Sieć »Z«, sieć »Y«, sieć »U«, sieć »H« (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) Rok temu byliśmy w 5-6 tys. sklepów - to jest cała pula, dużo odbiorców (…)”. [PR_OWZ] 

Ale zwracali też uwagę na model regionalnej współpracy z sieciami. 
„(…) Sieć »X« została trochę regionalnie, bo na Polskę nie (…)”. [PR_M] 

Ważną kwestią dla producentów/przetwórców okazała się być także dywersyfikacja dostępnych kanałów 
dystrybucji, aby możliwa była sprzedaż w jak największej liczbie miejsc, jak największej liczby produktów. 
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„(…) my jako producenci musimy sprzedawać jak najszerzej, żeby móc się utrzymać. Tak żeby móc to zrobić to chcemy być 

w sieciach, chcemy być również w sklepach ekologicznych itd. I teraz ciężko jest to pogodzić, bo my zaczynamy walczyć o tą 

samą półkę (…) z hurtownikami. Z drugiej strony jak sklep ekologiczny widzi coś w markecie to on też nie bardzo chce. I tu się 

pojawia problem polegający na tym, że kółko się zamyka”. [PR_OWZ]  

„(…) Nasza pula odbiorców hurtowych jest wyczerpana (…), ale my chcemy się szerzej rozwijać, dlatego musimy zaistnieć w 

sieciach, aby nasz produkt był ogólnodostępny w wielu punktach. (…) Potrzebujemy wzrostu sprzedaży, a nie zrobimy tego 

na małych sklepach”. [PR_OWZ] 

Respondenci zapytani o bariery wejścia ze sprzedażą produktów ekologicznych do sieci handlowej 
podzielali zdanie, że wprowadzenie na rynek każdej kategorii produktu przez kupców sieci traktowane jest w taki 
sam sposób, a zasady współpracy z nimi na przestrzeni lat według badanych nie uległy zmianie. „Jeżeli chodzi 

o współpracę czy relacje to nic się nie zmieniło na przestrzeni lat. Większość sieci obchodzi 20-lecia, a my z nimi. Bardziej to 

sieci co niektóre z rynku poznikały (…). Wiadomo jaka jest historia. Cały czas współpracujemy z naszymi partnerami, ale cały 

czas też szukamy innych rynków” [PR_M], chociaż zauważyć należy także, że po doświadczeniach z przeszłości 
niektórzy producenci/przetwórcy zrezygnowali z tego kanału dystrybucyjnego a stan ich wiedzy odnosi się jedynie 
do doświadczeń lat poprzednich. 

Tym niemniej zastanowić należałoby się nad barierami zgłaszanymi przez respondentów, którymi były 
przede wszystkim: 

− duża liczba zwrotów produktów z sieci handlowej: „(…) dużo zwrotów ze sklepów sieciowych” [PR_OWZ],  

− brak odpowiednich osób po stronie sieci, które zainteresowane byłyby tego typu produktami:  „(…) Sieć 

»Y« - była w sieci Pani, która miała »szał na eko«. Kiedy odeszła - współpraca się skończyła” [PR_M],  
− długość procesu negocjacyjnego: „Wady wejścia do sieci to długie rozmowy, negocjacje (…) [PR_OWZ], 

− ograniczona podaż surowca krajowego: „(…) Polska nie jest aż tak dużym rynkiem, jakby się mogło niektórym 

wydawać. Polskiego surowca trafia do nas naprawdę niedużo (…)” [PR_OWZ], 
− cena: „Sieci patrzą na ceny (…). Jak my zapłacimy dobrze rolnikowi to produkt będzie bardzo drogi a konwencja 

bardzo tania (…)” [PR_OWZ]; (…) Pertraktacje cen też są długie (…). Jeśli firma będzie sprzedawać w sieci taniej, 

to inni też będą oczekiwać, że dla nich cena też będzie niższa. Nie można dla sieci zepsuć sobie całego rynku 

(marki). Klient zawsze może zidentyfikować dostawcę, dlatego gdyby się okazało, że dla jednej sieci jest dużo taniej, 

to inne będą chciały tak samo” [PR_OWZ]; „(...) Oczekują od przetwórcy niskich cen. (…)”. [PR_M], 
− wysokość marży: „(…) Barierą są ceny i marże (…)” [PR_M]. 

Respondenci wspominali także, że sieci handlowe pobierały od nich tzw. „opłaty półkowe”: „Trzeba było 

płacić duży "haracz" za wprowadzenie produkcji na półki, wysokie koszty reklamy, dużo zwrotów ze sklepów sieciowych (…)” 

[PR_OWZ]. Należy pamiętać jednak, że pobieranie opłat od dostawców (producentów/przetwórców) za wstawianie 
towaru na półce jest, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, nielegalne. Stypizowanym bowiem rodzajem czynu 
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 
1993 r.18, już od 2002 r. jest „pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”. 
Dodatkowo zwrócić uwagę należy także na kolejny akt prawny rangi ustawowej regulujący te kwestie, czyli ustawę 
z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

                                                           
18 Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.  
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produktami rolnymi i spożywczymi19, jaka zaczęła obowiązywać od 12 lipca 2017 r. Zauważyć jednak należy, że 
uczestnicy badania wykazali w przypadku tego aktu prawnego swoistego rodzaju sceptyczność względem 
możliwości zastosowania w kontaktach z przedstawicielami sieci handlowych podkreślając, że „(…) ustawa w chwili 

obecnej omija sieci handlowe, a skupiała się jedynie na dostawcach surowca do producentów (…)”. [PR_M] 

 Badani zgłaszali także, że ponosili koszty związane z wypromowaniem produktu w np. w gazetkach 
promocyjnych sieci handlowych: „Na początku sieci proponowały współpracę, ale chcą pobierać opłaty za (…), gazetkę itp. 

(…)” [PR_M]. 
 Współpraca z sieciami handlowymi jest zatem jednym z czynników, który może przyczyniać się do rozwoju 
rynku żywności ekologicznej, co potwierdzają tendencje obserwowane na dojrzałych rynkach. Z opinii uczestników 
badania wynika, że dostrzegają oni zarówno negatywne jaki i pozytywne aspekty współpracy z sieciami. 
Wymieniane aspekty negatywne to: 

1. Obniżająca się jakość produktów, za którą odpowiedzialność zdaniem badanych ponoszą sieci handlowe. 
„Sieci zepsuły jakość produktów; nawet konwencjonalne produkty trudno sprzedać, jest tanio i byle jak. Produkt ekologiczny 

jest trzy razy droższy niż w dyskoncie. (…) [PR_M] 

2. Wysokość marż, jakie sieci doliczają do produktów wystawianych na półki. 
„(…) W centrum handlowym „V” - musi dawać marżę 150%, bo ma bardzo wysoką cenę dzierżawy (…)”. [PR_M] 

„ (…) oni mówią od razu 15% taniej. Ja sobie policzyłem jednak, ile co mnie kosztuje (…) i wyszło 4,5 do 5%, a 10% zostaje i 

ludzie robotę mają (…)”. [PR_M] 

3. Długie terminy płatności za produkty. 
„(…) Problemem bywają terminy płatności. (…) niektórzy zaczynają negocjacje od 90 dni”. [PR_OWZ] 

4. Konieczność wyjazdów na negocjacje do centrali sieci. 
„(…) ja nie będę teraz za nim do Wrocławia jeździł, bo mi kazał (...)”. [PR_M] 

5. Brak możliwości zapewnienia ciągłości dostaw. 
„Wycofałem się z powodu surowca, bo zażyczyli sobie surowiec »A«, surowiec »B« po 3 tony w dostawie”. [PR_OWZ] 

6. Długie procesy negocjacyjne. 
„(…) ale pół roku temu nikt mi nie mógł zagwarantować ceny, a rozmowa długo trwa (…)”. [PR_OWZ] 

Wśród pozytywnych aspektów z kolei wymienić należy: 
1. Sprawność działania sieci i wywiązywanie się z płatności. 

„(…) to wszystko działa sprawnie. Logistyka funkcjonuje idealnie. Nie ma problemu z płatnościami”. [PR_OWZ] 

„(…) część sieci od razu w umowie (zapisuje) 30 dni i tak z reguły płacą”. [PR_OWZ] 

2. Rosnące zainteresowanie przedstawicieli sieci produktami ekologicznymi. 
„(…) teraz już sieci są zainteresowane produktami eko. Dużo się mówi o ekologii - w prasie, mediach, wszyscy chcą, aspirują 

do zdrowego, ekologicznego odżywiania, ale to się nie realizuje (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) Markety teraz dostały zobowiązanie, żeby mieć półkę lokalnych wyrobów, (…) połapali się, że ludzie za tym jednak 

chodzą”. [PR_M] 

                                                           
19 Dz. U. z 2017 poz. 67. 
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Na temat korzyści oraz wad współpracy z sieciami handlowymi nie wszyscy uczestnicy badania jednak 
chcieli się wypowiedzieć wskazując, że jest obszar chroniony tajemnicą handlową. O czym świadczyć może 
wypowiedź: „Tutaj niestety nie mogę mówić. To tajemnica firmy. My mamy wieloletnich partnerów”. [PR_M] 

 Skupiając natomiast swoje zainteresowanie na zasadach współpracy sieci handlowych z małymi 
przedsiębiorcami, jakich jest zdecydowanie najwięcej w branży ekologicznej respondenci podkreślali, że zmienić 
muszą się przede wszystkim zasady rozliczania cen i marż przez handlowców. Dostrzec to możemy 
w następujących wypowiedziach respondentów: 
„Zmienić nastawienie handlowców, zwłaszcza w zakresie cen i marż”. [PR_M] 

„(…) dzwoni klientka i (pyta się), czy nasz produkt jest po 36 zł? Ludzie ręce załamałem. Potem im dałem ograniczenia. Nie 

będę z takimi handlował; 30-50% najwyżej, nie to dziękuję za usługę”. [PR_M] 

5.7 Zasady współpracy z dostawcami w kanałach dystrybucyjnych 

Większość badanych stwierdzała, że mają stałych dostawców i nie odnotowują wśród nich większej rotacji.  
„Raczej są to stali dostawcy i nie jest fenomenem rotacja. (…) jeżeli jest dostawca i dyrekcja sklepu jest zadowolona to jest to 

ten sam dostawca”. [DSS] 

„Mamy kilku stałych dostawców, ale mamy jednego lidera”. [D_NOW] 

„(…) mamy jednego kompleksowego dostawcę, od którego wszystko możemy brać”. [D_NOW] 

„Zazwyczaj co roku dochodzi jeden, dwóch, ale mamy stałych”. [PR_OWZ] 

„Generalnie współpraca z dostawcami układa się dobrze, rotacja bardzo mała, dochodzą nowi, a raczej nie wypadają starzy”. 

[D_NOW] 

Na pytanie o długość umów zawieranych z dostawcami niektórzy przyznawali, że zawierają umowy 
terminowe, na których długość ma wpływ m.in. to czy produkt jest produkowany jako marka własna czy nie. 
„Dzielimy je tylko na produkty marki własnej lub nie naszej marki własnej i w przypadku produktów nie naszej marki własnej 

są to umowy zawierane na rok. W przypadku marek własnych one mogą być dłużej - do trzech lat” [DSS]. Zdarzają się także 
bezterminowe umowy zawierane z producentami „są raczej bezterminowe”. [D_NOW] 

Uczestnicy wywiadów podkreślali znaczenie ciągłości i elastyczności w relacjach z dostawcami. 
„(…) zwracamy uwagę na ciągłość i elastyczność dostaw. Generalnie jest ciągłość, zdarzają się produkty niedostępne ze 

względu na brak surowca ekologicznego”. [D_NOW] 

„Jeżeli są podpisywane umowy z sieciami to wymagają one, żeby asortyment był dostępny przez cały rok i żeby półki były 

pełne i to jest niesamowicie istotne, aby dostawy były ciągłe i elastyczne”. [DH] 

„Jesteśmy bardzo elastyczni, czyli jeżeli w danej chwili dostawca ma jakiś problem to próbujemy to rozwiązać 

jak jest nadwyżka towaru więc robimy jakieś promocje, pomagamy to dalej dla ludzi oferować w niższych jeszcze cenach i 

każdy zyskuje”. [D_NOW] 

Badani zapytani o to czy stosują systemy nagradzania dostawców za dobrą jakość najczęściej stwierdzali, 
że nic takiego w ich przedsiębiorstwach nie ma miejsca.  
„(…) sama możliwość współpracy to nagroda”. [DDS] 

„ (…) brak nagród i kar dla dostawców, jakość musi być odpowiednia”. [DSS] 
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„Nie ma takiego określenia - nagradzanie dostawcy za jakość. Kiedy dostawca trafia do (…) gwarantuje dobrą jakość, 

certyfikaty, poziom ceny, dostępność. Wszyscy dostawcy traktowani są w ten sam sposób, lokalni 

i narodowi, mali i duzi”. [DSS] 

„Nie, ponieważ dobra jakość jest wymogiem tym samym dla wszystkich tak samo”. [DSS] 

W opinii uczestników „producenci są nagradzani przez samych klientów”, którzy podejmują decyzję o 
zakupie towaru danego dostawcy. 
„Jakby klient ich nagradza zakupami. Jeżeli dostaniemy dobra cenę dużo możemy zrobić. Myślę, 

że to największa nagroda (…) i w sumie płatność za towar”. [D_NOW] 

„(…) to konsument nagradza dostawcę kupując ich produkt”. [DH] 

 Nagrodą jest także cena jaką oferuje za dany towar dystrybutor „Jeżeli dobrej jakości towar to jest lepsza cena 

jak jest słabszej jakości to jest gorzej”. [PR_OWZ] 

 W trakcie wywiadów starano się również ustalić kwestie związane z możliwością podjęcia współpracy sieci 
handlowych z tzw. małym producentem żywności ekologicznej. Niektórzy uczestnicy wywiadu przyznawali, 
że barierami w nawiązaniu współpracy z tego rodzaju producentami mogą być: 

− poziom jakości oferowanych przez nich produktów 
„Mali producenci powinni zadbać o jakość i standaryzację produktów”. [DH] 

„Przede wszystkim systemy zarządzania jakością. Musi być infrastruktura itd. Musi być profesjonalizm i trzeba się przygotować 

na bardzo duże wydatki. Żeby wypracować tą często przez rok się dokłada albo się jedzie na zero. Czyli trzeba się uzbroić w 

cierpliwość. To nie jest tak, że ktoś wchodzi od razu jest sukces. To jest proces to trzeba wypracować wspólnie i oni też nie 

będą bardzo oglądać. Jakość, jakość i jeszcze raz jakość”. [PR_OWZ] 

− terminowość dostaw 
„Nie możemy dostarczyć klientowi np. nabiału, który ma 1-2 dni przydatności. Klienci są z tego powodu niezadowoleni.(…) W 

przypadku małej mleczarni, która ma termin przydatności 7 dni i do nas ten towar będzie jechał 2 dni to ja już nie jestem 

zainteresowana. My sobie nie możemy pozwolić na to, żeby dostarczać towar z takim krótkim terminem. Nie mamy opłat 

wejściowych”. [D_NOW] 

„Ważna (…) terminowość. Co z tego, że ma towar w magazynie, skoro Pan Stefan nie zapakował i go nie wysłał, albo 

zapakował 5 dni później”. [D_NOW] 

„Mamy problemy (z ciągłością dostaw) chociaż nie u wszystkich. Głównie (...) mniejsi dystrybutorzy i początkujący”. [D_NOW] 

− brak rozpoznawalnej marki produktu 
„Myślę, że największym problemem tych małych producentów jest po prostu popularność marek i jakby to jest ostatni moment. 

Duża bariera wejścia w tej chwili może być. Jeżeli ci mniejsi producenci chcą jakby stworzyć swoje marki (…) jest bardzo duża 

bariera wejścia na daną chwile. Jeszcze jakiś czas temu nie miało to aż tak dużego znaczenia”. [D_NOW] 

Uczestnicy wywiadów podawali jeszcze przykład takich barier, jak: cena produktu, atrakcyjność produktu, 
rzetelność dostawców oraz skład produktów.  

Przedstawiciele sieci handlowych przyznawali, że poszukują lokalnych dostawców, którzy mogą być 
często tymi małymi dostawcami. Wiąże się to z rosnącym trendem konsumenckim związanym z poszukiwaniem 
lokalnej żywności. 
„Lokalni dostawcy też często charakteryzują się też większą możliwością na zmiany, czyli jesteśmy w stanie opracować jakieś 

urozmaicenia w produkcie, razem przedyskutować jakieś kwestie technologiczne. Są oni pod tym kątem często bardziej 
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elastyczni na współpracę (…) niż duzi dostawcy. Bardzo wiele plusów ma współpraca z dostawcami lokalnymi, małymi. Jeśli 

producent pojawi się z dokumentacją nie podważamy tego i nie weryfikujemy. My skupiamy się na produkcie, jaki jest jego 

skład, jak on wygląda, jaką ma wartość dodaną w stosunku do tego produktu konwencjonalnego, czy będzie reagować na 

niego klient, jak wygląda opakowanie, czy będzie oddziaływać na konsumenta (…). Albo ktoś jest lokalny, bo jest 

rozpoznawalny tylko w danym regionie i tylko tam jest zapotrzebowanie na tego typu produkty, klienci sami szukają tego typu 

produktów”. [DSS] 

Mali dostawcy mogą być też zachęcani do współpracy uproszczonymi procedurami wejścia. 
„Czyli zupełnie inny i uproszczony sposób i takimi kanałami zachęcamy my właśnie małe firmy do współpracy 

z nami. (…) Współpraca z tymi mniejszymi dostawcami jest taka dynamiczna wiec, jeżeli mamy dany towar 

to my go wtedy wprowadzamy. Przykład truskawek, które są sezonowe. Jeżeli dostawca nie ma, ten kontakt się nie urywa 

tylko on gdzieś (…) w innych aspektach ze sobą pracujemy”. [DSS] 

Jedną z barier jaką zidentyfikowano była słaba infrastruktura przedsiębiorstwa. 
„Czasami moce przerobowe producentów lokalnych nie pozwalają, aby rozwijali się oni na cały rynek, ale to są indywidualne 

przypadki”. [DSS] 

Podsumowując dostawcy wskazywali na wiele różnych czynników związanych z problemem wejścia 
małych dystrybutorów do sieci handlowych. Wydaje się, że największy nacisk dystrybutorzy kładą na zapewnienie 
odpowiedniego poziomu jakości. Z drugiej strony niektórzy badani wspominali też o tym, że konsumenci poszukują 
lokalnych produktów. Utrzymujący się trend może zatem wspomóc wejście do sieci małych firm. Posiadanie w 
ofercie różnych, ciekawych produktów może stanowić bowiem o przewadze konkurencyjnej dystrybutora: „Jeśli 

produkt nas interesuje, będziemy sprowadzali z najdalszych miejsc”. [D_NOW] 

 Dostawcy krajowi versus zagraniczni 

Jednym z elementów badania było określenie szans i barier w działalności polskich i zagranicznych 
producentów żywności ekologicznej. Badani przyznawali, że porównując producentów krajowych i zagranicznych 
więcej barier widzą w przypadku produkcji krajowej. W opinii badanych jedną z barier w działalności krajowych 
producentów żywności ekologicznej jest trudność w zapewnieniu ciągłości dostaw. 
„Brak możliwości zapewnienia ciągłości produktu ze względu na to, że będzie nieurodzaj czy skończy się certyfikat na daną 

ilość wyprodukowanej żywności”. [D_NOW] 

„(…) ciągła dostępność - obecnie bariera w krajowych”. [DDS] 

„Mamy problemy (dop. z ciągłością dostaw) chociaż nie u wszystkich. (…)”. [D_NOW] 

„Bariera – terminowość”. [D_NOW] 

Uczestnicy wymieniali także małą skalę produkcji dostawców krajowych. Bariera ta uwidacznia się 
w szczególności w przypadku nawiązaniu współpracy z siecią handlową. 
„Mały dostawca często nie jest w stanie zaopatrzyć w określony towar wszystkich placówek sieci, z tego względu często 

wygrywa dostawca zagraniczny”. [DSS] 

„Jeżeli chodzi o sieci handlowe mało, który dystrybutor jest w stanie zaopatrzyć duże sieci”. [D_NOW] 

Kolejnym słabym punktem polskich producentów żywności ekologicznej w opinii badanych była cena. 
„Bariery? No ja myślę, że to na pewno będzie to kwestia cenowa, w obu sytuacjach bardzo istotna”. [DSS] 

„Na pewno cena”. [D_NOW] 
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„Na pewno cena, gdzieś wcześniej jednym z tańszych krajów, gdzie był pozyskiwany surowiec to była Polska, teraz po tańszy 

surowiec przechodzi się na wschód: Ukraina i dalej”. [DH] 

 Zwracano także uwagę na brak stabilności w zapewnianiu właściwego poziomu jakości. 
„Stabilność tej jakości. Nie mamy tam jakiś innych wymogów (dop. co do jakości), ale jeżeli się zdarza, szczególnie na owocach 

warzywach, jest brak tej stabilności to możemy ewentualnie zrezygnować ze współpracy”. [DSS] 

„Tam między firmami też różnie jest. Różna jakość jest oferowana tych produktów”. [D_NOW] 

 Dystrybutorzy wskazywali ponadto na brak dostatecznej ilości surowca.  
„Ciągle tak jest, że pewien produkt się kończy, dwa lata temu był problem z orkiszem. Nie było orkiszu, więc musieliśmy ten 

orkisz ściągać z innych krajów, płatki owsiane górskie, czy błyskawiczne, czyli owies, który kupujemy od rolników skończył się 

kilka miesięcy temu.  Gdybyśmy go nie ściągali z innych krajów, to by tego nie było. Oczywiście priorytetem jest dla nas jest 

to żeby były to polskie produkty. (…) No trudno, nie wszystko rośnie w Polsce”. [DH] 

 W niektórych wywiadach wskazywano także na brak krajowych producentów produktów złożonych. 
„Problem - słoiczki dla dzieci bio i żeby to nie był (…). Jeden z dystrybutorów obiecywał, że myśli o produkcji w Polsce tych 

słoiczków, ale nic nie wyszło, bo jest to trudny temat”. [D_NOW] 

 Niektórzy badani wskazywali także na duże rozdrobnienie producentów, problemy z logistyką, dystrybucją 
czy brak informacji.  
 Badani zapytani natomiast o bariery w działalności zagranicznych dystrybutorów zwracali uwagę przede 
wszystkim na długi transport, który wpływa szczególnie w przypadku produktów świeżych i nietrwałych 
mikrobiologicznie, na długość daty ważności produktu, który potem trafia do konsumenta. 
„W produktach świeżych krótkie terminy przydatności do spożycia. Np. serek wiejski bio sprowadzany z zachodu 10 dni 

przydatności do spożycia”. [DSS] 

 Pytając o szanse związane z działalnością polskich producentów żywności ekologicznej wskazywano, że 
atutem jest w tym przypadku polskie pochodzenie produktu. 
„Nasi klienci bardzo sobie cenią pochodzenie polskich produktów, dla nich to jest dodatkowy bonu. Wydaje się, że przez to ten 

produkt jest postrzegany jako bardziej świeży, jako jeszcze bardziej naturalny niż zwykle ze względu np. na krótszy transport”. 

[D_NOW] 

„Posługujemy się szeregiem badań, które pokazują, że coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na polskie pochodzenie 

produktów”. [DSS] 

 Wśród szans wskazywano także na systematyczny wzrost zainteresowania sieci handlowych żywnością 
ekologiczną. 
„Przeciętny konsument o produktach ekologicznych najpierw będzie szukał informacji w Internecie, a jak będzie chciał je kupić 

pójdzie do sieci handlowej jako pierwszy punkt zaczepienia, tam mogą sobie popatrzyć, zobaczyć. Sieci są bardzo ważne w 

kanale świadomości i dostępności”. [DH] 

 Badani zapytani o szanse w przypadku producentów zagranicznych wskazywali na większą tzw. wiedzę 
marketingową, która przejawia się m.in. większą dbałością o wygląd produktu czy większym budżetem 
na reklamę.  
„Zagraniczni producenci mają większe zrozumienie tego jak powinno wyglądać opakowanie i, że należy budować markę 

swojego produktu. (…) Zagraniczni dostawcy bardziej rozumieją potrzebę (…) i reklamowania danego produktu”. [DH] 

 Jedną z szans była także większa specjalizacja zagranicznych producentów żywności ekologicznej. 
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„Na pewno przy produktach złożonych, których nie ma w Polsce musimy je importować” [DH] oraz większe zapewnienie 
ciągłości dostaw „zagraniczni dostawcy bardziej rozumieją potrzebę zapewnienia ciągłości dostaw”. [DH] 

 Podsumowując, krajowi producenci żywności ekologicznej, w opinii badanych dystrybutorów, napotykają 
w swojej działalności więcej barier niż ich zagraniczni odpowiednicy. Z analizy odpowiedzi badanych wynika, że 
polskim producentom brakuje profesjonalizmu w swoich działaniach. Jednakże może się to zmienić wraz z 
ropoczęciem przez dużych producentów ekologicznej produkcji żywności. Także zainteresowanie, z jednej strony 
polską/lokalną żywnością, z drugiej zaś produktami, o atrybutach prozdrowotnych obserwowane wśród sieci 
handlowych może sprzyjać dalszemu rozwojowi krajowej produkcji i dystrybucji. 

5.8 Bariery napotkane przez producentów/przedsiębiorców branży ekologicznej produkcji żywności 

Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła na wskazanie szeregu różnych trudności, które sklasyfikować 
można jako: prawne, organizacyjno-dokumentacyjne, etyczno-moralne oraz związane ze świadomością 
konsumentów. 

W obszarze prawnym wypowiedzi badanych wskazywały na trudności związane z:  

− podatkami pośrednimi i sposobami ich rozliczeń 
„(…) zbyt wysokie stawki VAT”. [PR_M] 

„(…) System rozliczania podatków jest barierą - za faktury VAT ma iść na inne konto, a reszta na inne, wtedy wszystko się 

skomplikuje. Przelewy, należności - wszystko będzie podwójnie. Obciąża kosztowo, bo trzeba zatrudnić dodatkowego 

pracownika. ZUS sami rozliczamy. Interpretacja przepisów dotyczących podatku VAT”. [PR_OWZ] 

− interpretacją przepisów prawnych 
„Spotkaliśmy się z takim problemem, który wskazuje na różną interpretację przepisów, a które nie powinny mieć miejsca. (…) 

I tutaj dwie jednostki certyfikujące interpretują ten sam przepis (…) w inny sposób niż pozostałe”. [PR_M] 

„Przepisy prawne są zawiłe, niezrozumiałe dla doradców, a nawet dla pracowników ministerstwa i umożliwiają nadużycia przy 

dotacjach”. [PR_OWZ] 

„(…) zbyt duże utrudnienia w porównaniu np. do Niemiec, brak możliwości odstępstw od zarządzenia - jesteśmy bardziej 

papiescy od Papieża (…)”. [PR_M] 

„Był moment, że myśmy mieli zakład dopuszczony do unii, z numerem i ze wszystkim, a rolnicy mieli 2 lata jeszcze na 

pozyskiwanie tych certyfikatów i nie chcieli mi tego (surowca) na ten zakład puścić, tu od swoich rolników, tu sami drobni 

rolnicy byli. Straszna biurokracja (…)”. [PR_M] 

„Biurokracja (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) Ale przedtem to było to tak prościej (...) Teraz tych specjalistów tam (poprzyjmowali), a ci specjaliści to tak mówimy, że 

oni to są tak do tych przepisów unijnych gorsi jak wojna. (…) naprawdę czasem nie rozumieją tematu (…)”. [PR_M]  

„Bardzo duża rotacja pracowników, nie można mówić w agencjach (ARR, ARIMR) o pracownikach z długim stażem. (…) Boją 

się podejmować decyzji. No, masakra. Sprawy załatwiane z jednym pracownikiem, po miesiącu są już u innego. Zwłaszcza w 

Warszawie tak jest (…)”. [PR_M] 

„(…) Te przepisy są takie ostre np. rolnikom odbierali certyfikaty, jak kupili sobie (zwierzę) od sąsiada, ale z gospodarstwa bez 

certyfikatu, czy jak w gospodarstwie znaleźli w worku troszkę nawozu na grządki. Nasi polscy, urzędnicy to przepisy 

wykorzystują w 100%, aby mieć nad kimś władzę (…)”. [PR_M] 

− zmianami przepisów 
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„(…) zbyt częste zmiany przepisów (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) Robimy to 10 lat, przepisy się bardzo nie zmieniają (…)”. [PR_OWZ] 

W obszarze organizacyjno-dokumentacyjnym z kolei wypowiedzi respondentów wskazywały na trudności 
związane z odpowiednim zorganizowaniem: 

− dostawców i odbiorców produktów ekologicznych 
„Słabo zorganizowani rolnicy, rolnicy nie potrafią współpracować (…)”. [PR_OWZ] 

„(…) polityka dyskontów a rolnicy żądający, żeby ceny były coraz wyższe. Powinno być droższe maksymalnie 30-50% (…)”. 

[PR_OWZ] 

− certyfikacji i dokumentowania 
„Certyfikowanie, dokumentowanie. Trzeba mieć kogoś kto się stale tym zajmuje: surowce wszystkie muszą być badane, 

dokładnie kontrolowane, ile odpadów itp. (…) biorąc pod uwagę zwiększenie skali działalności (obciążenia tego typu) są 

mniejsze”. [PR_OWZ] 

„kontrole w tej branży (…)”. [PR_OWZ] 

− fachowego doradztwa 
„(…) brak doradztwa dla branży”. [PR_OWZ]  

„(…) Brak specjalistycznych doradców, którzy nie tylko potrafią wypełnić wnioski, w czym specjalizują się obecnie Ci młodzi 

doradcy, ale potrafią pójść do rolnika i powiedzieć mu słuchaj ty, powinieneś siać (to i to), bo (…)”. [PR_M] 

 W obszarze etyczno-moralnym wypowiedzi respondentów natomiast wskazywały na trudności związane 
z nieuczciwością producentów/przetwórców: „(…) Nie zmieniały się na przestrzeni lat: nieuczciwość, podszywanie się pod 

eko; braki surowca (…)”. [PR_M] 

W obszarze świadomości konsumenckiej stanowiska zajmowane przez badanych przedstawicieli branży 
ekologicznej wskazywały na trudności związane z niedostateczną wiedzą konsumentów na temat produkcji i 
produktów ekologicznych:  
„(…) niedostateczna świadomość konsumenta, choć ta na przestrzeni lat znacznie się poprawiła”. [PR_OWZ] 

„Największym zagrożeniem są te bazary i tzw. żywność od chłopa. Tym powinni się zająć”. [PR_M]   

Podsumowując, z całą pewnością czynnikiem sprzyjającym przezwyciężaniu tych barier byłyby z jednej 
strony bardziej przejrzyste przepisy prawne oraz zapewnienie fachowego doradztwa, z drugiej zaś edukowanie 
konsumentów odnośnie różnic pomiędzy żywnością ekologiczną a żywnością konwencjonalną. Szczegółowej 
analizie ryzyka związanego z działalnością w sektorze żywności ekologicznej poświęcony jest rozdział 6. 

6 Analiza ryzyka działalności w sektorze żywności ekologicznej w opinii producentów 
i dystrybutorów 
Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz 

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie związane jest z występowaniem ryzyka i sytuacji 
niepewnych. Ryzyko stanowi potencjalną zmienność zdarzeń w wyniku określonych działań ludzi. Występuje tam, 
gdzie aktywność jest związana z przyszłymi korzyściami lub stratami, których nie można przewidzieć20.  

                                                           
20 C.A. Williams Jr., M.L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 28–29. 
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Ryzyko wynika z niepewności podejmowanych decyzji przez podmioty gospodarcze ze względu 
na nieznane przyszłe wyniki, co dotyczy sytuacji braku kompletnych informacji. Osiągnięcie wyznaczonego celu 
jest możliwe, ale nie jest pewne21. Termin „ryzyko” jest powszechnie używany w działalności gospodarczej, 
handlowej oraz w teorii ubezpieczeń i przy podejmowaniu decyzji22. 

Dla celów oceny ryzyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z sektorem 
żywności ekologicznej warto przytoczyć następujące definicje wskazujące na ryzyko jako: 

− możliwość wystąpienia straty lub niższych niż zamierzone korzyści majątkowych23;  

− zagrożenie nieosiągnięcia zakładanego poziomu zysku spowodowane posiadaniem niepełnej informacji24; 

− warunki, w których istnieje możliwość odchyleń od pożądanego oczekiwanego wyniku25. 
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że ryzyko w sektorze żywności ekologicznej oznacza 

niepewność zrealizowania zamierzonych planów i osiągnięcia przyjętych celów, co należy wiązać z niepewnością 
przewidywania zdarzeń w przyszłości, brakiem kompletnego zestawu informacji i ewentualnością zaistnienia 
niekorzystnych zdarzeń losowych. 

Dla potrzeb wyodrębnienia rodzajów ryzyka w przedsiębiorstwach sektora żywności ekologicznej 
dokonano przeglądu raportów spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Wytypowano 14 rodzajów ryzyka: ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych, 
ryzyko związane z utrzymaniem stabilnej bazy surowcowej, ryzyko niespełnienia norm ekologicznych, ryzyko 
niekorzystnego wpływu pogody na plony, ryzyko związane z niewystarczającą ilością interwencyjnych środków 
ochrony roślin, ryzyko uzależnienia cen zbytu od światowych cen produktów, ryzyko sezonowości sprzedaży, 
ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski (klimat gospodarczy, sytuacja gospodarcza), ryzyko 
związane z rosnącą konkurencją na rynku surowców, ryzyko związane z sytuacja na rynkach finansowych (polityka 
sektora bankowego, stopy procentowe, kursy walut), ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji, 
ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku detalicznym, ryzyko związane z niepewną sytuacją 
makroekonomiczną na rynkach eksportowych oraz ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa. 

Zidentyfikowane rodzaje ryzyka poddano ocenie z wykorzystaniem skali 5-stopniowej, gdzie 1 oznaczało 
– rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny. Łącznie uzyskano 29 wypełnionych kart ryzyka z 27 
przedsiębiorstw produkcyjnych lub handlowych. Jednocześnie podczas przeprowadzanych wywiadów pojawiły się 
nieuwzględnione w karcie rodzaje ryzyka. Włączono je do mapy ryzyka przygotowanej metodzie eksperckiej.  

Dokonano kalkulacji wskaźników ryzyka przyjmując (rysunek 6): 

− WRZ jako zintegrowany wskaźnik ryzyka (wartość średnia oceny danego rodzaju ryzyka dokonana 
w skali 1-5 przez wszystkie podmioty gospodarcze biorące udział w badaniu); 

                                                           
21 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005, s. 49. 
22 A. Zeliaś (red.) Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s. 11–12. 
23 T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym, ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, s. 59. 
24 R. Holscher, Risikokosten-Management in Kreditinstituten, F. Knapp, Frankfurt 1987, cyt. za M. Thlon, Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności 
gospodarczej, Zeszyty Naukowe UEK, 2013; 902, s. 17–36. 
25 R. Gallati, Risk Management and Capital Adequacy, McGraw-Hill, New York 2003, s. 7-8. 
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− WRPD jako wskaźnik ryzyka dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych (wartość średnia oceny 
danego rodzaju ryzyka dokonana w skali 1-5 przez duże i średnie podmioty produkcyjne biorące udział w 
badaniu); 

− WRPM jako wskaźnik ryzyka dla mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych (wartość średnia oceny 
danego rodzaju ryzyka dokonana w skali 1-5 przez mikro i małe podmioty produkcyjne biorące udział 
w badaniu); 

− WRH jako wskaźnik ryzyka dla przedsiębiorstw handlowych (wartość średnia oceny danego rodzaju ryzyka 
dokonana w skali 1-5 przez podmioty handlowe biorące udział w badaniu). 
 

 
Rysunek 6. Wskaźniki ryzyka 
Źródło: opracowanie własne 

Dla zobrazowania rodzajów ryzyka prowadzenia działalności w sektorze żywności ekologicznej 
przedstawiono mapę ryzyka z uwzględnieniem rodzajów ryzyka: 

1. Zidentyfikowanych podczas badania raportów spółek giełdowych 
2. Wytypowanych przez przedsiębiorstwa w trakcie wywiadów z przedstawicielami badanych 

przedsiębiorstw. 
Dokonano podziału ryzyka prawnego uwzględniając ryzyko zmiany przepisów prawnych, ryzyko 

odmiennej interpretacji przepisów prawnych przez przedsiębiorstwo i organy państwowe oraz ryzyko 
dokumentacyjne.  

Z ryzyka związanego z sytuacją na rynkach finansowych (polityka sektora bankowego, stopy procentowe, 
kursy walut) wyodrębniono ryzyko zmiany kursu walut i razem z subiektywną oceną sytuacji finansowej utworzono 
oddzielną kategorię ryzyka – ryzyka finansowego.  

Rysunek 7 prezentuje klasyfikację czynników ryzyka, mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
sektora ekologicznego. 
  

Zintegrowany wskaźnik ryzyka WRZ 

wskaźnik ryzyka dla średnich i 
dużych przedsiębiorstw 

produkcyjnych WRPD 

wskaźnik ryzyka dla mikro i 
małych przedsiębiorstw 
produkcyjnych WRPM 

wskaźnik ryzyka dla 
przedsiębiorstw handlowych WRH 
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Rysunek 7. Mapa ryzyka w ekologicznej produkcji i dystrybucji żywności 
Źródło: badanie własne. 
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6.1 Zintegrowane ryzyko w sektorze żywności ekologicznej  

Najwyższą wartość zintegrowanego wskaźnika ryzyka uzyskano dla zmiany przepisów prawnych oraz ich 
interpretacji. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych uzyskano wartość średnią powyżej 4, 
co oznacza postrzeganie tego ryzyka jako bardzo ważnego dla realizacji procesów gospodarczych. Wartość ponad 
3 badanego wskaźnika uzyskano także dla ryzyka niekorzystnego wpływu pogody na plony, ryzyka związanego z 
utrzymaniem stabilnej bazy surowcowej, ryzyka związanego z rosnącą konkurencją na rynku detalicznym oraz 
ryzyka wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych (tabela 4, rysunek 12). Szczegółowe 
zestawienie poszczególnych czynników ryzyka przedstawiono w kolejnych podrozdziałach oraz tabelach od 5-18.  
Tabela 4. Postrzeganie ryzyka przez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe w sektorze żywności ekologicznej* 

Rodzaj ryzyka WRZ  WRPD WRPM WRH 
Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji 3,33 4,29 3,00 3,00 
Ryzyko niekorzystnego wpływu pogody na plony 3,23 3,83 2,62 3,86 
Ryzyko związane z utrzymaniem stabilnej bazy surowcowej  3,11 3,57 2,85 3,14 
Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku detalicznym 3,11 2,33 3,31 3,38 
Ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-
magazynowych  3,10 1,86 3,31 3,83 
Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa 2,92 3,17 3,00 2,57 
Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku surowców 2,85 2,33 3,00 3,00 
Ryzyko uzależnienia cen zbytu od światowych cen produktów 2,85 3,50 2,46 3,00 
Ryzyko związane z niepewną sytuacją makroekonomiczną na rynkach 
eksportowych 2,77 3,00 2,77 2,57 
Ryzyko sezonowości sprzedaży 2,75 2,29 2,85 3,00 
Ryzyko niespełnienia norm ekologicznych 2,37 2,17 1,54 3,88 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski (klimat 
gospodarczy, sytuacja gospodarcza) 2,30 1,71 2,54 2,43 
Ryzyko związane z sytuacja na rynkach finansowych (polityka sektora 
bankowego, stopy procentowe, kursy walut) 2,22 2,14 2,15 2,43 
Ryzyko związane z niewystarczającą ilością interwencyjnych środków 
ochrony roślin 1,79 2,33 1,54 1,80 

*   WRZ – zintegrowany wskaźnik ryzyka (wartość średnia oceny danego rodzaju ryzyka dokonana w skali 1-5 przez wszystkie podmioty gospodarcze biorące 
udział w badaniu); 
WRPD – wskaźnik ryzyka dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych (wartość średnia oceny danego rodzaju ryzyka dokonana w skali 1-5 przez 
duże i średnie podmioty produkcyjne biorące udział w badaniu); 
WRPM –wskaźnik ryzyka dla mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych (wartość średnia oceny danego rodzaju ryzyka dokonana w skali 1-5 przez 
mikro i małe podmioty produkcyjne biorące udział w badaniu); 
WRH – wskaźnik ryzyka dla przedsiębiorstw handlowych (wartość średnia oceny danego rodzaju ryzyka dokonana w skali 1-5 przez podmioty handlowe 
biorące udział w badaniu). 

Źródło: badanie własne.  
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Wykres 2. Postrzeganie ryzyka przez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe w sektorze żywności ekologicznej* 
Źródło: badania własne. 
* Ocena w skali 5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny. 
 

 Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji, czyli tzw. ryzyko prawne 

Na ryzyko częstych zmian przepisów prawnych wskazywały przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. 
Można więc mówić o ryzyku prawnym wiążącym się ze złożonością obowiązujących przepisów prawnych 
obejmującym częste zmiany przepisów prawnych, istnienie niejasnych i niejednoznacznych interpretacji oraz 
nadmierne unormowanie analizowanego obszaru działalności gospodarczej.  

Ten rodzaj ryzyka ma największe znaczenie dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych z 
sektora żywności ekologicznej, co należy tłumaczyć zróżnicowaniem asortymentu produkcyjnego i koniecznością 
integrowania różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w szerokiej skali.  
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Ryzyko uzależnienia cen zbytu od światowych cen
produktów

Ryzyko związane z niepewną sytuacją
makroekonomiczną na rynkach eksportowych

Ryzyko sezonowości sprzedaży
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(polityka sektora bankowego, stopy procentowe, kursy…
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Tabela 5. Wartości wskaźników ryzyka dla zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji 

Wskaźnik ryzyka Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 

WRZ 3,33  

WRPD 4,29 28,6% 

WRPM 3,00 -10,0% 

WRH 3,00 -10,0% 

Źródło: badanie własne.  

 

Ryzyko największe1/ Ryzyko nieistotne2/ 

WRPD: Przetwórstwo mleka, Przetwórstwo warzyw i owoców,  WRPD 
WRPM: Przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym, 

Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne  
WRPM: Przetwórstwo oleje roślinne, Przetwórstwo produktów 

zbożowych, Sprzedaż żywności ekologicznej luzem 
1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
 
„Bariery prawne (brak możliwości odstępstw od Zarządzenia, jesteśmy bardziej papiescy od papieża) - zbyt duże utrudnienia 

w porównaniu np. do Niemiec; zbyt wysokie stawki VAT”. [PR_M] 

„Biurokracja, zbyt częste zmiany przepisów i niedostateczna świadomość konsumenta, choć ta na przestrzeni lat znacznie się 

poprawiła (…) przepisy prawne zawiłe, niezrozumiałe dla doradców, a nawet dla pracowników ministerstwa, umożliwiają 

nadużycia przy dotacjach”. [PR_OWZ] 

W wypowiedziach przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych pojawiały się sygnały 
o różnych interpretacjach tych samych przepisów prawnych oraz częstych zmianach prawa podatkowego, prawa 
pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy przepisów regulujących uwarunkowania działalności gospodarczej. 
Dotyczy to także przepisów dotyczących znakowania produktów i opakowań. 
„Spotkaliśmy się z takim problemem, który wskazuje na różną interpretację przepisów, a które nie powinny mieć miejsca. 

Chodzi o hodowlę zwierząt. I tutaj dwie jednostki certyfikujące interpretują ten przepis dotyczący rozszerzenia działalności w 

inny sposób niż pozostałe”. [PR_OWZ] 

„Jeżeli my wiemy, że jest to produkt ekologiczny, to wiemy, że w trendzie jest czysta etykieta. My już nie badamy czegoś, co 

zostało już zbadane. Jeżeli mamy już informację, że tak to funkcjonuje to nie, ale jeżeli potrzebujemy dodatkowych informacji 

na temat czegoś, co nie zostało jeszcze zbadane, to badania przeprowadzamy. Do oznakowania produktów, to są przepisy i 

nie można tam sobie pisać poezji. Tylko musi każde słowo, które jest użyte na etykiecie zgodne z przepisami prawa. Nie 

można sobie napisać tego, co ktoś sobie życzy. Po prostu jest to uszczegółowione i uregulowane i można napisać tylko to co 

jest wymagane i dozwolone. Każda informacja zawarta na opakowaniu, jest precyzyjnie sprawdzona”. [PR_M] 

„Pakuje się w papier i folie; jednostkowe opakowania pakowane są w paczki po 20-25 kg i wysyłane do klienta, dziennie ok. 

30 paczek; opakowań nie testują, etykiety muszą być często zmieniane ze względu na ciągle nowe przepisy w tym zakresie”. 

[PR_OWZ] 

„Bariera - niestabilne/niejasne przepisy podatkowe”. [D_NOW] 

Wskazywano na ryzyko regulacyjne odnoszące się do zmian regulacji prawnych w otoczeniu 
przedsiębiorstwa i sytuacje, w których brak jest regulacji prawnych. Dla przedsiębiorstw z sektora żywności 
ekologicznej wymienić należy także ryzyko dokumentacji oraz ryzyko rozbieżności interpretacji obowiązujących 
przepisów prawa dokonywane przez przedsiębiorstwo i organy administracji państwowej. 
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„Sprawdzamy też dokumentację względem ARIMR. Rolnik musi posiadać pozwolenia środowiskowe 

i dokumentację jednostki certyfikującej i sprawdzamy, czy to wszystko rolnik na bieżąco robi. Rolnik jest do pracy. Dla rolnika 

przeszkodą jest więc ta papierologia.  

„Oni boją się troszkę tych rejestrów. Jak skoszą łąkę, to notatki jakieś robią i zapisują to w zeszytach na brudno i wtedy to my 

im pomagamy przenieść na rejestry”. [PR_OWZ] 

„(…) produkty były niejednokrotnie badane - w jednym roku było 15 kontroli produktów na półkach - nigdy nic nie wykryli. 

Czepiali się treści etykiet, ale nie jakości produktów”. [PR_OWZ] 

Początkowo „preferowane były ustne umowy, teraz przepisy wymuszają zawieranie umów kontraktowych, co z jednej strony 

wiąże się z biurokracją, z drugiej nieco pomaga w konkurencji z Niemcami, oferującymi dostawcom lepsze ceny”. [PR_OWZ] 

Interpretacja przepisów dotyczących ekologicznej produkcji żywności nastręcza trudności „w obszarze uregulowań prawnych 

dotyczących wymagań stawianych żywności ekologicznej”. [PR_M] 

 Ryzyko niekorzystnego wpływu pogody na plony 

W rolnictwie ekologicznym występuje duże ryzyko zmian pogody i ich wpływu na plony. Bezpośrednio 
dotyczy to rolników, jednak zaistniałe straty odnoszą się do zmniejszonych dostaw do przedsiębiorstw 
produkcyjnych i dystrybutorów. W szczególności ekologiczna produkcja owoców i warzyw jest objęta dużym 
ryzykiem niekorzystnych zmian pogodowych. Największe straty dla tej grupy żywności ekologicznej mogą być 
spowodowane przymrozkami majowymi, powodującymi przemrożenie kwiatów oraz suszami lub dużymi opadami 
w okresie wegetacyjnym.  

Ten rodzaj ryzyka postrzegały jako istotny przedsiębiorstwa handlowe oraz średnie i duże 
przedsiębiorstwa produkcyjne. Należy to tłumaczyć ewentualnymi kłopotami z wywiązaniem się z wielkości dostaw 
i koniecznością uzupełniania braków surowcami i produktami importowanymi. 
Tabela 6. Wartości wskaźników ryzyka dla niekorzystnego wpływu pogody na plony 

Wskaźnik ryzyka Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej  
WRZ 3,23  
WRPD 3,83 18,7% 
WRPM 2,62 -19,0% 
WRH 3,86 19,4% 

Źródło: badanie własne.  

 
Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 

WRPD: Przetwórstwo mleka, mięsa Przetwórstwo mleka, 
Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego 
(mięso), Przetwórstwo mleka (zasięg ogólnopolski) 

WRPD: 

WRPM: Przetwórstwo i zbiór z natury, Przetwórstwo 
owoców i warzyw Przetwórstwo surowców roślinnych, 

zbiór z natury, Przetwórstwo w gospodarstwie 
ekologicznym, 

WRPM: Dystrybucja (głównie produkty importowane), 
Przetwórstwo produktów  zbożowych, Sprzedaż żywności 

ekologicznej luzem 

WRH: Handel wielkopowierzchniowy WRH: 
1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 

Zmniejszanie tego ryzyka odbywa się przez stosowanie strategii uzupełniania dostaw na rynku krajowym, 
w dalszej kolejności poszukiwanie możliwości dostaw z zagranicy. Sprzyja temu dywersyfikacja dostawców 
skutkująca brakiem uzależnienia się od jednego lub kilku dostawców.  
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 Ryzyko związane z utrzymaniem stabilnej bazy surowcowej  

Ten rodzaj ryzyka w sektorze producentów żywności ekologicznej rozpatrywać należy w trzech aspektach. 
Z jednej strony współpraca z wieloma producentami – rolnikami wymaga wypracowania odpowiedniego modelu. 
Rolnicy mają zapewniony zbyt, również wsparcie merytoryczne i szkolenia. Buduje to zaufanie, wpisuje się 
pozytywnie w zarządzanie relacjami z dostawcami, wpływa także na lojalność rolników. Taka ścisła współpraca 
jest również zachętą dla innych rolników, chcących rozpocząć produkcję ekologiczną. Ten aspekt wyjaśnia 
kształtowanie się wartości wskaźników ryzyka na najwyższym poziomie dla średnich i dużych przedsiębiorstw 
produkcyjnych.  
Tabela 7. Wartości wskaźników ryzyka dla utrzymania stabilnej bazy surowcowej  

Wskaźnik ryzyka Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej  
WRZ 3,11  
WRPD 3,57 14,8% 
WRPM 2,85 -8,5% 
WRH 3,14 1,0% 

Źródło: badanie własne.  

 
Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 

WRPD: Przetwórstwo mleka (zasięg ogólnopolski), 
Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego 
(mięso) 

WRPD: Przetwórstwo mleka (zasięg ogólnopolski) 

WRPM: Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne   WRPM: Przetwórstwo oleje roślinne, Przetwórstwo 
produktów  zbożowych, Przetwórstwo w gospodarstwie 
ekologicznym 

WRH: Sprzedaż internetowa żywności (duża skala), 
Wielkopowierzchniowa dystrybucja żywności 

WRH:  

1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 
Drugim aspektem jest otwartość we wprowadzaniu nowych upraw, co może zwiększyć dochodowość 

produkcji ekologicznej rolników. Budowa zaufania w relacjach z dostawcami – rolnikami zwiększa się w miarę 
wydłużania się okresu wzajemnej współpracy. Daje to przestrzeń do szybkiego reagowania w sytuacjach mogących 
negatywnie wpłynąć na obniżenie plonów.  

Istnieje jednak ryzyko utraty części dostawców – rolników szukających możliwości sprzedaży płodów 
rolnych po bardziej atrakcyjnych cenach, w szczególności w połączeniu z szybszymi terminami płatności. 
To może wystąpić w sytuacji wzrastającego popytu na żywność ekologiczną i poszukiwania rolników przez 
producentów wytwarzających dotychczas żywność konwencjonalną.  

Trzeci wymiar ryzyka związanego z utrzymaniem stabilności bazy surowcowej odnosi się do ryzyka 
uzależnienia od głównych dostawców. W przypadku występowania jednego lub kilku kluczowych dostawców dla 
jednego lub części surowców lub produktów może istnieć ryzyko w przypadku jego odejścia lub wstrzymania 
dostaw. Taka sytuacja może doprowadzić w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych i sklepów specjalistycznych 
do chwilowego braku zaopatrzenia w pewne produkty i chwilowego zmniejszenia przychodów ze sprzedaży, co 
może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych. Zmniejszanie tego ryzyka jest realizowane przez 
wprowadzenie strategii dywersyfikacji dostaw, prowadzącej do zastąpienia braków dostaw spowodowanych 
wycofaniem się jednego dostawcy przez dostawców konkurencyjnych. Dodatkowo elementem zmniejszającym to 
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ryzyko jest poszukiwanie dostawców za granicą ze względu na szerokość oferty produktowej, co skutkuje 
zwiększeniem bezpieczeństwa zapewnienia dostaw w przypadku ewentualnego braku dostaw 
od jednego z dotychczasowych dostaw.  
„Certyfikowanie, dokumentowanie, trzeba mieć kogoś kto się stale tym zajmuje: surowce wszystkie muszą być badane, 

dokładnie kontrolowane, ile odpadów itp. Jest tak od początku, obciążenie nawet biorąc pod uwagę zwiększenie skali 

działalności są mniejsze”. [PR_OWZ] 

„Słabo zorganizowani rolnicy, rolnicy nie potrafią współpracować, polityka dyskontów a rolnicy żądają, żeby ceny były coraz 

wyższe, powinno być droższe maksymalnie 30-50%; brak doradztwa dla branży”. [PR_OWZ] 

„Tak, zwracamy uwagę na ciągłość i elastyczność dostaw. Generalnie jest ciągłość, zdarzają się produkty niedostępne ze 

względu na brak surowca eko. Mamy kilku dostawców (nie jest ważne, aby jeden dostawca miał kompleksowy asortyment). 

Głównie dostawcy polscy”. [D_NOW] 

„Relacje z rolnikami, z dostawcami są dla nas bardzo istotne i ważne, i one są rzeczywiście bliskie. Znamy ich, jesteśmy u 

nich, podpisujemy umowy kontraktacyjne, odwiedzamy ich przed sezonem, w trakcie sezonu. Podpisujemy umowy, co roku 

odnawialne. Rolnik dostaje certyfikat nie tylko na produkt, ale także na ilość. I to jest ciekawe, to też jest takie fajne 

zabezpieczenie, jak przyjeżdża inspektor, ogląda czyta, że z ha to że 5 ton, jeżeli mu się urodzi 8 ton to musi rzeczywiście ten 

inspektor przyjechać i zobaczyć ten rodzaj i zwiększany jest wówczas jego certyfikat ilościowy. Jak jest mniej to nie ma 

problemu. To co się daje to się dostaje. Warto wprowadzać standardy obsługi klienta, takie profesjonalne, ale nie można 

zapomnieć też o takim, ludzkim czynniku. Najważniejsze są relacje i bliskość tych relacji, jest zaufanie a sprzedaż jest przy 

okazji”. [PR_OWZ/DH] 

„Jeśli produkt nas interesuje, będziemy sprowadzali z najdalszych miejsc. Ważna atrakcyjność produktu i rzetelność 

dostawców, terminowość, kompleksowość dostaw. Niekompletność dostaw - duży problem, Wtedy - koniec współpracy. (…). 

Generalnie współpraca z dostawcami układa się dobrze, rotacja bardzo mała, dochodzą nowi, a raczej nie wypadają starzy. 

Umowy - to zależy czy dostawca chce. W większości nie mamy umów - dogadujemy się, uzgadniamy warunki, uścisk dłoni i 

to działa. Duże zaufanie do dostawców, nie tylko produktów bio. Negocjacje z dużymi i małymi producentami. Nie preferujemy 

dużych ani małych, daleko czy blisko”. [D_NOW] 

 Ryzyko związane z konkurencją na rynku detalicznym  

Rosnąca konkurencja na rynku produktów ekologicznych wynika z rosnącego popytu determinowanego 
zmieniającymi się zwyczajami żywieniowymi, preferencjami konsumenckimi i zwiększającym się zainteresowaniem 
aspektami zdrowotnymi. To zjawisko obserwowane jest w odniesieniu do produktów dostępnych na rynku 
detalicznym dostarczanych od dostawców polskich, jak również pozyskiwanych od dostawców z zagranicy. 
Potwierdzają to wskaźniki ryzyka dla przedsiębiorstw handlowych. 
Tabela 8. Wartości wskaźników ryzyka dla konkurencji na rynku detalicznym 

Wskaźniki ryzyka Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 3,11  
WRPD 2,33 -25,0% 
WRPM 3,31 6,3% 
WRH 3,38 8,5% 

 

Źródło: badanie własne.  
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Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 

WRPD:  WRPD: Przetwórstwo mleka, Przetwórstwo produktów 
pochodzenia zwierzęcego (mięso) 

WRPM: Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne  WRPM:  
WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności 

1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 
Wzrost konkurencji na rynku żywności ekologicznej może wynikać również z wejścia dużych podmiotów, 

co w modelu otoczenia Michaela Portera traktowane jest jako jedna z sił rynkowych. Ryzyko pojawienia się nowych 
graczy rynkowych związane jest - z jednej strony - z obserwowaną tendencją uruchamiania produkcji żywności 
ekologicznej przez podmioty obecne dotychczas w sektorze produkcji żywności konwencjonalnej. Dodatkowo 
czynnikiem zwiększającym konkurencję dla istniejących przedsiębiorstw w sektorze żywności ekologicznej jest 
rozwój sieci sklepów specjalistycznych realizujących zamówienia bezpośrednio u producentów. Jako elementy 
potwierdzające wzrost konkurencji dla dotychczasowych graczy rynkowych wymienić należy również możliwość 
dalszego rozszerzenia oferty asortymentowej przez sieci wielkopowierzchniowe, dalszy wzrost zainteresowania 
konsumentów stałymi lub okazjonalnymi bazarami i jarmarkami. Te zjawiska z jednej strony stanowią elementy 
zwiększonej konkurencji dla istniejących graczy rynkowych, z drugiej zaś są ważnym krokiem w kierunku rozwoju 
rynku żywności ekologicznej i wzrostu jego  atrakcyjności.  

Nasilenie konkurencji na rynku detalicznym żywności ekologicznej wynikać może z postrzeganego ryzyka 
ograniczenia popytu oraz pogorszenia się koniunktury. Choć obserwowany jest wzrost popularności tzw. 
ekologicznego stylu życia przekładającego się na wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi 
i jednocześnie zwiększanie się udziału żywności ekologicznej w żywności ogółem, to takie elementy ryzyka są 
brane pod uwagę w procesie zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi sektora żywności ekologicznej.  

Innym elementem składowym ryzyka związanego z konkurencją na rynku detalicznym jest lokalizacja 
placówek sprzedaży detalicznej wynikająca z koncentracji popytu w większym miastach. Determinuje to 
koncentrację placówek w określonych dzielnicach miast oraz w centrach handlowych, co z jednej strony wpływa 
na wzrost konkurencji, z drugiej zaś – na rozszerzenie oferty rynkowej dla odbiorców detalicznych żywności 
ekologicznej. Z punktu widzenia przedsiębiorstw handlowych, w szczególności sklepów specjalistycznych lub 
innych ze znacznym udziałem w sprzedaży żywności ekologicznej istotna jest wysokość kosztów najmu 
powierzchni sprzedażowej i rentowność prowadzonej działalności. Umowy najmu powierzchni sprzedażowej 
zawierane na długi czas (do 10 lat i powyżej) stanowią z jednej strony gwarancję dla podmiotów prowadzących 
działalność handlową, z drugiej zaś – uniemożliwiają elastyczne zarządzanie kosztami i kształtowanie rentowności 
ze względu na niemożność wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku nierentownych lokalizacji.  
„Największym zagrożeniem są te bazary i tzw. "żywność od chłopa". Tym powinni się zająć”. [PR_M] 

„Problemami są cena, popularność danej marki (trudniej się przebić), potencjał produktu; zauważają, że coraz trudniej się 

przebić z uwagi na to, że marka dla konsumentów jest bardzo ważna; problem z zachowaniem "stałej" jakości produktu”. 

[D_NOW] 



str. 51 

„Mali producenci powinni zadbać o jakość i standaryzację produktów; rolnicy muszą bardziej zadbać o produkcję; w Polsce 

słabo rozwinięty segment przygotowujący/szykowania produkt do dalszej sprzedaży; przetwórcy tworzą produkt bez badań 

rynku”. [DH] 

 Ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych  

Występująca sezonowość płodów rolnych pochodzących z rolnictwa ekologicznego determinuje 
występowanie nadwyżek surowcowych w pewnych okresach. Jednocześnie wzrost popytu na żywność ekologiczną 
i wzrost sprzedaży może generować ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych.  

Tabela 9. Wartości wskaźników ryzyka dla rosnącej konkurencji na rynku surowców  
Wskaźniki ryzyka Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 

WRZ 3,10  
WRPD 1,86 -40,0% 
WRPM 3,31 6,9% 
WRH 3,83 23,8% 

Źródło: badanie własne.  

 
Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 

WRPD: Przetwórstwo owoców WRPD: Przetwórstwo warzyw i owoców, Przetwórstwo mleka 
WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych, zbiór z natury 
WRH: Sprzedaż internetowa żywności (duża skala). 
Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności (franczyza), 
Sprzedaż internetowa żywności, Wielkopowierzchniowa 
dystrybucja żywności 

WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności 

1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 
Przedsiębiorstwa produkcyjne stosują różne sposoby ograniczania tego ryzyka włączając - z jednej - 

strony rozbudowę systemu dystrybucji i zarządzania logistyką, z drugiej - zaś dokonując centralizacji działalności 
operacyjno-magazynową i usprawniania systemu zarządzania działalnością produkcyjną.  
„Przyczyną wzrostu kosztów jest „zakup surowca. (…) mamy dodatkowo koszty magazynowania (…) ”Nie mamy własnych 

chłodni, ale to nie jest celowa strategia”. [PR_OWZ/DH] 

„Problem - jeśli się chce zamówić mało, bo minimalna ilość to paleta”. [PR_OWZ] 

 Ryzyko związane z polityką fiskalną państwa 

 Polityka fiskalna odnosi się do wykorzystania instrumentów fiskalnych włączając m.in. podatki, deficyt 
publiczny, dług publiczny mający wpływ na budżet państwa. Do instrumentów polityki fiskalnej istotnych dla rozwoju 
sektora żywności ekologicznej zaliczyć należy podatki, opłaty, cła i dotacje, co w większym stopniu może dotyczyć 
dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Tabela 10. Wartości wskaźników ryzyka dla konkurencji na rynku detalicznym 

Wskaźniki ryzyka Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 2,92  
WRPD 3,17 8,3% 
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WRPM 3,00 2,6% 
WRH 2,57 -12,0% 

 

Źródło: badanie własne.  

Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD: Przetwórstwo warzyw i owoców WRPD:  
WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych, 
Konfekcjonowanie surowców roślinnych 

WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych, zbiór z natury, 
Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne , Przetwórstwo 
produktów zbożowych  

WRH: Handel hurtowy WRH:  
1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 
Badane przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe postrzegają to ryzyko w kategorii częstych zmian regulacji 

dotyczących podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z 
ubezpieczeniami społecznymi. Wskazywano na niejasności w obowiązujących przepisach prawnych powodujące 
rozbieżności w zakresie interpretacji przepisów podatkowych między organami podatkowymi i przedsiębiorstwami. 
Jednocześnie dodatkowe zobowiązania podatkowe będące rezultatem przeprowadzonych kontroli podlegają 
konieczności zapłaty z naliczonymi odsetkami, co podwyższa tzw. ryzyko podatkowe. W tym aspekcie należy 
wskazać na ewentualność odmiennej interpretacji przepisów podatkowych organów skarbowych, co wpływać może 
na wysokość osiąganych wyników finansowych. 
„kredyty zbyt drogie, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami”. [PR_OWZ] 

„bariery prawne (brak możliwości odstępstw od Zarządzenia, jesteśmy bardziej papiescy od papieża) - zbyt duże utrudnienia 

w porównaniu np. do Niemiec; zbyt wysokie stawki VAT”. [PR_M] 

 Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku surowców 

 Zwiększony popyt na żywność ekologiczną determinuje większe zapotrzebowanie surowcowe, co 
skutkuje zwiększeniem ryzyka rosnącej konkurencji na rynku surowców. Wynika to z jednej strony z liczby 
podmiotów poszukujących ekologicznych surowców do produkcji żywności, z drugiej determinowane jest przez 
szereg uwarunkowań zewnętrznych. Obniżanie tego ryzyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych następuje przez 
koncentrację działań związanych z utrzymaniem dotychczasowych i pozyskaniem nowych dostawców w działach 
odpowiedzialnych za pozyskiwaniem surowca, wprowadzanie zasad zarządzania relacjami z dostawcami opartych 
na zaufaniu i wartościach istotnych dla obu stron, długoterminowe podejście do wzajemnej współpracy. Istotne są 
również działania zmierzające do nawiązywania współpracy z dostawcami z zagranicy.  

Tabela 11. Wartości wskaźników ryzyka dla rosnącej konkurencji na rynku surowców  
Wskaźniki ryzyka Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 

WRZ 2,85  
WRPD 2,33 -18,0% 
WRPM 3,00 5,4% 
WRH 3,00 5,4% 

  
Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 

WRPD: Przetwórstwo owoców WRPD: Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego 
(mięso), Przetwórstwo warzyw i owoców, Przetwórstwo 
mleka 
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WRPM: Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne, Sprzedaż 
żywności ekologicznej luzem 

WRPM: Przetwórstwo produktów  zbożowych  

WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności WRH: Sprzedaż internetowa żywności 
1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
 
„kontraktacja (…), jeśli brakuje ściągamy albo kupujemy półprodukty, ściągamy z Polski (bez owoców egzotycznych), rolnicy 

dostarczają; moglibyśmy sprzedać dużo więcej, rolników trzeba nam”. [PR_OWZ] 
„Ilość surowca nie jest wystarczająca, co jest spowodowane wysokimi (zbyt rygorystycznymi) wymaganiami dotyczącymi 

surowca. Problemem jest również za duże spokrewnienie świń. Potrzeby są zaspokajane ledwo do wysokości sprzedaży; 

kiedyś półtusze były sprzedawane na zewnątrz, teraz są tylko na własne potrzeby. Ciągłość dostaw jest zapewniona (jest 

rezerwa)”. [PR_M] 

„Dostępność surowca - na początku koszmar. Robiliśmy sporo konwencji, a żeby zrobić eko trzeba było 3 dni siedzieć na 

telefonie, żeby znaleźć surowce; przyprawy np. trzeba było sprowadzać z Niemiec. Dzisiaj dużo łatwiej, poprawiła się 

dostępność. Jest problem z rolnikami, najczęściej nie mają odpowiedniej ilości. (…) My już mamy bazę dostawców, zwłaszcza 

warzyw. 3-4 stałe źródła”. [PR_OWZ] 

„Staramy się, żeby ten popyt zaspokoić, ale zapotrzebowanie na niego zazwyczaj jest większe niż ilość surowca, którą możemy 

przetworzyć”. [PR_OWZ] 

„Dostępność surowca się poprawia, ale niektórych brakuje (np. buraczków). Trudno zachęcić rolników do produkcji eko. Za 

granicą - surowce, których nie ma w Polsce, np. migdały we Francji, sezam w Polsce (bo jest firma, która robi sezamki Bio)”. 

[PR_OWZ] 

 Ryzyko uzależnienia cen zbytu od światowych cen produktów 

 Ten element ryzyka jest istotny dla przedsiębiorstw pozyskujących surowiec na rynkach zagranicznych 
i/lub sprzedających swoje wyroby poza granicami kraju. Pozyskiwanie surowca na rynkach zagranicznych jest 
związane z jego rodzajem lub wynika ze zmniejszonej podaży na rynku krajowym. Konkurencja jest obserwowana 
w odniesieniu do surowców i produktów pochodzących z takich krajów jak: Chiny, Chile, Hiszpania, Litwa, także 
Turcja. Ceny zakupu i sprzedaży surowców i produktów na rynkach zagranicznych uzależnione są od cen 
panujących na tych rynkach, przy wystąpieniu dodatkowych elementów ryzyka wynikających z kursu walutowego.  
Tabela 12. Wartości wskaźników ryzyka dla uzależnienia cen zbytu od światowych cen surowców i produktów  

 Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 2,85  
WRPD 3,50 22,7% 
WRPM 2,46 -13,7% 
WRH 3,00 5,2% 

Źródło: badanie własne.  
 
 

Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD: Przetwórstwo mleka, Przetwórstwo owoców, 
Przetwórstwo warzyw i owoców 

WRPD: Przetwórstwo mleka (zasięg ogólnopolski), 
Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso) 

WRPM:  WRPM: Przetwórstwo owoców i warzyw (soki), Dystrybucja 
(głównie produkty importowane) 

WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności 
(franczyza) 

 

 

1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
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2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
 
Dla przedsiębiorstw handlowych zmniejszanie tego ryzyka jest związane z przyjęciem dwóch opcji: 

zcentralizowanymi dostawami z punktu widzenia centrali sieci oraz lokalnymi dostawami do poszczególnych 
sklepów od lokalnych rolników. Wprowadzenie takich dwóch rozwiązań pozwala z jednej strony zapewnić ciągłość 
dostaw, z drugiej zaś pozwala pozyskać produkty od lokalnych odbiorców. Ważną korzyścią drugiej opcji jest 
zwrócenie uwagi konsumentów na lokalny charakter produktów, co pozwala wykorzystać ten fakt w kreowaniu 
pozytywnego wizerunku sieci jako podmiotu przyjaznego w relacjach biznesowych.  

 Dodatkowym elementem zmniejszającym to ryzyko jest dywersyfikacja oferty asortymentowej w celu 
zapewnienia odpowiedniej struktury sprzedaży między sprzedażą półproduktów a sprzedażą produktów 
detalicznych.  
„Nie ma sensu sprowadzać owoców z zagranicy, tylko uzupełnienie. Te soki sprowadzamy z czerwonych winogron, z granatu, 

żurawiny; one wpisują się w prozdrowotność”. [PR_OWZ] 

„Cena blokuje zakup surowca z zagranicy. Podobnie pasza - jedyna paszarnia eko pod Olsztynem została zniszczona. Pasze 

są własne na potrzeby hodowli, reszta jest kupowana - można na biobazarze, Ostrów Wlkp. Odbiorcy - Niemcy, jeśli u nich 

jest susza to kupują”. [PR_M] 

„Z Zachodu surowce - trzy razy taka cena. Nie uznajemy, że jakiegoś surowca nie ma, nie podnosimy ceny nawet, ale czasem 

kupuje surowiec 2-3 razy drożej, żeby tylko był. Nieważne skąd”. [PR_OWZ] 

 Ryzyko związane z niepewną sytuacją makroekonomiczną na rynkach eksportowych 

 Podobnie, jak poprzedni rodzaj ryzyka, to ryzyko w największym stopniu dotyczy największych podmiotów 
eksportujących produkty. Sytuacja makroekonomiczna na rynkach eksportowych determinuje relacje cenowe, 
popyt konsumpcyjny i decyzje zakupowe. 
Tabela 13. Wartości wskaźników ryzyka dla niepewnej sytuacji makroekonomicznej na rynkach eksportowych 

 Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 2,77  
WRPD 3,00 8,3% 
WRPM 2,77 0,0% 
WRH 2,57 -7,1% 

Źródło: badanie własne.  
 

Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD: Przetwórstwo mleka WRPD: Przetwórstwo mleka (zasięg ogólnopolski) 
WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych, zbiór z natury, 

Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne  
WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności WRH: Wielkopowierzchniowa dystrybucja żywności, 

Sprzedaż internetowa żywności, Przetwórstwo owoców i 
warzyw oraz dystrybucja 

 

1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 Ryzyko sezonowości sprzedaży 

 Sektor żywności ekologicznej cechuje się sezonowością popytu i podaży, co determinuje wahania w 
osiąganych przychodach ze sprzedaży. W opinii części przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i 
dystrybucyjnych najwyższą sprzedaż w ujęciu ilościowym i najwyższe przychody ze sprzedaży osiągają 



str. 55 

przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe w okresie zimowym i wiosennym z występującym nasileniem w okresach 
przedświątecznych. Najniższa sprzedaż notowana jest w okresie wakacyjnym. Amplituda wahań przychodów ze 
sprzedaży produktów ekologicznych przez niektóre przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne waha się 15-20% 
powyżej średniej miesięcznej wartości przychodów ze sprzedaży przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej 
Nocy oraz 15-20% poniżej średniej miesięcznej w miesiącach urlopowych.  
Tabela 14. Wartości wskaźników ryzyka dla sezonowości sprzedaży  

 Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 2,75  
WRPD 2,29 -16,9% 
WRPM 2,85 3,5% 
WRH 3,00 9,1% 

Źródło: badanie własne.  

Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD: Przetwórstwo mleka WRPD: Przetwórstwo mleka (zasięg ogólnopolski) 
WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych, zbiór z natury WRPM: Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne, 

Przetwórstwo owoców i warzyw (soki)  
WRH: Sprzedaż internetowa żywności, 
Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności 

WRH: Wielkopowierzchniowa dystrybucja żywności 

1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 
Zabezpieczanie się przed ryzykiem sezonowości sprzedaży odnosi się do działań zmierzających do 

zwiększenia asortymentu produktów ekologicznych nabywanych przez cały rok.  
„Największym wrogiem ekologii jest sezonowość produkcji. W gospodarstwach ekologicznych sezonowość jest dużo bardziej 

odczuwalna, gdyż produkcja oparta jest o użytki zielone. Latem krowy pasąc się na młodej zielonce produkują dużo więcej 

mleka niż zimą jedząc siano, są różnice nawet dwukrotne patrząc na miesięczne dostawy. Przez to mamy duże wahania w 

ilości produktów, wytwarzając 23 mln obrotu”. [PR_M] 

„Okresy największej sprzedaży miesiące marzec - czerwiec i październik - listopad, spadek sprzedaży 

w miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień) oraz grudzień i styczeń”. [PR_OWZ] 

„W przypadku skupu surowca znaczenie ma sezonowość produkcji”. [PR_OWZ] 

Przyczyną wzrostu kosztów jest „zakup surowca. (…) mamy dodatkowo koszty magazynowania (…). 

My największe przychody mamy w ostatnim kwartale …”. [PR_OWZ/DH] 

 Ryzyko niespełnienia norm  

Ten rodzaj ryzyka monitorowany jest w przypadku dostawców polskich przez nadzorowanie produkcji w 
całym okresie wegetacji i w trakcji produkcji. Stosowany jest system pobierania próbek surowców w czasie dostaw 
lub na polach i ich badanie. Ponadto jednostki certyfikujące przeprowadzają kontrole u producentów, pobierają 
próbki i badają je w celu stwierdzenia obecności pestycydów.  

Tabela 15. Wartości wskaźników ryzyka dla niespełnienia norm  
 Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 2,37  
WRPD 2,17 -8,6% 
WRPM 1,54 -35,1% 
WRH 3,88 63,5% 
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Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD: Przetwórstwo mleka WRPD: Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego 

(mięso), Przetwórstwo warzyw i owoców 
WRPM: Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne  WRPM: Przetwórstwo owoców i warzyw (soki), Przetwórstwo 

oleje roślinne, Przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym, 
Dystrybucja (głównie produkty importowane), Przetwórstwo 
produktów  zbożowych, Sprzedaż żywności ekologicznej 
luzem,  

WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności 
(franczyza), Wielkopowierzchniowa sprzedaż 
żywności, Wielkopowierzchniowa dystrybucja żywności 

WRH:  

1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

 Ten element ryzyka determinują: kształtowanie się wielkości PKB, siła nabywcza pieniądza, poziom 
bezrobocia i tempo wzrostu gospodarczego. Korzystna sytuacja makroekonomiczna przekłada się na dochody 
gospodarstw domowych, a ich decyzje zakupowe wyznaczają m.in. wielkość popytu na produkty ekologiczne. 
Istotne są nastroje konsumenckie społeczeństwa oraz poziom rozporządzalnych dochodów gospodarstw 
domowych w Polsce. Do szczególnie niekorzystnych zjawisk mogących wpłynąć na rynek żywności ekologicznej 
zaliczyć należy: spadek tempa wzrostu gospodarczego, wzrost inflacji i bezrobocia. 
Tabela 16. Wartości wskaźników ryzyka dla sytuacji makroekonomicznej Polski 

 Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 2,30  
WRPD 1,71 -25,3% 
WRPM 2,54 10,5% 
WRH 2,43 5,8% 

Źródło: badanie własne.  
 

Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD:  WRPD: Przetwórstwo mleka, Przetwórstwo produktów 

pochodzenia zwierzęcego (mięso), Przetwórstwo warzyw i 
owoców 

WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych WRPM: Przetwórstwo owoców i warzyw (soki), Dystrybucja 
(głównie produkty importowane) 

WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności WRH: Wielkopowierzchniowa dystrybucja żywności, 
Sprzedaż internetowa żywności, Przetwórstwo owoców i 
warzyw oraz dystrybucja 

 
1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 
Popyt na produkty ekologiczne związany jest z poziomem wydatków konsumpcyjnych, co wynika z sytuacji 

ekonomicznej gospodarstw domowych. Uważa się, że w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej 
Polski, popyt na żywność ekologiczną może ulec obniżeniu. Jednocześnie wystąpić mogą zmiany w zachowaniach 
konsumenckich w kierunku wyboru produktów niższej jakości tj. bez certyfikatów, ale będących dla konsumentów 
atrakcyjniejsze pod względem cenowym. Dodatkowo mogą nastąpić zmiany w zachowaniach nabywczych 
potencjalnych konsumentów rozpatrujących dopiero rozpoczęcie nabywania produktów ekologicznych. 
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 Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych  

 Ten obszar ryzyka obejmuje politykę sektora bankowego i stopy procentowe. Wysokość stóp 
procentowych w odniesieniu do kredytów obrotowych i inwestycyjnych wpływa na płynność finansową, natomiast 
wysokość zobowiązań determinuje poziom zadłużenia przedsiębiorstwa. Oddzielnie wyodrębnione jest ryzyko 
związane z umowami kredytowymi, co należy analizować zarówno przez wysokość rat kredytowych, jak również w 
odniesieniu do kwestii odnoszących się do sytuacji naruszenia postanowień umów kredytowych. Występuje 
wówczas ryzyko uruchomienia zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie kredytów.  
Tabela 17. Wartości wskaźników ryzyka dla sytuacji na rynkach finansowych 

 Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 2,92  
WRPD 3,17 8,3% 
WRPM 3,00 2,6% 
WRH 2,57 -12,0% 

Źródło: badanie własne.  

Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD:  WRPD: Przetwórstwo mleka, Przetwórstwo warzyw i owoców 
WRPM: Sprzedaż żywności ekologicznej luzem, 
Przetwórstwo owoców i warzyw 

WRPM: Przetwórstwo surowców roślinnych, zbiór z natury, 
Przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym, Dystrybucja 
(głównie produkty importowane), Przetwórstwo produktów 
zbożowych, Przetwórstwo - ekologiczne oleje roślinne,  

WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności WRH: Wielkopowierzchniowa dystrybucja żywności, 
Sprzedaż internetowa żywności 

 
1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
 

 Ryzyko związane z niewystarczającą ilością interwencyjnych środków ochrony roślin 

 W rolnictwie ekologicznym istnieje ryzyko obniżenia plonów wynikające z niestosowania środków ochrony 
roślin. Może to być następstwem występowania chorób i obecności szkodników powodujących mniejszą ilość 
surowca.  
Tabela 18. Wartości wskaźników ryzyka dla niekorzystnego wpływu pogody na plony 

 Wartość wskaźnika ryzyka Odchylenie od wartości średniej 
WRZ 1,79  
WRPD 2,33 30,2% 
WRPM 1,54 -14,1% 
WRH 1,80 0,5% 

Źródło: badanie własne.  

 
 
 

Ryzyko największe Ryzyko nieistotne 
WRPD: Przetwórstwo mleka WRPD: Przetwórstwo warzyw i owoców, Przetwórstwo 

produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso) 
WRPM:  WRPM: Przetwórstwo owoców i warzyw (soki), Przetwórstwo 

w gospodarstwie ekologicznym, Przetwórstwo surowców 
roślinnych, zbiór z natury, Przetwórstwo surowców 
roślinnych, Dystrybucja (głównie produkty importowane), 
Przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego, Sprzedaż 
żywności ekologicznej luzem,  
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WRH:  WRH: Wielkopowierzchniowa sprzedaż żywności 
1/ ryzyko największe – ocena 5 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 
2/ ryzyko nieistotne – ocena 1 w skali  5-cio stopniowej, gdzie 1 oznaczało rodzaj ryzyka w ogóle nieistotny, a 5 – najbardziej istotny 

 
 Minimalizacja tego ryzyka jest związana z monitorowaniem upraw mających na celu szacowanie wielkości 

plonów oraz zagrożeń wynikających z występowania chorób i obecności szkodników. Przedsiębiorstwa 
produkcyjne w ramach zarządzania relacjami z dostawcami realizują szkolenia w zakresie technologii uprawy 
przede wszystkim owoców i warzyw.  
„Nie zmieniały się na przestrzeni lat: nieuczciwość, podszywanie się pod eko”. [PR_M]  

 Sytuacja finansowa 

 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze żywności 
ekologicznej odnosi się do określenia standingu finansowego i czynników determinujących wysokość osiąganego 
wyniku finansowego aktualnie i przez stwierdzenie występujących zmian w porównaniu do lat poprzednich. Istotne 
jest również spojrzenie w kontekście występujących elementów ryzyka i determinant rozwoju o charakterze 
ekonomicznym i finansowym.  

Obserwowane zjawiska w zakresie oceny sytuacji finansowej odnieść można do następujących zagadnień: 
a) wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw  
b) obniżenie marży  
c) spadek rentowności prowadzonej działalności  
d) występowanie ryzyka finansowego 

Ad. a) 
Koszty omówiono jako oddzielny element ryzyka finansowego. 
Ad. b) 
Obniżenie marży sygnalizowały zarówno przedsiębiorstwa nabywające surowiec ekologiczny na terenie Polski, jak 
również pozyskujące towary za granicą. W kształtowaniu wysokości marży istotna jest wysokości kursu walutowego 
i jego zmiany w czasie. Obniżenie marży determinowane zostało również wymienionym w pkt 1 wzrostem kosztów 
operacyjnych.  
 
Ad. c) 
Spadek rentowności w ostatnim okresie w części przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych sektora 
żywności ekologicznej jest następstwem wzrostu kosztów operacyjnych (pkt 1), co determinuje obniżenie marży 
(pkt 2). Dodatkowo wskazywane są wysokie koszty finansowe na skutek zaistnienia różnic kursowych  
W przypadku spółek giełdowych istotne jest dążenie do osiągania dodatniego wyniku finansowego  
Inwestor „jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby spółka przynosiło zysk i to jest wynik finansowy dodatni.” [PR_OWZ/DH] 

Ad. d) 
Ryzyko finansowe w sektorze żywności ekologicznej należy traktować w kontekście ryzyka walutowego, ryzyka 
utraty płynności finansowej, ryzyka związanego z niewypłacalnością odbiorców i brakiem zabezpieczeń płatności, 
ryzyka wzrostu kosztów oraz ryzyka zadłużenia, w tym ryzyka kredytowego.  
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 Ryzyko zmiany kursu walutowego  

Jest istotne dla podmiotów kupujących surowce u dostawców zagranicznych oraz sprzedających w ramach 
handlu detalicznego produkty importowane. Dotyczy to także przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie 
dystrybucją produktów ekologicznych importowanych na rynku polskim. Dodatkowo ryzyko walutowe zwiększa się 
dla przedsiębiorstw wynajmujących powierzchnia handlowe w ramach umów najmu ze stawkami ustalonymi w 
euro. 

 Zwiększanie się ryzyka walutowego występuje w sytuacji, gdy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i 
handlowych z sektora żywności ekologicznej wartość zobowiązań i należności denominowanych w walutach 
obcych zmienia się niekorzystnie do waluty krajowej. Wahania kursu złotego wobec euro i dolara oraz kursu euro 
wobec dolara oddziałują na osiągane wyniki finansowe przez wpływ na wysokość kosztów. Jednocześnie zmiany 
cen zakupu i sprzedaży utrudniają zarządzanie zastosowaną marżą i przewidywanie wyniku finansowego. 
Niekorzystne wahania kursów walutowych determinują wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw, a w 
konsekwencji obniżenie dodatniego wyniku finansowego lub pogłębienie straty. Możliwym działaniem korygującym 
jest podniesienie cen, co może wpłynąć na ograniczenie popytu. 

 Zarządzanie ryzykiem walutowym nie jest częste w przypadku przedsiębiorstw z  sektora żywności 
ekologicznej. Dostrzec można wybrane etapy tego procesu tj. identyfikacja ryzyka walutowego lub określenie 
pozycji walutowej. Inne etapy obejmujące wyznaczenie prognozy przyszłych kursów walutowych (lub 
monitorowanie dostępnych prognoz), pomiar poziomu ryzyka walutowego, a także opracowanie lub wybór strategii 
zabezpieczającej ryzyko walutowe dotyczy jedynie części dużych przedsiębiorstw handlowych. 
„chcielibyśmy euro w Polsce”. [D_NOW] 

 Ryzyko utraty płynności finansowej  

 Ryzyko utraty płynności finansowej jest jednym z głównych niebezpieczeństw odnoszących się do 
bezpieczeństwa standingu finansowego i działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego lub dystrybucyjnego w 
sektorze żywności ekologicznej. Krótkotrwałe kłopoty z płynnością finansową skutkują zmniejszoną elastycznością 
działania, ograniczeniem częściowym lub całkowitym planów działań modernizacyjnych przy skupieniu uwagi na 
bieżącym zarządzaniu środkami pieniężnymi i działaniach restrukturyzacyjnych.  

 Zarządzanie ryzykiem wynikającym z obniżenia wskaźników płynności finansowej odnosi się do 
zarządzania gotówką oraz przepływami pieniężnymi, uwzględniając ich prognozowanie. Dodatkowo monitorowany 
jest poziom kapitału pracującego i zadłużenia finansowego netto przy określaniu przestrzeni inwestowania w 
aktywa trwałe.  
„Trzeba mieć zapasy gotówki na ewentualne poślizgi”. [PR_OWZ] 

„Dla naszej spółdzielni zadowalająca. Bo ja mam rezerwę zrobioną taką, wiadomo rezerwa musi być. Jakbyśmy nie mieli 

swojego funduszu zasobowego to byłoby ciężko, przecież trzeba w hurtowniach towar położyć, w sklepach towar położyć, to 

mi prawie 5 mln  trzeba, żeby towar na półce leżał, ale tu mi zapasy na telefon każdy  dostarczy, nie muszę żadnych 

certyfikatów pokazywać”. [PR_M] 

„Wcześniej się kredytowaliśmy to dodatkowa płynność”. [PR_OWZ] 

„Z trudem - produkcja się bilansuje, ale zyski są małe”. [PR_M] 
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„Zwykle nie mamy (kłopotów z płynnością finansową), ale teraz spłacamy nową halę”. [PR_OWZ] 

 Ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców i brakiem zabezpieczeń płatności  

 Dla zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwach sektora żywności ekologicznej należy 
uwzględnić ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców i występowaniem należności przeterminowanych. Ten 
rodzaj ryzyka odnosi do ryzyka nieterminowych spłat należności handlowych i zakłóceń w przepływie środków 
pieniężnych.  

 Wspomniane w niektórych przypadkach elementy obniżania tego rodzaju ryzyka lub przyjętych 
zabezpieczeń obejmują: 

− monitorowanie wielkości i terminów i płatności od poszczególnych odbiorców, co pozwala na 
minimalizowanie strat związanych z niewypłacalnością odbiorców; 

− kształtowanie długoterminowych relacji ze stałymi odbiorcami bazującymi na wzajemnym zaufaniu; 

− sprawdzanie standingu finansowego w kontekście terminowego regulowania zobowiązań przez nowych 
odbiorców; 

− bieżące monitorowanie wysokości przeterminowanych należności, w uzasadnionych przypadkach 
występowanie z roszczeniami prawnymi i dokonywanie odpisów aktualizujących; 

− dywersyfikacja grona odbiorców; 

− ubezpieczenie należności. 
„My dajemy za 21 dni i chcemy za 21-28 dni, ale w zasadzie większe są na 28 dni, szpital dobry, bo każdemu szpitalowi jest 

potrzebny wyrób, ale jak ma na 60 dni, a  potem jeszcze 60 na rok czasu, czy 1,5 zalega z pieniędzmi, no to najlepsze intencje 

się zabijają. Dostawcy mają płacone za 7 dni po miesiącu dostawy i nigdy spóźnienia żadnego żeśmy nie mieli. Duzi dostawcy 

mają płacone po pół miesiąca”. [PR_M] 

„płatność dla dostawców - w ciągu 14 dni, na płatność od odbiorców czekają ok. 40 dni i jeszcze muszą się przypominać”. 

[PR_OWZ] 

„terminowość jest "słaba" w sektorze bio”. [DH] 

„My nie mamy takich problemów, ale wiem jak wygląda rynek”. [D_NOW] 

„występują poślizgi w płatnościach czasem wpływające na płynność finansową”. [PR_OWZ/DH] 

 Ryzyko wzrostu kosztów  

 Ten rodzaj ryzyka odnosi się do wzrostu kosztów z podstawowej działalności operacyjnej i w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora żywności ekologicznej rozpatrywać należy przez rodzajowy układ 
kosztów włączając przede wszystkim koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zużycia materiałów 
i energii oraz zakupu usług obcych.  
 W szczególności wskazywano na: 

− znaczący wzrost poziomu wynagrodzeń pracowników i kosztów pracy ogółem; 

− wyższe koszty zakupu surowców ekologicznych i towarów handlowych, w tym od partnerów 
zagranicznych na skutek niekorzystnych zmian kursu walut; 
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− wzrost kosztów czynszów denominowanych w euro w zakresie powierzchni sprzedażowej i biurowej oraz 
czynszów w lokalizacjach poddanych remontom; 

− koszty transportu krajowego (w przypadku małych przetwórców; 

− wyższe koszty transportu zagranicznego; 

− wzrost kosztów usług obcych; 

− wzrost kosztów ubytków towarowych wynikający z różnych czynników, w tym odnoszący się do zmiany 
asortymentu w kierunku większego udziału produktów świeżych, co w sposób naturalny przyczynia się 
do wzrostu strat magazynowych (m.in. towary przeterminowane, zepsute). 

 W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową w wynajmowanych pomieszczeniach 
dodatkowego znaczenia nabiera ryzyko związane z umowami najmu. Zawieranie umów najmu lokali na długi okres 
tj. 5 lub 10 lat z jednej strony wpływa na stabilność funkcjonowania placówek sprzedaży detalicznej. Z drugiej zaś 
brak możliwości ich przedterminowego wypowiedzenia w sytuacji obniżenia rentowności powoduje wzrost kosztów 
oraz uniemożliwia elastyczne zarządzanie. Ważnym elementem są więc warunki zawieranych umów najmu, jednak 
swoboda działalności gospodarczej daje przestrzeń do ich ustalania między zainteresowanymi stronami. 
Rozwiązaniem w sytuacji obniżonej rentowności byłaby możliwość zmiany przeznaczenia lokalu na inny rodzaj 
działalności albo ich podnajem. Dodatkowym elementem ryzyka w tym zakresie jest brak możliwości przedłużenia 
umowy najmu, co może być związane z kosztami przemieszczenia miejsca prowadzenia działalności i 
dostosowania nowych pomieszczeń do potrzeb danych placówek. Należy jednak podkreślić, że ten rodzaj ryzyka 
odnosi się do każdej działalności handlowej i usługowej prowadzonej w wielu miejscach w wynajmowanych 
pomieszczeniach. Popularność takiego modelu prowadzenia działalności gospodarczej jest związane z wysokimi 
kosztami pozyskania lokali na własność.  
 Wśród kosztów pozostałych operacyjnych przedsiębiorstwa handlowe wskazywały na koszty zamykania 
nierentownych placówek handlowych i tworzenie rezerw w związku z realizacją tego procesu. Koszty finansowe 
objęły różnice kursowe, odsetki od kredytu, pożyczki i leasingu. Wymieniane są również koszty wystawiania i 
utrzymywania gwarancji bankowych na rzecz centrów handlowych jako gwarancje zapłaty czynszu.  
Oprócz kosztów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, raportowany jest wzrost kosztów wynikających z 
wprowadzenia na rynek nowych produktów. 
„Surowiec dużo i coraz więcej; energia; pracownicy 20-30 osób. Modernizowanie i 1 zmiana; nie pracujemy w niedzielę i święta, 

stali pracownicy, koszty operacyjne rosną”. [PR_OWZ] 

„Największe koszty - transportu (małe partie towaru), ceny oleju napędowego”. [PR_M] 

„Najwyższe koszty pracowników (wyższa płaca minimalna, podniesienie kosztów pracowniczych, ZUS)”. [PR_OWZ] 

„60 - 65% jak mamy analizę kosztów to jednak surowiec, potem tam płace 20%, czy tam energia 10%, czy tam paliwo”. [PR_M] 

Najwyższe są „koszty surowca”. [PR_M] 

„Koszty surowca i transport”. [PR_OWZ] 

„5% ogólnych kosztów to zwroty”. [PR_OWZ] 

„Tak, obserwujemy wzrost kosztów. Logistyka wpływa najbardziej na wzrost kosztów”. [D_NOW] 

 Ryzyko zadłużenia  
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 Ocena sytuacji finansowej odnosi się również do analizy zadłużenia rozpatrywanego jako aktualny poziom 
zadłużenia oraz zdolność do jego obsługi. W odniesieniu do przedsiębiorstw sektora żywności ekologicznej można 
mówić o następujących rodzajach ryzyka: ryzyko zachwiania odpowiednich proporcji między zadłużeniem długo- 
i  krótkookresowym, ryzyko związane z pokryciem odsetek oraz ryzyko nadmiernego ogólnego zadłużenia.  

 Należy wspomnieć w tym kontekście o ryzyku związanym z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa 
oraz stabilnością osiąganych przepływów pieniężnych. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się względnie niskim 
poziomem ryzyka i stabilnymi przepływami pieniężnymi mogą w większym stopniu korzystać z kapitałów obcych. 

 Ryzyko kredytowe 

 Z ryzykiem zadłużenia związane jest ryzyko kredytowe odnoszące się do niewypełnienia przez 
kredytobiorcę zobowiązań zawartych w umowie kredytowej. Może obejmować ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
zaistnienia straty lub niewypłacalności przedsiębiorstwa zaciągającego kredyt lub ryzyko zabezpieczenia 
odnoszące się do przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu. Ryzyko stopy procentowej 
odnosi się do niepewności w zakresie kształtowania się stóp procentowych w przyszłości. Determinuje to zmiany 
wyniku finansowego przedsiębiorstw, co dodatkowo może potęgować negatywne aspekty tego ryzyka. Ryzyko 
kredytowe może wiązań się z ryzykiem zmiany kursu walutowego oraz ryzykiem płynności.  

7 Kanały dystrybucji i strategie stosowane przez producentów i dystrybutorów żywności ekologicznej 
Dr Dagmara Stangierska 

W celu określenia aktualnego stanu i możliwości różnicowania kanałów dystrybucji żywności ekologicznej 
na poziomie regionalnym producentów żywności ekologicznej badaniem w narzędziu badawczym zawarto blok 
pytań odnoszących się do sposobów dystrybucji żywności ekologicznej. Niezależnie od skali działania producenci 
wykorzystują kilka kanałów dystrybucji. W przypadku producentów produkujących wąski asortyment żywność 
ekologicznej w niewielkiej produkcji można zauważyć intensywniejsze wykorzystywanie krótkich kanałów 
dystrybucji jak: sklepy firmowe stacjonarne i internetowe, sprzedaż na bazarach i targowiskach. Producenci 
oferujący produkty w większym stopniu przetworzone z dłuższymi terminami przydatności do spożycia 
wykorzystują największą liczbę kanałów dystrybucji, a ich produkty charakteryzują się największą dostępnością dla 
klientów. Ponad połowa producentów żywności ekologicznej deklarowała, iż ich produkty są dostępne w sieciach 
super-, hiper- marketów oraz dyskontach. Producenci, którzy rozszerzyli dystrybucję swoich produktów o kanały 
nowoczesne deklarują, iż przez super, hipermarkety i dyskonty sprzedają największy udział wartościowy i ilościowy 
swojej produkcji. Wykorzystywanie nowoczesnych kanałów dystrybucji przez producentów zwiększa dostępność 
ich produktów i przyczynia się do rozpoznawalności przedsiębiorstwa i produktów, a pośrednio wpływa na 
upowszechnianie żywności ekologicznej „masowemu odbiorcy”. 
„W Warszawie w ciągu 6 godzin na Biobazarze sprzedaje tyle ile jeżdżąc przez 4 dni. Tam przychodzą konsumenci świadomi, 

celebryci. W ciągu 8-10 godzin przyjeżdża kilka tysięcy ludzi. Sprzedaż na Biobazarach jest najlepsza - jest bezpośredni 

kontakt sprzedający - kupujący (interakcja, bliskość), można zadawać pytania. Na Biobazarach kupuje najbardziej świadomy 

klient”. [PR_M] 
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„My sprzedajemy i na rynku własnym i w hipermarketach, i w supermarketach, i w dyskontach, sklepach internetowych (ale tu 

jest marginalna sprzedaż). Do hurtowni też.  Największa sprzedaż produktów ekologicznych odbywa się przez nowoczesne 

kanały dystrybucji, czyli przez sieci. To jest więcej niż 50 % produkcji. Ogólnie jest to bardzo niewiele”. [PR_M] 

„Magazyny centralne sieci albo hurtownie. Partnerski sklep internetowy, jesteśmy w wielu sklepach”. [PR_OWZ] 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dotyczących wartości sprzedaży przez poszczególne kanały po 
uwzględnieniu skali działania poszczególnych producentów opracowano diagram przedstawiający przybliżone 
udziały sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji (wykres 3).  

 
Wykres 3. Udziały sprzedaży żywności ekologicznej w podziale na kanały dystrybucji 
Źródło: badanie własne. 

Producentów i dystrybutorów żywności ekologicznej poproszono o odniesienie się do kwestii 
kształtowania przez nich cen produktów ekologicznych oraz ich wiedzy i opinii na temat marż handlowych 
produktów ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych odpowiedników.   
 Zarówno producenci jak i dystrybutorzy w swoich wypowiedziach podkreślali, iż żywność ekologiczna jest 
droższa ze względu na cenę i trudność pozyskania surowca oraz straty przechowalnicze i półkowe. Punktem 
wyjścia do ustalenia strategii cenowej produktów zarówno z perspektywy producentów jak i dystrybutorów była 
kalkulacja ekonomiczna i na podstawie tego określano marżę. Dystrybutorzy wykorzystują szerszy zakres marży 
handlowej. Marża ustalana jest w odniesieniu do planowanej z ceny finalnej produktu w sklepie, a  w kalkulacji ceny 
uwzględniane są straty magazynowe i półkowe. 
 Analiza uzyskanych odpowiedzi nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy marże handlowe w przypadku 
żywności ekologicznej są wyższe w porównaniu do marż stosowanych w odniesieniu do produktów 
konwencjonalnych. Producenci i dystrybutorzy mają elastyczne podejście do wysokości marży na sprzedawanych 
produktach.  
Cena produktów ekologicznych, tak jak i konwencjonalnych jest wyższa w dłuższych kanałach dystrybucji 
zawierających więcej pośredników i w związku z tym generujących wyższe koszty operacyjne wprowadzenia 
produktu do sprzedaży. Różnice są też widoczne na poziomie poszczególnych dystrybutorów i ich strategii 
marketingowej i siły rynkowej. 
„Marża handlowa w sklepach jest zbyt wysoka u nas normalna marża, kalkulacje, dlatego w sklepie internetowym jest taniej 

niż w sieciach”. [PR_OWZ] 

nowoczesne kanały 
dystrybucji 

60%
nowoczesne kanały  

sprzedaży - sprzedaż 
przez Internet

15%

tradycyjne kanały 
dystrybucji

25%
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„Na żywności ekologicznej jest mniejsza marża niż na konwencji, wcześniej była lepsza; drożeją surowce, a nie chcemy 

podnosić cen. Ciągle jest to margines, więc da się przeżyć dzięki konwencji. Jak zaczynaliśmy marża na produkty ekologiczne 

była wyższa niż na eko. Teraz wszyscy patrzą, żeby ceny żywości eko nie były za wysokie, a surowce eko drożeją szybciej 

niż konwencja. Każdy chce więcej, a konsument chce jak najtaniej. Marża się spłaszcza”. [PR_OWZ] 

„Jak wiadomo cena surowca jest wyższa to i cena produktu będzie wyższa, bo to wynika z kalkulacji kosztowej. A polityka 

cenowa jest taka, ile klient nam zapłaci taka cena jest. Cena kalkulacyjna to jedno, ale dla nas ważne jest to ile ktoś nam 

zapłaci, a więc cena rynkowa. Wyższa wartość marki, bardziej produkt przez klientów postrzegany jako produkt bardziej 

pożądany, to też ma wpływ na cenę”. [PR_M] 

„Czasem my chcemy zwiększyć sprzedaż w jakiejś kategorii schodzimy z marżą jest promocja dla klientów”. [D_NOW] 
„marże są wyższe na eko (ok. 6% w zależności od kategorii może być inna- marża sklepu do marży bio)”. [D_NOW] 

„Ceny żywności eko są wysokie, bo jest za mały zbyt i duże koszty związane ze zwrotami”. [PR-OWZ/DH] 

„Zdaję sobie sprawę, że skoro jest taka możliwość pociągnijmy marże w bio, dokąd się tylko da. Ale to do niczego nie prowadzi. 

- można by pociągnąć marżę, żeby był droższy (jest relatywnie tani), opakowanie kosztuje 3 zł (60 g). Gdyby podwyższyć cenę 

o 1 zł to by się znaleźli klienci, ale po co. Więc u nas one się nie różnią - podejście do marży w konwencji i w bio się nie różni. 

Czasem w bio jesteśmy w stanie sobie odpuścić, bo wiemy jaki to jest % sprzedaży (niewielki), ale jest w stanie pociągnąć 

sprzedaż. To wynika z analizy danych. W sklepie prowadzącym sprzedaż produktów wyłącznie ekologicznych to nie jest 

możliwe, oni muszą na czymś zarabiać. My mamy margines odpuszczenia sobie; możemy zrealizować większą marżę na 

chemii konwencjonalnej niż na produktach bio”. [D_NOW]  

„Marża przy przetworach mąki, dżemy wysoka marża; ale przy owocach i warzywach jedna dziesiąta jak na przetworzonych”. 

[DDS] 

„Nie ma czegoś takiego, że produkty ekologiczne mają inną marżę. Staramy się pracować na niższej marży procentowej a 

zarabiać poprzez rotację w marży złotówkowej. To też jest sposób, aby uczynić produkt bardziej dostępnym dla konsumenta i 

zwiększyć jego rotację i żeby ten czas edukacji do tego produktu był krótszy i te straty były jak najniższe. Może się zdarzyć, 

że na produkcie ekologicznym będzie niższa marża”. [DSS] 

„Marże na produktach konwencjonalnych są wyższe niż na ekologicznych, jakby wyjątkiem jest dystrybutor x, oni mają 

rzeczywiście wysokie marże. Na szczęście klient ma wybór, też w sklepach Internetowych, gdzie te ceny są bardzo niskie i nie 

ma takiej dysproporcji”. [PR_OWZ]. 

 

7.1 Marki własne w handlu żywnością ekologiczną 

Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz 

Rynek żywności ekologicznej cechuje wzrastający udział produktów dostępnych pod markami własnymi 
rozumianymi jako marki wyłączne danego detalisty. Markę własną tworzy przedsiębiorstwo handlu detalicznego 
lub hurtowego, a produkty nią opatrzone są wytwarzane z inicjatywy przedsiębiorstwa handlowego 
lub na wyłączne jego zlecenie, opatrzone jego nazwą i dostępne w sklepach należących i kooperujących z siecią 
handlową26.  

                                                           
26 Szerzej AMA Dictionary 2017, https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx (12.02,2017), Cyran, K., Postrzeganie marek własnych produktów 
żywnościowych a perspektywy ich rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 45, s. 114-124, Domański, T., Strategie 
marketingowe dużych sieci handlowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 2001; Czeczotko M., Kulykovets O., Kudlińska-Chylak A., Górska-
Warsewicz H., Postrzeganie marek własnych sieci hurtowej Makro Cash&Carry przez odbiorców profesjonalnych z sektora usług gastronomicznych, Handel 
Wewnętrzny 2017, nr 3 (368) tom II, s. 265-274; Górska-Warsewicz H., Czeczotko M., Analiza strategii asortymentowych marek handlowych produktów 
mleczarskich w sieci dyskontów Biedronka i Lidl; Problemy Zarządzania 2016, vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 138-151, Górska-Warsewicz H., Czeczotko M., Strategie 
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Stan rozwoju handlu detalicznego w Polsce wskazuje na zaawansowany etap rozwoju marek własnych 
w sektorze żywności ogółem, wykraczający poza początkowo stosowaną strategię niskich cen mającą na celu 
zaspokojenie potrzeb grup konsumentów o najniższej sile nabywczej. Aktualnie marki własne stosowane 
są w ramach strategii różnicowania odnoszącej się do oferowania produktów o zróżnicowanym poziomie 
jakościowym (marki własne pozycjonowane zarówno w niskich segmentach cenowo – jakościowych tzw. 
ekonomicznych oraz w wysokich segmentach jakościowych o cechach zbliżonych do produktów dostępnych pod 
markami producentów). Taka ewolucja marek własnych obserwowana na rynku polskim od marek własnych typu 
ekonomicznego do marek własnych typu premium jest również powodem wprowadzania marek własnych 
w kategorii żywności ekologicznej. Dla przedsiębiorstw handlowych oznacza to rozwój produktów oraz rozszerzenie 
ich oferty asortymentowej27.  

Pierwsze marki własne produktów ekologicznych pojawiły się na rynku polskim około 18 lat temu. 
Od tego czasu obserwowany jest dynamiczny rozwój obejmujący kilka płaszczyzn. Pierwsza odnosi się 
do rozszerzania asortymentu produktów dostępnych pod markami własnymi sieci handlu detalicznego. Druga 
wskazuje na wprowadzanie produktów przetworzonych obok występujących pod markami własnymi produktów o 
minimalnym stopniu przetworzenia. Trzecia płaszczyzna dotyczy dyfuzji rozwiązań z zagranicznych rynków 
żywności ekologicznej ocenianych jako bardziej dojrzałe. 

Analizując znaczenie marek własnych produktów ekologicznych uwzględnić należy perspektywę 
producenta, detalisty oraz konsumenta. Każda z nich odnosi się do korzyści wynikających z dostępności marek 
własnych, identyfikując jednocześnie zagrożenia i słabe punkty tego zjawiska. Analizowane są strategie 
producentów jako odpowiedzi na wprowadzanie marek własnych, włączając strategie korzystnych cen, zwiększania 
wartości dodanej oraz dystans między markami producentów i detalistów. W wypowiedziach przedstawicieli 
przedsiębiorstw dystrybucyjnych przewijają się argumenty potwierdzające budowanie przewagi konkurencyjnej 
przez obecność marek własnych w coraz bardziej zaawansowanych produkcyjnie 
i wymagających pod względem jakościowym kategoriach. Ten argument staje się coraz ważniejszy ze względu na 
fakt, że marki własne nie są już postrzegane przez konsumentów poprzez gorszą jakość i znacząco niższe ceny. 

Wprowadzanie marek własnych żywności ekologicznej z jednej strony wpisuje się w cele występowania 
marek własnych w żywności, z drugiej zaś – można mówić o celach szczególnych wynikających ze specyfiki tej 
kategorii produktów żywnościowych. Marki własne zapewniają większe możliwości działania sieci przy możliwości 
stworzenia spójnego i jednolitego przekazu komunikacyjnego dla konsumentów. Umożliwiają osiąganie przewagi 
konkurencyjnej wynikającej ze specjalizacji i doświadczenia. 
„Większe pole do manewru, lepiej widoczna wspólna komunikacja, filozofia marki własne tak dobra jak lider 

a nawet lepsza, w owocach i warzywach ma ułatwiać identyfikację i wybór na półce; (…) każda sieć będzie budować nie są 

już na etapie gorsza, tańsza”. [DDS] 

„posiadanie własnej marki buduje pozycję/nie jest się anonimowym na rynku”. [DH] 

                                                           
produktowe w kontekście marek własnych na przykładzie koncernu metro AG, Przedsiębiorczość i Zarządzanie „Marketing w teorii i praktyce” 2015, tom XVI, 
zeszyt 12, część III, s. 189–204. 
27 Górska-Warsewicz H., Czeczotko H., Kulykovets O., Percepcja marek własnych przedsiębiorstw handlowych w Polsce, Raporty. Handel wewnętrzny w 
Polsce 2012-2017 (przyjęte do druku). 
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„Marka własna może być konkurencją dla marek producentów. Nie potrafię odpowiedzieć, czy to jest negatywne. Nie wydaje 

mi się Jest to kolejny produkt. Często przy marce własnej stosuje się tę samą linię produkcyjną i jest bardziej rozpoznawalna 

to mówię w kontekście sieci jest im ją łatwiej promować”. [D_NOW] 

Znaczenie marki własnej produktów ekologicznych należy rozpatrywać również w kategorii dostawców. 
Bardzo ważna jest współpraca między siecią a producentem oparta o zarządzanie relacjami. Długoterminowe 
umowy współpracy bazują na obustronnych korzyściach, co związane jest z zaufaniem i relacjami partnerskimi. 
Pojawiające się sygnały, że dla producenta oferowanie tych samych produktów ekologicznych pod marką własną 
sieci detalicznej i marką producenta może być niekorzystne należy rozpatrywać indywidualnie. Należy przyjąć 
również, że dla większych producentów/ dostawców produktów ekologicznych pod marki własne marka własna nie 
jest zagrożeniem. Natomiast dla mniejszych utrudnione może być zachowanie ceny i wolumenu dostaw w długim 
czasie.  
„Jeśli dostawca jest dużym graczem to rozbudowanie marki własnej nie wpłynie negatywnie na jego portfolio. Jeśli to jest 

dostawca lokalny to nie może produkować marki własnej bo nie ma takich mocy przerobowych 

i wprowadzimy markę własną z kimś innym to może być to dla niego zagrożeniem. Pojawienie się marki własnej może być też 

szansą do współpracy. Plusem może być cena, pokazanie, że produkty ekologiczne nie są tylko produktami ekskluzywnymi, 

przeznaczonymi tylko dla wybranej grupy społecznej którą na taką żywność stać. Zwiększamy przystępność tej grupy 

produktów”. [DDS] 

Nie wszyscy jednak podzielali opinie o tym, że marki własne produktów ekologicznych są zagrożeniem 
dla marek producentów  
„Tutaj trudno mówić, żeby one były zagrożeniem. Ogólnie żywność ekologiczna w Polsce jest marginalna, 

to zagrożenie może być, jak jest czegoś dużo, jest na to popyt i rzeczywiście marka handlowa utrudnia rozwój marki brandu. 

A tutaj jak na razie nie ma czego utrudniać. Jest to oferta dla klienta, sieć nowoczesna ma taką ofertę, a inna ma inną ofertę. 

Ja uważam różnicowanie marek za bardzo korzystne zjawisko. Bardzo”. [PR_M] 

Dla konsumentów znaczenie marki własnej rozpatrywać należy w kontekście atrakcyjności ceny, 
ułatwienia podejmowania decyzji zakupowej i transferu wizerunku na nowe produkty wprowadzane do portfelu 
marek własnych. Jednolitość wizerunku marki własnej przekłada się na wszystkie produkty ekologiczne, jednak 
w przypadku produktów sprzedawanych dotychczas bez opakowania ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia. 
Jako przykład można podać owoce i warzywa, czyli kategorię, w której marki własne dodatkowo ułatwiają 
identyfikację i wybór dokonywany przez konsumentów przy półce sklepowej. 
„Konsumenci świadomi, osoby, które mają zasobność portfela, ale w Biedronce nie koniecznie. Bogatsi kupują 

w Organic Farma Zdrowia, ale tam - bardzo drogie. W sieciach kupują ludzie młodzi, mogą dostać wszystkie produkty w jednym 

sklepie; nie mają czasu, chcą dostać dobry produkt w dobrej cenie. Biedronka uczy ludzi nowych produktów - tygodnie 

tematyczne, np. tydzień eko, wtedy uczą co to jest żywność ekologiczna przeciętnego zjadacza”. [PR_OWZ] 

Należy jednak zauważyć, że konkurencyjność cenowa produktów ekologicznych dostępnych pod markami 
własnymi i markami producenckimi ulega zmniejszeniu. Dawniej występująca różnica w cenie sięgająca 40-45% 
zmniejsza się obecnie do 10-20%. Oprócz efektu korzystniejszej ceny należy wskazać również 
na względy wizerunkowe żywności ekologicznej. 
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„Plusem może być cena, pokazanie, że produkty ekologiczne nie są tylko produktami ekskluzywnymi, przeznaczonymi tylko 

dla wybranej grupy społecznej, którą na taką żywność stać. Zwiększamy przystępność 

tej grupy produktów”. [DDS] 

„Niższe ceny produktów marek handlowych, różnice między markami własnymi i obcymi 30-35%”. [DSS] 

Wprowadzanie marek własnych żywności ekologicznej ma jeszcze jeden wymiar, co podkreśla obecność 
na opakowaniu marki własnej odzwierciedlającej przynależności do sieci handlu detalicznego 
lub półhurtowego. Rysunek 8 prezentuje loga marek własnych produktów ekologicznych wybranych sieci 
handlowych. 
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Rysunek 8. Marki własne produktów ekologicznych dostępne na rynku krajowym. 
Źródło: strony internetowe właścicieli marek. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że stan rozwoju marek własnych w Polsce wskazuje na fazę wzrostu 
rynkowego przejawiające się obecnością marek własnych typu ekonomicznego i typu premium. Jednocześnie 
obserwowany jest wzrost liczby pozycji asortymentowych oferowanych pod markami własnymi oferującymi 
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dodatkowe korzyści dla konsumentów w postaci np. dodatków funkcjonalnych lub kierowanych do określonego 
segmentu odbiorców.  

W rezultacie w odniesieniu do rozwoju produktów z kategorii żywności ekologicznej oferowanych z marką 
własną można sformułować następujące rekomendacje: 

• Rozwój marek własnych produktów ekologicznych ze względu na specyfikę produktową i produkcyjną 
powinien dotyczyć wyłącznie segmentu marek własnych typu premium z całkowitym pominięciem marek 
własnych typu ekonomicznego. Wprowadzenie ekonomicznych marek własnych może negatywnie 
wpłynąć na wizerunek całej kategorii produktów ekologicznych.  

• Analizując strategie przedsiębiorstw handlowych wobec marek własnych różnych kategorii produktów 
konsumpcyjnych należy przyjąć, że najbardziej właściwą strategią dla marki własnej produktów 
ekologicznych będzie marka parasolowa. Dotyczy wprowadzenia jednej nazwy i logotypu marki dla 
wszystkich produktów ekologicznych oferowanych w danej sieci detalicznej. W przypadku znacznego 
zróżnicowania asortymentu produktów ekologicznych należy rozważyć wprowadzenie submarek 
cechujących się podwójnym nazewnictwem i występowaniem marki wspierającej i marki wspieranej. 
Zadaniem marki wspierającej jest stworzenie platformy komunikacji marketingowej z jednej strony, z 
drugiej zaś – spełnienie funkcji gwarancyjnej. Natomiast marka wspierana jest nazwą indywidualną 
odnoszącą się do określonej linii produktowej i podkreślającą jej określone korzyści. 

• Nazwa marki własnej produktów ekologicznych powinna być prosta, zrozumiała, jednoznaczna, 
odnosząca się do kategorii produktów ekologicznych z jednej strony, z drugiej zaś – wskazywać na 
przynależność do danej sieci detalicznej. Powinna wywoływać pozytywne skojarzenia wskazujące na 
wysoką jakość i ekologiczny charakter produktów 

• W logotypie marki należy uwzględnić właściwą kolorystykę odnoszącą się do natury, środowiska, natury, 
a przedstawiane obrazy powinny wskazywać motywy naturalne w szerokim rozumieniu, świat flory, w 
mniejszym stopniu fauny, także aspekty sielskiego i wiejskiego krajobrazu itp. 

• Identyfikatory marki własnej produktu ekologicznego tj. nazwa + logo + kolor powinny zostać uzupełnione 
właściwy przekazem komunikacyjnym na opakowaniu i etykiecie. Jednocześnie rodzaj opakowania dla 
produktu ekologicznego oferowanego pod marką własną powinien być spójny z charakterem produktu. 

• Rozwój marki własnej produktów ekologicznych w danej sieci detalicznej należy poprzedzić analizą 
sprzedaży produktów z certyfikatem oraz tych, które zaliczane są do kategorii handlowej „naturalne”, „fit”, 
„zdrowe”. Ważne jest przeprowadzenie wyraźnej granicy w prezentacji wizualnej i przekazie 
komunikacyjnym ze względu na postępujący proces percepcyjnego zacierania się postrzegania 
produktów określanych z użyciem w/w określeń.  

• Dla przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora żywności ekologicznej decyzja o podjęciu produkcji pod 
marki własne jest decyzją indywidualną i musi uwzględniać specyfikę technologiczną produktów, strukturę 
kosztów, cenę detaliczną, nazwę marki producenta i marki własnej sieci. Niezwykle ważne są aspekty 
wizerunkowe związane z postrzeganiem marki producenta, marki własnej danej sieci oraz postrzeganiem 
danego produktu ekologicznego. Należy spodziewać się wystąpienia efektu hallo odnoszącego się do 
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współistnienia wizerunku produktu, producenta i jego marki z jednej strony oraz wizerunku sieci detalicznej 
i jej marek własnych z drugiej. Jest to element planowania strategicznego i dotyczy zarówno małych i 
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, jak również dużych podmiotów działających w skali kraju i poza 
granicami.  

7.2 Segmenty klientów, do których adresowana jest oferta żywności ekologicznej w opinii 
producentów i dystrybutorów 

Dr Dagmara Stangierska 

Uczestnicy wywiadów zostali poproszeni scharakteryzowanie grup klientów żywności ekologicznej, do 
których adresują swoją ofertę. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stworzono ogólny profil klientów kupujących 
żywność ekologiczną.  
 Należy podkreślić, że badani producenci i dystrybutorzy w większości przypadków nie prowadzili badań 
marketingowych mających za zadanie opracowanie segmentacji klientów. Udzielane odpowiedzi miały charakter 
ekspercki wynikający ze znajomości profilu własnych klientów oraz ogólnej specyfiki klientów kupujących żywność 
ekologiczną.  

Zarówno producenci jak i dystrybutorzy określali, iż klientami kupującymi żywność ekologiczną są przede 
wszystkim kobiety. Jednocześnie pojawiały się opinię, iż coraz częściej żywność ekologiczną kupują mężczyźni 
głównie młodsi i w średnim wieku, dla który ważny jest zdrowy i aktywny styl życia. 
Wiek 

Dystrybutorzy wśród klientów kupujących żywność ekologiczna dostrzegali  głównie osoby młode lub w 
średnim wieku, na podstawie wymienianych przedziałów wiekowych dominująca grupa klientów żywności 
ekologicznej to osoby w wieku 25-40 lat. Producenci oprócz młodych klientów często identyfikowali wśród swoich 
klientów grupę starszych osób w wieku powyżej 55 roku życia oraz będących już na emeryturze. 
Wykształcenie 

Producenci w swoim opisie grup klientów żywności ekologicznej rzadziej niż dystrybutorzy odnosili się do 
poziomu wykształcenia. W przypadku dystrybutorów często w opisie klientów żywności pojawiało się, iż są to osoby 
z wyższym wykształceniem. 
Sytuacja materialna 

Podobnie jak w przypadku wykształcenia, tak i przy sytuacji materialnej producenci rzadziej opisywali 
klientów żywności ekologicznej mówiąc o określonej sytuacji materialnej. Często podkreślali, iż nie dostrzegają, 
aby dochody były czynnikiem wyróżniającym klientów kupujących żywność ekologiczną. Prawie wszyscy 
dystrybutorzy podkreślali, iż osoby kupujące żywność ekologiczna są lepiej sytuowane finansowo.  
Wartość i styl życia 

Wszyscy uczestnicy wywiadów określali klientów kupujących żywność ekologiczna jako świadomych 
konsumentów. Był to najczęściej pojawiający się element wypowiedzi na temat klientów. Drugą równie często 
pojawiającą się cecha klientów żywności ekologicznej była dbałość o zdrowie. Jednak w przypadku dystrybutorów 
cecha ta wpisywała się w aktywny, zdrowy styl życia i profilaktykę. Większość producentów oprócz osób dla których 
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ważne jest zdrowy styl życia, mówiła o grupie klientów kupujących żywność ekologiczną ze względu a problemy 
zdrowotne. Ci konsumenci traktują żywność ekologiczną jako element wspierający leczenie bądź profilaktykę 
chorób. W wypowiedziach dystrybutorów częściej niż w przypadku producentów w opisie klientów pojawiała się, iż 
osoby kupujące żywność ekologiczną czują się odpowiedzialne za środowisko i/lub jest dla nich ważne polskie 
pochodzenia żywności. W przypadku producentów produktów pochodzenia roślinnego i dystrybutorów w 
wypowiedziach jako osobną grupę wymieniano wegetarian. Klienci żywności ekologicznej to także osoby śledzące 
trendy rynkowe i podążające za modą oraz uprawiające sport. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi od producentów i dystrybutorów wyodrębniono trzy grupy klientów 
żywności ekologicznej: eko-rodzice, młodzi fashioniści, dojrzali troskliwi (rysunek 9). 
 

 
Rysunek 9. Segmenty klientów w opinii producentów i dystrybutorów 
Źródło: badanie własne. 

Eko-rodzice 
Jest to grupa klientów, których wspólnym elementem jest posiadanie dzieci, osobami odpowiedzialnymi 

za zakup żywności są głównie kobiety. Ten segment klientów często rozpoczął kupowania żywności ekologicznej 
po pojawieniu się dzieci w rodzinie. Klienci z tej grupy są określani jako świadomi i dbający o zdrowie. Spożywanie 
żywności ekologicznej traktują jako element profilaktyki i inwestycję w zdrowie. Są oni lepiej sytuowani, często 
mieszkają w dużych miastach i mają wyższe wykształcenie. Spożywanie żywności ekologicznej jest dla nich  
elementem odpowiedzialnego stylu życia uwzględniającego dbałość o środowisko. Klienci z segmentu eko-rodzice 
pojawili się w wypowiedziach prawie wszystkich dystrybutorów jako istotna grupa klientów żywności ekologicznej, 
której udział w sprzedaży żywności ekologicznej rośnie w porównaniu do lat poprzednich. W przypadku 
producentów była to grupa o mniejszym znaczeniu, w przypadku połowy producentów w ogóle nie została ona 
wymieniona.  
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„Myślę, że profil naszego klienta jest mocno zbieżny z profilem klienta, który kupuje u nas żywność ekologiczną(…) U nas to 

klient indywidualny, teoretycznie kobieta, robiąca zakupy, ok. 35 r. ż., jest to osoba, która planuje, potrafi planować zakupy do 

domu, jest odpowiedzialna za „zatowarowanie” lodówki, posiadająca dzieci, często staje się naszym klientem kiedy dziecko 

pojawia się w rodzinie, ze względu na wygodę, oszczędność czasu lub naszą atrakcyjną ofertę produktów dla dzieci. Nasz 

klient jest lepiej sytuowany. Zdecydowanie aktywna, niestety czasem pracoholik; z jednej strony osoby bardzo zajęte, z dużym 

wykształceniem zaangażowane w pracę, ale z drugiej strony chcące zachować dla siebie na tyle dużo czasu by ten czas móc 

spędzić aktywnie. Mające świadomość zakupową i cen, i składu produktów, ceniących sobie zdrowie”. [D_NOW] 

„Na pewno są to osoby, które przywiązują wagę do, nie tyle do zdrowego odżywiania, ale mają pewną filozofię, z którą łączą 

swój sposób odżywiania; osoby które stać, aby takie produkty kupować; które się interesują zdrową żywnością. To są ludzie 

młodzi, powyżej 35 r. ż., zarobkujący już na pewnym poziomie, co najmniej średniej klasy, z dziećmi; aktywni zawodowo i 

sportowo”. [DSS] 

„To są ludzie młodzi, bardziej wiedzą z czym to się je (…) Trzeba być naprawdę świadomym, żeby wiedzieć co te znaczki 

oznaczają (…) To są ludzie młodzi dbający o zdrowie i rodzinę”. [PR_M]  

Młodzi fashioniści 
Ta grupa klientów jest w zbliżonym wieku do eko rodziców. Głównym elementem integrującym tę grupę 

klientów jest spożywanie żywności ekologicznej jako emanacja modnego stylu życia. W grupie młodych 
fashionistów najsilniej widoczny jest udział mężczyzn. Są to osoby dbające o swoje zdrowie i świadome korzyści 
płynących ze spożywania żywności ekologicznej. W porównaniu do pozostałych grup charakteryzują się najlepszą 
sytuacją finansową. Młodzi fashioniści są aktywni zawodowo, dobrze wykształceni. Uprawiają sport, część z nich 
to wegetarianie lub osoby na innych „modnych dietach”.   
„Czyli to będą mieszkańcy większych miast, którzy są wykształceni, często zamożni i świadomi. Mają dobrą pracę i wysokie 

zarobki, bo te produkty no są bardzo drogie, wciąż. Ja myślę, że tu 

kluczem jest świadomość, a nie rodziny z dziećmi(...) Wiele ludzi, nawet 

i samotnych mężczyzn, którzy uprawiają sporty mają dobre prace i 

kobiety, które dbają o siebie, chodzą do różnych galerii czy sklepów 

(…)”. [PR_OWZ] 

„Wegetarianie (świadomy konsument) coraz więcej takiej grupy fitness-

styl życia-sportowcy”. [PR_OWZ] 

Dojrzali troskliwi 
 Jest to najstarsza grupa klientów w wieku powyżej 50 

roku życia, przeważnie emeryci i renciści. Grupa dojrzałych i 
troskliwych nie była charakteryzowana w odwołaniu do sytuacji 
materialnej. Najbardziej charakterystyczną cechą dojrzałych-
troskliwych jest dbanie o zdrowie, traktowanie żywności 
ekologicznej jako leku i wsparcia procesu leczenia. Ta grupa 
konsumentów pojawiała się tylko w charakterystyce segmentów 
przedstawianych przez producentów. 
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„Przed półką stoją emeryci. Emeryci mają wreszcie świadomość, że prawidłowe odżywianie bez chemii przedłuża życie, 

bezwzględnie. No i kto kupuje rzeczywiście Ci emeryci byli zainteresowani tym dobrym jedzeniem. „Patrzymy przy tej półce 

emeryci, a mówili, że emeryci biedni i nie kupią sobie”. [PR_M] 

„Segment osób z chorobami nowotworowymi, ci którzy dbają o zdrowie”. [PR_OWZ] 

„Konsumenci to przede wszystkim osoby chore, np. po chemioterapii (zalecenia lekarzy), alergicy (osoby uczulone na gluten), 

emeryci i renciści…”. [PR_M] 

7.3 Postrzeganie atrybutów żywności ekologicznej przez producentów i dystrybutorów 

Dystrybutorzy i producenci zostali poproszeni o przedstawienie korzyści wynikających ze spożywania 
żywności ekologicznych, które mogłyby stanowić element komunikacji marketingowej. Uzyskane argumenty można 
podzielić na argumenty racjonalne odnoszące się do utylitarnych cech żywności ekologicznej i emocjonalne 
mogących wytworzyć lojalne postawy i przełamać barierę wyższej ceny żywności ekologicznej (rysunek 10).   

 
Rysunek 10. Postrzeganie korzyści wynikających ze spożywania żywności ekologicznej przez konsumentów 
Źródło: badanie własne. 

 

Korzyści utylitarne 
Zarówno producenci jak i dystrybutorzy zwracali uwagę, iż konsumentów powinno przekonać, iż żywność 

ekologiczna jest „lepsza dla zdrowia”. Świadczyć i przekonywać do wysokich walorów odżywczych żywności 
ekologicznej ma: niższy stopień przetworzenia, krótszy skład produktów, brak zawartości substancji niepożądanych 
przez konsumentów takich jak konserwanty, pestycydy, sztuczne barwniki, wzmacniacze smaku. Co za tym idzie 
konsumentów należy przekonywać wysoką jakością żywności ekologicznej. Niestety większość tego typu 
argumentów pozostaje w kolizji z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W opinii zarówno producentów jak i 
dystrybutorów w przypadku wielu produktów można przekonywać konsumentów lepszym smakiem żywności 
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ekologicznej. Atrybuty sensoryczne powinny stanowić ważny element strategii komunikowania żywności 
ekologicznej.  
Korzyści emocjonalne 

Podobnie jak w przypadku korzyści utylitarnych tak i w przypadku argumentów emocjonalnych punktem 
wyjścia jest zdrowie, ale rozumiane jako dbałość i troska o siebie i bliskich. Podstawą do przekonywania 
konsumentów w tym obszarze jest świadomość i wiedza na temat cech utylitarnych żywności ekologicznej. W celu 
przekonanie konsumentów należy odnosić się do troski o rodzinę i dzieci, odpowiedzialnej konsumpcji. 
Konsumentów powinno w opinii producentów i dystrybutorów przekonać, iż dbanie o siebie (zdrowie, sprawność 
fizyczna i intelektualna) i rodzinę to ważny element stylu życia. Według części dystrybutorów i producentów jest też 
część konsumentów, do których mogą trafić argumenty związane z przywiązaniem do tradycji, preferowaniem 
polskich/lokalnych produktów lub argumenty retrospektywne odwołujące się do dzieciństwa. 

7.4 Komunikacja korzyści  

 Zarówno dystrybutorzy jak i producenci podkreślali, że sprzedaż kategorii ekologicznej wzrośnie tylko 
wtedy, kiedy konsumenci będą mieli wiedzę na jej temat i będą rozumieli na czym polega jej produkcja. Należy w 
związku z tym w globalnej strategii marketingowej tej kategorii żywności odwoływać się zarówno do argumentów 
funkcjonalnych jak i wyzwalać określoną reakcję emocjonalną wśród konsumentów. 
„Żywność eko nie jest smaczna, nawet jeśli jest zdrowa. To nie jest wielki problem w przypadku wędlin, ale innych produktów 

tak. Tu często kolor jest nie taki - pasty sinoziemiste, bez przeciwutleniaczy, barwników (soczewica, ciecierzyca), nie ma 

zapachu, bo sztucznych nie można dodać. Nie jest to niemożliwe, żeby poprawić smak, zapach, ale my się dopiero tego 

uczymy. Jeśli rodzice zaczną dawać dzieciom eko, to one polubią te smaki. Dużo wegan, wegetarian - osoby z przekonań 

etycznych, a nie prozdrowotnych. Weganie nie patrzą, czy jest w produkcie chemia - interesuje ich, że nie ma mięsa (produktów 

odzwierzęcych). "Moje zdrowie mnie nie interesuje, tylko zdrowie innych istot żywych". Wielu jest takich, większość. Dużo się 

mówi o zdrowotności produktów, dlatego klienci są coraz bardziej świadomi. - prosty skład, nie ma na etykiecie E. Jeśli to jest 

przeciwutleniacz, czy kwas askorbinowy - piszemy całą nazwę, a urzędy nas za to gonią. To nie jest kłamstwo, a uświadamia 

konsumenta. Druga rola firmy produkującej żywność zdrową, ekologiczną, dla wegetarian - edukacja. Firma musi edukować, 

tłumaczyć”. [PR_OWZ] 

„Ja zakładam, że on kupuje nie tylko ekologiczne sery czy kefiry, ale on generalnie żyje też ekologicznie. Jego dieta też jest w 

kierunku ekologicznym i takim restrykcyjnym. To są osoby przesiąknięte tą filozofią, które dbają o zdrowie. Generalnie, ludzie, 

którzy żyją zdrowo mają w percepcji to, że żyją ekologicznie, że żyją ekologicznie to to przekłada się na zdrowie, zdrowie 

rodziny itd. i cała filozofia życia tutaj w związku z tym powstaje. Na pewno nie są to przypadkowe zakupy”. [PR_M] 

„Kampanie uświadamiające, czym jest ten produkt ekologiczny, co on oznacza, czym się różni od tych konwencjonalnych. 

Działania od podstaw, w szkołach, przedszkolach, gdzie te dzieci są najbardziej chłonne (ich umysły), żeby im mówić jakie to 

jest ważne. Poza tym, jeśli będzie to tylko w telewizji, to ktoś może przegapić i nie obejrzy. Tutaj muszą być realizowane 

dziania długofalowe. Troszkę trudniej jest przekonać osoby starsze niż młodsze dzieci, które mogłyby być nośnikiem wiedzy 

przekazywanej w szkole, gdzie Panie obdarzane są przez dzieci bardzo dużym autorytetem i zaufaniem. To musi być 

kompleksowy program edukacyjny. Ministerstwo powinno edukować i kształtować świadomość ekologiczną od najmłodszych 

lat. Czasami 8 latka potrafi powiedzieć, tego nie kupuję, bo to zawiera syrop glukozowy”. [PR_M] 
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„Sprzedawać wiedzę w prosty sposób. Żeby przedstawić może jakieś długofalowe korzyści raz z produktów bio z drugiej strony, 

żeby odrzucać te produkty niechciane. Żeby unikać składników niepożądanych w produktach. Oprócz tego jak już klient jest 

świadomy i wie, że chce kupić taki produkt to promocje Zdrowie, jakby długofalowy wpływ na te zdrowie. Nielesen przedstawiła 

badania, że na 66% osób na jest pierwszym miejscu stawia zdrowie dopiero później jest rodzina. Dla nas to też jest 

wskaźnikiem, że ta kategoria musi być ważna i właśnie dobrze opisana. Argumenty środowiskowe społeczne? W niektórych 

np. produkcja polskich eko jabłek wspieranie lokalnych rolników, czy jeśli będzie produkt chemiczny, który będzie mniej niszczył 

środowisko, mniej zanieczyszczał, czy nie był w czasie produkcji tak samo szkodliwy jak produkt, który nie jest produktem eko 

– na pewno tak”. [D_NOW] 

„Zwiększenie zaufania do certyfikatów, Polacy nie mają do nich zaufania, można to zrobić np. poprzez pokazanie zasad 

certyfikacji; pokazanie, że żywności nie ma pozostałości pestycydów”. [DH]  

„Brak szkodliwych substancji, są produkowane w taki sposób, aby były smaczne, chronią środowisko, stanowią wsparcie dla 

polskich producentów, pieniądze zostają w Polsce”. [PR-OWZ/DH] 

7.5 Opakowanie jako atrybut żywności ekologicznej 

Producenci, którzy brali udział w badaniu w swoich wypowiedziach skupili się na takich kwestiach 
związanych z opakowaniami jak: materiał opakowaniowy i aspekty marketingowe w tym zakres informacji na 
etykiecie i szata graficzna (rysunek 11).  

 
Rysunek 11. Opakowania produktów ekologicznych w opiniach producentów i dystrybutorów 
Źródło: badanie własne. 

zdjęcie https://www.foodbev.com/news/innocent-shows-off-fruit-ingredients-with-new-clear-pet-bottle/ 

W przypadku opakowań produktów ekologicznych odpowiedzi producentów były najbardziej zróżnicowane 
w zakresie materiału z jakiego są wykonane opakowania produktów przez nich oferowanych. Rozbieżności w 
odpowiedziach wynikały z odmiennej specyfiki produkowanych produktów, producenci wykorzystywali do 
pakowania swoich produktów najpowszechniejszych opakowań funkcjonujących na rynku. Wszyscy producenci 
podkreślali, iż wybierają opakowania, które spełniają wymogi formalne, a dodatkowo są mniej szkodliwe dla 
środowiska (biodegradowalne, podlegające recyklingowi). W przypadku przetworów owocowo-warzywnych (w tym 
soków) najczęściej stosowane były opakowania szklane, do soków o większej gramaturze wykorzystywano też 
opakowania kartonowe. Do pakowania przetworów mięsnych i nabiału producenci stosowali opakowania 

Opakowania żywności ekologicznej 

innowacyjne 

przyjazne dla środowiska  

minimalizujące ilość odpadów  

atrakcyjne 

minalistyczne 

Minimalistyczne, przezroczyste, bez etykiety opakowania smoothie marki 
Innocent  
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plastikowe, zaś do produktów sypkich (m.in. kasze, makarony i mąki) opakowania z papieru i foli. Producenci byli 
otwarci na innowacje w zakresie opakowań i podejmowali działania w zakresie pozyskiwania funduszy na 
sfinansowanie innowacji opakowaniowych. Innowacje produktowe w zakresie opakowań dotyczyły głównie 
zwiększenie dostępności produktu dla grup klientów o szczególnych potrzebach takich jak np. dzieci. 

Bardziej istotnymi cechami opakowań produktów niż materiał, z którego wykonane są opakowania była 
funkcje marketingowe realizowane za pośrednictwem opakowań. Producenci podkreślali, iż regulacje w zakresie 
etykiet są bardzo obszerne i precyzują zakres informacji obligatoryjnych i dodatkowych, które powinny się znaleźć 
na opakowaniu produktu ekologicznego. Producenci w wypowiedziach zwracali uwagę, że tak szczegółowe 
regulacje w zakresie informacji umieszczanych na etykietach ograniczają możliwość używania komunikatów 
pozwalających przekonać konsumenta do produktu ekologicznego. Z drugiej strony przetwórcy podkreślali, że 
nazwa eko/bio na opakowaniu nie jest tak ważna jak znak zielonego liścia czy informacja o certyfikacie.  

W zakresie wykorzystania opakowania produktu jako elementu strategii marketingowej producenci byli 
świadomi preferencji konsumenckich dotyczących wzornictwa opakowań, które przejawiają się w preferowaniu 
produktów opatrzonych „czystą” i przejrzystą etykietą, prostotą i naturalnością. Większość producentów miała 
wcześniej opracowaną szatę graficzną i etykiety dla swoich produktów. Część producentów podejmuje nadal 
działania mające za zadanie opracowanie nowej lub udoskonalenie obecnej szaty graficznej na potrzeby 
zwiększenia potencjału sprzedażowego. W pracach nad nowymi opakowaniami i/lub etykietami producenci 
wykorzystują zarówno zasoby wewnętrzne w swoich przedsiębiorstwach jak i korzystają z usług firm zewnętrznych.  

Producenci, których skala działania była największa przywiązywali bardzo dużą uwagę do potencjału 
marketingowego opakowania produktu. Ich działania można uznać za przykład dobrych praktyk w zakresie 
kształtowania spójnej tożsamości wizualnej marki przedsiębiorstwa i produktu.  
„Opakowania są stałe, tradycyjne (folia), oraz ew. pudełka, pakowane w gazie spożywczym ("trumienki"), na to folia i etykieta. 

Polacy czytają etykiety na folii (jeśli produkt jest opakowany); jeśli na wagę - ekspedientka w sklepie nie poda etykiety. Etykiety 

są stałe, produkt dla stałych klientów, identyfikowalne (nie były nigdy zmieniane, nawet kolorystyka)”. [PR_M] 

„Szkło to najbezpieczniejsze opakowanie, bo nie przenika do produktu, w przeciwieństwie do plastiku, aluminium itp. Nigdy nie 

wejdziemy w coś innego. Robi studio graficzne, robimy testy w Internecie, klienci oceniają, które z nich są lepsze. Wewnętrznie 

- testy korytarzowe, na znajomych, bierzemy etykiety do przyjaciół i oni się na ten temat wypowiadają. My nie zawsze jesteśmy 

obiektywni. Są to swobodne wypowiedzi, które można przytoczyć przy pracach z agencją czy tutaj na forum. Trendy się ciągle 

zmieniają, teraz jest dobra, ale za 5 lat nie będzie. Opracowujemy stałą wizualizację marki - trochę jak Coca-Cola, która przez 

lata się nie zmienia, są delikatne zmiany, ale zawsze jest biało-czerwona (…). Ujednolicenie etykiety - księga znaku - jak mają 

wyglądać etykiety, listownik w przyszłości, podkreślająca, że to polska firma, produkująca z pasją, z sercem. Opracowane przy 

udziale prezesa, członków firmy (…) Marka na przyszłość budowała świadomość, że ktoś spojrzy na produkt to będzie od razu 

wiedział, że to jest marka x, marka, której może zaufać, którą lubi, tak że jeśli za jakiś czas nie będzie nazwy firmy i tak będzie 

ją można zidentyfikować. Staramy się działać świadomie, formułować strategie, bo to firmę nakręca, napędza. To są 

czasochłonne i kosztochłonne sprawy, ale tylko firmy które patrzą w przyszłość i mają cel do niego docierają. wszystkie etykiety 

idą do autoryzowanej jednostki certyfikującej (eko i konwencja), są badane pod względem zapisów, zawsze się czepiają o 

witaminę C”. [PR_OWZ] 
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„Myśmy zrobili takie dwa wnioski na innowacje w zakresie opakowań. Myśmy się podparli produktami ekologicznymi, dlatego 

i asortyment ekologiczny jest poszerzony i przede wszystkim myśmy mieli tylko opakowania na takie duże wieczka i właśnie 

zakupiliśmy maszynę do małych opakowań, żeby się zbliżyć do szkół, przedszkoli. (..) Chcieliśmy się tym zbliżyć do małego 

klienta. Teraz uruchamiamy też kolejną linię z tego programu (…) Opakowania projektujemy we własnym zakresie. To jest mój 

pomysł i szefowej od handlu plus opisy laboratorium co powinno być prawidłowo. (…) Pełna nazwa po prostu. Wszystko mamy 

poznakowane, tak aby klient widział. Za dużo nie zmieniamy (…). Zrobiliśmy piękne opakowanie na niebieskie, było takie 

trochę szarawe. Musieliśmy dopiero pełną nazwę na kupkach napisać, bo się klient na tych półkach zaczął gubić. Nie wolno 

zmieniać za dużo szatę opakowania. (…) Opakowania są ładne. Wzory mają swoje produkty ekologiczne np. czerwony napis. 

Papier ten jest z kredem. Wybieramy bardziej ekologiczne z tych, które są dostępne na rynku, bo później mamy rozliczenie 

opakowań do śmieci i tam też to odgrywa rolę. Tu też myśmy przeszli swoje, żeby uzyskać świadectwa, że jest 55% wapna w 

tym papierze, czy tego gipsu naturalnego. Myśmy wybrali je do wszystkich wyrobów zastosowali zamiast tego tradycyjnego 

pergaminu i tak jakiś innych folii, czy coś tam”. [PR_M] 

„Opakowania do produktów spożywczych są bardzo restrykcyjne. Badana jest tam migracja tych różnych składników do 

żywności itd. Natomiast co do zaś produktów ekologicznych to są one pakowane, w te same opakowania, co wykorzystujemy 

teraz. To dział marketingu decyduje jaki to ma być kolor, czy ma być tej farby mniej czy więcej, czy ma być bardziej przejrzyste 

czy mniej, czy z wyglądu bardziej ekologiczne, czy mniej. Jeżeli my wiemy, że jest to produkt ekologiczny, to wiemy, że w 

trendzie jest czysta etykieta. My już nie badamy czegoś, co zostało już zbadane. Jeżeli mamy już informację, że tak to 

funkcjonuje to nie, ale jeżeli potrzebujemy dodatkowych informacji na temat czegoś, co nie zostało jeszcze zbadane, to badania 

przeprowadzamy. Do oznakowania produktów, to są przepisy i nie można tam sobie pisać poezji. Tylko musi każde słowo, 

które jest użyte na etykiecie zgodne z przepisami prawa. Nie można sobie napisać tego, co ktoś sobie życzy. Po prostu jest to 

uszczegółowione i uregulowane i można napisać tylko to co jest wymagane i dozwolone. Każda informacja zawarta na 

opakowaniu, jest precyzyjnie sprawdzona”. [PR_M] 

„BIO, czy Eko to są dwie równorzędne nazwy. To że ktoś umieści je na opakowaniu, to jeszcze nie oznacza, że mamy do 

czynienia z produktem ekologicznym. Musi być bowiem symbol tzw. euroliścia i numer jednostki certyfikującej, która nadzoruje 

cały proces, czy to u rolnika, czy u nas w zakładzie”. [PR_M] 

„(…) opakowań nie testują, etykiety muszą być często zmieniane ze względu na ciągle nowe przepisy w tym zakresie”. 

[PR_OWZ]  
 

8 Działania promocyjne na rynku żywności w opinii badanych producentów/przetwórców 
i dystrybutorów  
Dr inż. Monika Świątkowska, dr inż. Karol Krajewski 

Promocja stanowi proces oddziaływania na klientów i potencjalnych nabywców, polegający na dostarczeniu 
informacji, argumentacji i obietnic oraz zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów28. Promocja 
powinna przyczyniać się do powstawania pozytywnego wizerunku nie tylko produktów, ale też producentów, 
przetwórców, handlowców i innych uczestników rynku; negatywny wizerunek zmniejsza lub hamuje popyt na nie, 
co wymaga działań edukacyjnych i informacyjnych29. Zadaniem promocji jest również przezwyciężenie oporów i 

                                                           
28 Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s.177. 
29 Sztucki T., Encyklopedia marketingu definicje zasady metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 258. 
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uprzedzeń nabywców wobec produktów, jak również kreowanie popytu na nowe produkty, które kształtują i 
zaspokajają potrzeby konsumentów30. 

8.1 Cele działań promocyjnych 

Cele działań promocyjnych powinny wynikać z celów ogólnych przedsiębiorstw, przyjętej strategii 
marketingowej oraz funkcji, jakie spełnia system komunikacji marketingowej. Zasadnicze znaczenie dla systemu 
komunikacji marketingowej mają cele strategiczne oraz podstawowe cele marketingowe, związane z udziałem w 
rynku i wzrostem znajomości firmy i jej wizerunku na rynku. 

Cele promocji biorąc pod uwagę ich wymiar, można rozpatrywać w płaszczyznach: ekonomicznej i 
psychograficznej.  

Cele ekonomiczne promocji są wyrażane przez takie wielkości jak sprzedaż, koszty, zysk i ich wzajemne 
zestawienia i relacje.31 Cele psychograficzne obejmują szeroki zakres zadań systemu promocji związanych z32: 

− nabywcą - edukacja rynkowa: informacja o nowym produkcie, doradztwo dla pośredników i nabywców, 
pozyskanie wierności i lojalności klientów wobec produktu, firmy czy marki; 

− przedsiębiorstwem (nadawcą promocji) – celem jest przekazanie rynkowi elementów charakteryzujących 
tożsamość i wizerunek firmy, a zwłaszcza zwiększenie stopnia znajomości przedsiębiorstwa, kreowanie 
pożądanego lub poprawa istniejącego wizerunku, przedstawienie założeń i działań przedsiębiorstwa 
wobec rynku i społeczności lokalnej; 

− produktem – kształtowanie świadomości produktu (marki), jego wizerunku i pozycjonowania wobec 
produktów konkurencyjnych, przedstawianie jego cech i właściwości, informowanie o sposobach 
wykorzystania, rozszerzanie stopnia znajomości i rynkowej akceptacji produktu. 

                                                           
30 Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa 2006, s. 46-48. 
31 Ibidem, s. 79-80. 
32 Wiktor J. W., Promocja. [w:] Podstawy marketingu, Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 325. 
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Rysunek 12. Cele promocji rozpatrywane w płaszczyźnie psychograficznej w odniesieniu do uczestników 
procesów promocji 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiktor J. W., Promocja ibidem 

Cele działań promocyjnych są uzależnione od tego, na jakim etapie gotowości do zakupu znajduje się 
odbiorca w stosunku do założonego przez przedsiębiorstwo planu. W analizowanych przedsiębiorstwach celem 
działań promocyjnych jest przede wszystkim informacja i edukacja dotycząca żywności ekologicznej, obejmująca 
uświadomienie konsumentowi czym jest żywność ekologiczna, wskazanie na korzyści z jej spożywania (zdrowie, 
bezpieczeństwo, naturalność). Bardzo ważnym celem działań promocyjnych w tym kontekście jest stworzenie 
świadomości kategorii żywności ekologicznej w społeczeństwie polskim. Przetwórcy żywności ekologicznej 
poprzez działania promocyjne chcą czasem również nawiązać kontakt z klientem.  
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Rysunek 13. Cele działań promocyjnych wskazywane przez badane przedsiębiorstwa przetwórcze i 
dystrybucyjne 
Źródło: Badania własne  
 

Kolejnym celem działań promocyjnych żywności ekologicznej jest zwiększenie zainteresowania 
konkretnymi produktami z oferty; na takie cele wskazywali głównie dystrybutorzy; również ta grupa przedsiębiorców 
wskazywała na cel promocji jakim jest komunikacja cen. Niektórzy przedsiębiorcy – byli 
to przede wszystkim dystrybutorzy – podkreślali znaczenie kategorii żywności ekologicznej dla wizerunku firmy; 
nawet jeśli przedsiębiorstwa te miały niewielki udział produktów ekologicznych w asortymencie/ sprzedaży., aby 
przyciągnąć uwagę klienta, zwłaszcza poszukującego żywności zdrowej i naturalnej. Niewielu przedsiębiorców jako 
cel działań promocyjnych wskazywało rozwój kategorii żywności ekologicznej w swojej firmie – były to głównie te 
przedsiębiorstwa, które niedawno wprowadziły produkty ekologiczne do swojego asortymentu/oferty lub takie, które 
dostrzegają potencjał płynący z żywności ekologicznej. Byli to również handlowcy rozwijający kategorię handlową 
produktów ekologicznych w swoich sklepach– stacjonarnych lub internetowych. Niektórzy z nich podjęli zatem 
wysiłek zmierzający do stworzenia systemu identyfikacji wizualnej całej marki (lub submarki) produktów 
ekologicznych. Takie działania były jednak podjęte tylko przez jedną z badanych firm przetwarzających żywność 
ekologiczną oraz niektóre sieci handlowe. 

Cele działań promocyjnych są realizowane poprzez działania promocyjne koncentrujące się 
na marce/submarce (przetwórcy lub dystrybutora) lub poprzez przekaz generyczny (odnoszący się do całej 
kategorii), najczęściej opierający się o przedrostek eko (rzadziej bio czy organic). Należy przy tym podkreślić, 
że żywność ekologiczna dobrze współgra wizerunkowo z takimi benefitami jak polskie pochodzenie produktów, 
korzyści zdrowotne czy moda na dietę wegetariańską. 
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Rysunek 4. Deklaracje działań promocyjnych podejmowanych przez badane  przedsiębiorstwa przetwórcze i 
dystrybucyjne 
Źródło: Badania własne  

Badani przedsiębiorcy bardzo często wskazywali na niską świadomość społeczeństwa polskiego 
na temat tego czym jest żywność ekologiczna (również sprzedawców czy producentów), jak się ją produkuje, 
na czym polega system jej certyfikacji i jaka jest jej główna przewaga konkurencyjna w porównaniu do żywności 
konwencjonalnej. Stanowiło to – w ich przekonaniu – główny problem w konstruowaniu przekazów promocyjnych i 
przeszkodę w ich skutecznym oddziaływaniu.  
„Celem jest uświadomienie konsumentom czym jest żywność ekologiczna i czym się różni od konwencjonalnej”. [DH] 

„Celem jest komunikacja cen i bezpieczeństwo, naturalność”. [DDS] 

„Liczymy na to, że Polacy będą ciągle zwracać uwagę, na to czym się żywią. Musimy zaznajomić klientów 

z produktem, bo lojalność to dopiero przychodzi z czasem. Produkt musi być na półkach sklepowych, ludzie muszą o nim 

mówić, muszą sobie polecać”. [PR_M] 

 „Planujemy szczegółowo cele dla żywności ekologicznej; chcemy zwiększyć liczbę produktów w koszyku, chcą żeby bio 

rozwijała się (…) aby więcej produktów eko było w koszyku”. [D_NOW] 

„Chcemy pokazać, że mamy ten rodzaj żywności; chcemy podnosić świadomość konsumentów, zainteresować ich”. [D_NOW] 

„Celem jest stworzenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej produktu, wyróżnienie go na półce, stworzenie 

rozpoznawalności”. [PR_OWZ] 

„W tym momencie jest to najczęściej gazetka robiona z produktami, które niewiele mówią, a jak jest ulotka, to też ona nie 

spełnia tych celów. Edukowanie sprzedawców jest bardzo potrzebne. (…) Przydałoby się w ogóle 

nie tylko o tych produktach, tylko o tym co to jest żywność, żeby przekonywać klientów, że warto ją kupować 

i dlaczego. W szerszym kontekście niż tylko nie ma herbicydów, pestycydów”. [PR_OWZ] 

8.2 Formy/narzędzia promocji żywności ekologicznej 
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Wszelkie działania promocyjne tworzy się przy użyciu pewnych instrumentów o zróżnicowanej strukturze 
i funkcjach, nazywanych również mieszanką promocyjną (promotion-mix), do których zalicza się33: reklamę, 
promocję dodatkową (sales promotion)- inaczej promocję sprzedaży oraz public relations (inaczej propagandę 
marketingową). 

Określając media plan (plan wykorzystania mediów w kampanii reklamowej) należy podjąć decyzję, czy 
celem kampanii promocyjnej będzie dotarcie do możliwie największej grupy odbiorców czy ma ona dotrzeć do 
grupy docelowej w sposób możliwie jak najbardziej pełny przy maksymalnej częstotliwości emisji,34. Wybór 
sposobu (ciągłości) emisji przekazu ma na celu przeciwdziałanie jej zapominaniu i łagodzenie dysonansu 
postzakupowego.35.  

Kanały komunikacji wykorzystywane w promocji można podzielić na osobowe, które pozwalają na 
bezpośredni kontakt z jej odbiorcami o charakterze osobistym (ale także np. telefoniczny, internetowy, listowny), 
oraz nieosobowe czyli  wszystkie media, przekazujące komunikat bez możliwości osobistego kontaktu z 
odbiorcami, do których należą tradycyjne środki masowego przekazu (mass media), media teleinformatyczne 
(Internet, telefonia komórkowa), samo miejsce sprzedaży, wydarzenia promocyjne, a także opakowanie jako 
„niemy sprzedawca”36. Ważnym kanałem komunikacji stały się ostatnio też nowe media. 

Przez pojęcie „nowe media" należy rozumieć wszystkie media funkcjonujące dzięki multimedialnej i 
interaktywnej technice cyfrowej, nie należące do mediów klasycznych37. Stwarzają one nowe możliwości w 
procesie komunikacji marketingowej. Ich cechą interaktywność rozumiana jako możliwość reakcji odbiorcy 
wiadomości na jej treść oraz multimedialność, która oznacza integrację różnych form przekazu (tekstu, grafiki, 
dźwięku i obrazu) i ich jednoczesne oddziaływanie na kilka zmysłów odbiorcy38.  

Do nowych mediów on-line zalicza się systemy sieciowe do przekazywania danych, np. Internet, telefonię 
cyfrową oraz radio i telewizję satelitarną. Podstawową formą promocji firmy za pośrednictwem Internetu jest serwis 
World Wide Web (www), który wraz z pocztą elektroniczną stanowi najpopularniejsze usługi sieciowe (korzystają z 
nich niemal wszyscy użytkownicy). Internet jest medium interaktywnym, które pozwala uczestnikowi na 
komunikację zwrotną z nadawcami i innymi odbiorcami, co wyróżnia go spośród pozostałych mediów. Do zalet 
Internetu należy zaliczyć umożliwienie przekazania klientom bardzo szybko dużej liczby informacji, której koszt 
w przeliczeniu na jednego odbiorcę jest nieznaczny, zapewnienie dostępu do informacji przez całą dobę i przez 
cały rok. Liczba przypadkowych odbiorców reklamy w Internecie jest nieznaczna, ponieważ ludzie sami wybierają 
to, co jest dla nich interesujące39. 

Niestandardowe formy komunikacji wykorzystują przede wszystkim nowe technologie i media; kreatywne 
i zaskakujące rozwiązania, zaś komunikat jest przekazywany z wykorzystaniem metod opartych 

                                                           
33 Wiktor J.W., Promocja… op.cit., s. 53 i dalsze. 
34Frąckiewicz E., J. Karwowski J., M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004, s. 198. 
35 Lambin J. J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 570. 
36 Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa – istota i proces projektowania. [w:] B. Szymoniuk (red.), Komunikacja marketingowa – instrumenty i metody. 

PWE, Warszawa 2006, s. 26. 
37Pepels W., Kommunikations-Management. Marketing-Kommunikation vom Briefing bis zur Realisation, Schäeffer Poeschel Verlag, Stuttgart 1999, s. 445. 
38 Walter V., Die Zukunft des Online-Marketing, Rainer Hampp Verlag, München 2000, s. 7. 
39 Wiktor J. W., Promocja. op.cit., s. 240 i 43. 
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na zaangażowaniu odbiorcy. Są one efektywniejsze od tradycyjnych form dotarcia do nabywcy, pozwalają zatem 
na ograniczenie budżetu, co wiąże się z precyzyjniejszym określeniem profilu ewentualnych nabywców.  

Komunikat jest umieszczany w środowisku grupy docelowej w odpowiednim czasie i sytuacji, kontekst zaś 
i zaskoczenie są jej nieodzownymi elementami40.  

Wiele niestandardowych form komunikacji marketingowej jest fakt wykorzystywania w nich zjawiska sieci 
(social networks) oraz stymulowania komunikacji nieformalnej (plotki, przekazywania informacji „z ust do ust”), 
zwanej worth of mouth (WOM). Są to spontaniczne i niezależne dyskusje konsumentów na temat danego produktu 
lub usługi, których nie można kontrolować ani mierzyć. Występuje on zarówno w wersji online (np. wykorzystanie 
trendsetterów - osób pełniących funkcję w kreowaniu trendów), jak i offline (tzw. amplifying internetowy), obecność 
na forach, działania z pogranicza dziennikarstwa itd.41 

Media społecznościowe (social media) są to portale internetowe, których głównym przeznaczeniem jest 
umożliwienie interakcji pomiędzy ich użytkownikami. Można je zdefiniować również jako „narzędzia sieciowe i 
platformy wykorzystywane przez ludzi do wymiany opinii, spostrzeżeń, doświadczeń i poglądów między sobą” lub 
też „rozwiązania technologiczne, umożliwiające dzielenie się wiedzą i opiniami”42 Charakteryzują się wysokim 
stopniem interaktywności, opierając się na sieciowych, często mobilnych technologiach43. Dzięki szerokiemu 
wachlarzowi udostępnionych narzędzi komunikacyjnych, umożliwiają nawiązywanie kontaktów w różnorodnych 
formach, np. za pomocą for dyskusyjnych, wymiany wiadomości (np. przez e-mail), a jedną z najistotniejszych cech 
tego typu serwisów jest możliwość tworzenia grup łączących użytkowników według określonych kryteriów44 
Typowymi przykładami portali społecznościowych są Facebook, Twitter i Instagram; na niektórych stronach 
komentarze można dodawać za pomocą konta utworzonego na Facebooku. Powstają tzw. serwisy ratingowe, gdzie 
użytkownicy mogą oceniać produkty i usługi, ale także kierunki podróży, filmy itp., jednocześnie służące jako baza 
danych na ich temat (np. Tripadvisor, Filmweb)45. Podstawą funkcjonowania mediów społecznościowych jest tzw. 
user generated content (UGC), czyli treści generowane i upubliczniane przez końcowych użytkowników portali. 

Jedną z bardzo ważnych form komunikacji przedsiębiorstwa z klientem, jest współcześnie marketing 
bezpośredni, który polega na wykorzystywaniu bezpośrednich kanałów dotarcia do konsumenta w celu ominięcia 
pośredników rynkowych(np. poczta czy katalogi).Obecnie  marketing bezpośredni jest oparty przede wszystkim 
na rozbudowanych, komputerowych bazach danych o klientach46. Podstawową jego formą, wykorzystującą nowe 
media, są zakupy za pośrednictwem Internetu (tzw. e-handel, e-commerce).  

Do najczęściej stosowanych form promocji żywności ekologicznej należą wydawnictwa drukowane 
(czasopisma specjalistyczne, głównie te poświęcone żywności ekologicznej, magazyny eksperckie, ulotki, foldery, 
plakaty, gazetki sklepowe). Ta forma promocji jest wybierana przez przedsiębiorców ze względu na relatywnie niski 
koszt umieszczenia przekazu w mediach drukowanych oraz na sprofilowany zasięg dotarcia. Warto jednak 

                                                           
40 Hatalska N., Niestandardowe formy promocji, Marketing i Rynek, 2002, nr 11, s. 7-12. 
41 Hatalska N., Wydobyć z outdooru to, co najlepsze, http://www.hatalska.com/moje-publikacje/ artykuly/wydobyc-z-outdooru-to-co-najlepsze/, dostęp 

2.11.2017. 
42 Seda C., Sprzedaż online, Helion, Gliwice 2008, s. 87. 
43 Dorenda-Zaborowicz M., Marketing w social media, Nowe media, nr 3, 2012, s. 59. 
44 Grębosz M., E-konsument a portale społecznościowe, Handel Wewnętrzny, 9-10, t. 3, 2011, s. 179. 
45 Shao G., Understanding the appeal of user-generated media: a uses and gratification perspective, Internet Research, Vol. 19, nr 2, 2009, ss. 7-25. 
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podkreślić fakt, iż czasopisma specjalistyczne trafiają głównie do osób zainteresowanych, mają niewielki nakład 
i ograniczoną dystrybucję, zaś ulotki czy foldery są jedynie formą promocji uzupełniającej. Ponadto coraz większa 
grupa konsumentów – zwłaszcza młodych – nie korzysta z prasy zastępując ją czytaniem wiadomości 
w Internecie. Inną formą promocji wykorzystaną w przypadku żywności ekologicznej są targi, imprezy, wydarzenia 
branżowe, będące zarówno szansą na prezentację nowych produktów, jak również miejscem poszukiwania 
pomysłów na nie. Jak podkreślała większość badanych, takie imprezy są bardzo potrzebne w celu integracji branży, 
wzajemnego wspierania się oraz komunikacji. Część badanych przedsiębiorców deklarowała korzystanie z mediów 
zewnętrznych (outdoor), w dużej mierze lokalnych, ze względu na ich niższą cenę oraz lokalny charakter firmy. 
Mniejsze lokalne firmy (głównie przetwórcy) korzystali również z innych form promocji lokalnej (radio, telewizja) ze 
względu na zasięgi ich oddziaływania. Bardzo rzadko korzystano z promocji w mediach elektronicznych o zasięgu 
ogólnokrajowym (radio, telewizja), jak również podkreślano niską efektywność takich kampanii ze względu na duże 
nakłady finansowe. Najbardziej innowacyjne firmy uczestniczyły w eventach o tematyce zdrowotnej czy sportowej. 

Bardzo ważną rolę w promocji żywności ekologicznej pełni obecnie szeroko rozumiany Internet. Są to 
zarówno strony internetowe przedsiębiorstw, banery, mailing, newslettery. Zdecydowanie rzadziej przez 
przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem lub dystrybucją produktów ekologicznych wykorzystywane takie 
formy komunikacji internetowej jak blogi tematyczne o gotowaniu czy poświęcone zdrowiu, wykorzystanie 
influencerów czy ambasadorów marki lub aplikacje mobilne. Sklepy internetowe korzystają przede wszystkim z 
pozycjonowania w wyszukiwarkach, narzędzi Google Merchant, reklamy kontekstowej itp. Mają one możliwość 
śledzenia aktywności klientów na stronie, co bardzo ułatwia kierowanie do nich sprofilowanych komunikatów 
promocyjnych. Takie narzędzia promocji odznaczają się również często niewygórowaną ceną.  

Z promocji w mediach społecznościowych korzysta zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw. 
W wywiadach podkreślano jednak małe znaczenie sprzedażowe takich działań: są one prowadzone w celu 
wykreowania lub podtrzymania pozytywnego wizerunku firmy, stworzenia platformy komunikacji z klientem, 
informowania o bieżącej działalności firmy, wydarzeniach, imprezach itp.  

Badani dystrybutorzy żywności ekologicznej często wskazywali na prowadzenie działań promocyjnych w 
gazetkach (katalogach) sklepowych, czasem dedykowanych specjalnie żywności ekologicznej, których 
oddziaływanie jest nadal duże; ponadto trafiają one do tych konsumentów (głównie są to osoby starsze), którzy nie 
korzystają z Internetu. Bardzo często stosowaną przez te przedsiębiorstwa formą promocji była promocja 
sprzedaży w formie obniżek cen, promocji „2 za 1”, degustacji, akcji tematycznych czy merchandisingu. Półki 
sklepowe w tych placówkach handlowych, które mają wyodrębnioną kategorię produktów ekologicznych, są 
specjalnie oznakowane, wyróżnione, np. kolorem zielonym. Ważną formą promocji, zwłaszcza dla produktów nowo 
wprowadzanych, są degustacje, ponieważ jest to dobra forma przybliżenia klientowi nowości. 
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Rysunek 15. Formy promocji wykorzystywane w działaniach badanych przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
Źródło: Badania własne  

Przetwórcy żywności ekologicznej najczęściej korzystają z czasopism specjalistycznych (np. Biokurier, 
Ekodostawcy itp.), ulotek, banerów, a także targów i imprez branżowych, Internetu (w tym mediów 
społecznościowych) oraz mediów lokalnych. Biorą również udział w konkursach o zasięgu regionalnym 
i ogólnokrajowym w celu uzyskania dostępu do mediów masowych (informacja o takich konkursach i ich laureatach 
bywa pokazywana nawet w telewizji ogólnokrajowej). Jak łatwo zauważyć, wszystkie te formy promocji 
charakteryzują się niską ceną, co jest jednym z głównych powodów nie korzystania z innych form promocji. Badani 
przetwórcy podkreślili również niewielką efektywność działań promocyjnych w mediach masowych ze względu na 
coraz większe wypieranie mediów tradycyjnych przez Internet. 
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Rysunek 6. Formy promocji wykorzystywane w działaniach badanych przedsiębiorstw przetwórczych 
Źródło: Badania własne  

„W Biokurierze, Ekodostawcy probowaliśmy promować, teraz jesteśmy w dietetyce”. [PR_OWZ] 

„Internet, gazetki eko, Biokurier (bezpłatne); znajoma przyjeżdża, robi zdjęcia - za darmo. Wzajemna promocja przetwórców 

eko. Promocja prowadzona wszędzie, gdzie się da: ARR, Urzędy Marszałkowskie, przy KEN 

w Warszawie - własnym kosztem, wyjazdy gdzie się da. Do Olsztyna, do Częstochowy. TVN 24 – ekologia 

czy ściema - nie był rzetelny (…)”. [PR_M] 

„Media społecznościowe, prasa, eventy prozdrowotne, sportowe, degustacyjne (…) z 70 indeksów zawsze 

coś ekologicznego na promocję idzie, też się tym szczycimy, to jest nasz wyróżnik. Pokazujemy w mediach, ambasadorzy 

marki: celebryci, dietetycy, influencerzy - wybierają ekologiczne produkty. (…) Obecnie jest klient internetowy i te kampanie 

powinny być w Internecie i social mediach (…)”. [PR_OWZ] 

„Informacje w Internecie, artykuły w prasie, wydawanie własnego czasopisma dostępnego w sklepach bio 

i w Internecie (artykuły informacyjne i przepisy wykorzystujące produkty eko w potrawach), rozdawanie próbek produktów 

wybranym, świadomym klientom”. [PR_OWZ] 

„Newsletter, banery na stronie, kategoria jest wyodrębniona spośród innych, social media”. [D_NOW] 

„Programy lojalnościowe, pozycjonowanie strony (…). Mailingi (…). Od czasu do czasu imprezy, outdoor, radio, Facebook - 

ale wygenerowanie przejścia z Facebooka do strony nie jest proste. Jesteśmy, ale to nie jest nr 1 naszych działań 

promocyjnych. (…). Trzeba to mieć ale trudno na tym budować sprzedaż jako taką”. [D_NOW] 

„Mamy gazetki drukowane, które są dystrybuowane do skrzynek, są one rozdawane do zakupu naszych klientów, gazetka jest 

także dostępna na stronie internetowej. Zwykłe promocje cenowe, banery na stronie głównej, dodatkowe znaczniki, które 

wyodrębniają produkty, w celu podniesienia sprzedaży. Jesteśmy w stanie robić promocje koszykowe np. 3 za grosz, 2 w 1, 

kup coś dostaniesz coś. (…). Chcielibyśmy, aby klienci, którzy do nas przychodzą kupowali wszystkie produkty w tym także 

bio dlatego takie reklamy (metro, radio, billboardy) są reklamą wizerunkową. Zdarza się, że w mediach społecznościowych to 

Formy 
promocji 

przetwórców

Targi, imprezy 
masowe, 

wydarzenia 
branżowe

Outdoor - media 
zewnętrzne 

lokalne

Lokalne media 
elektroniczne 

(radio, telewizja)

Internet:
strony, banery, 

mailing, newsletery
blogi tematyczneMedia 

społecznościowe 
dla kreowania 
wizerunku firm

Konkursy o udział 
w mediach  o 

zasięgu krajowym

Eventy o profilu 
zdrowotnym i 
sportowym

Wydawnictwa drukowane: 
-czasopisma specjalistyczne

ulotki, foldery



str. 86 

się tam pojawia, że jest to wykorzystywane natomiast chwilowo nacisk jest na wizerunek i konkurs dla naszych klientów. 

Wydajemy najwięcej na gazetki (w kategorii promocji bio)”. [D_NOW] 

„To, że produkt trafia do gazetki i jest u nas w promocji to nie jest tak że my to sami wybieramy, tylko jest jakaś rozmowa i 

ustalana strategia z producentem. Nie ma czegoś takiego, że jednych wspieramy a innych nie tylko 

są tacy producenci, którzy są bardziej chętni, żeby promować swoje produkty są też tacy, którzy są mniej aktywni. (…). Ale 

coraz częściej, szczególnie na tzw. stronach digital, czyli na naszych wewnętrznych stronach internetowych gdzie prowadzimy 

handel (…) organizujemy akcje tematyczne produktów bio. Strona nabiału, strona serów albo strona wędlin bez glutaminianu 

sodu, bez konserwantów itd. To to zaczynamy budować, bo już pewną gamę, w której możemy pokazywać głębokość już 

zbudowaliśmy. Teraz wychodzimy na zewnątrz ale bardziej w digital (…)”. [DSS] 

„Przede wszystkim (…) te różnego rodzaju ulotki, banery to raz. (…). Prasa lokalna, były Super Nowości i dawały całe wydanie 

o żywności (…) To dała te zdjęcia ekologiczne i cały opis tej naszej polityki. W tej chwili telewizja lokalna (…). Każdemu migają, 

że wyroby (…) są zdrowe i wyroby się mu tam pokazują. Tu taki był wywiad ze mną w prasie rolniczej na temat ekologii”. 

[PR_M] 

8.3 Budżet na promocję produktów ekologicznych 

Wysokość budżetu promocyjnego wpływa w decydującym stopniu na możliwość wykorzystania różnych 
instrumentów promocyjnych oraz zakres i jakość prowadzonych działań. Przedsiębiorstwa różnią się zasobami 
kapitałowymi; firmy o ograniczonych środkach finansowych zwykle koncentrują się na jednym, najbardziej 
skutecznym narzędziu promocyjnym (np. reklamie), natomiast przedsiębiorstwa dysponujące dużymi zasobami 
finansowymi wykorzystają zwykle kilka instrumentów promocyjnych jednocześnie, zwiększając w ten sposób efekt 
komunikacyjny.47 

Wielkość wydatków na promocję można określić za pomocą kilku metod48 między innymi poprzez: określony 
procent sprzedaży, na podstawie wydatków konkurencji, wg. zasady ”wszystko na co stać firmę, czy zgodnie z 
metodą zadaniową. Jest to najbardziej prawidłowe i dynamiczne podejście, gdyż najpierw określany jest cel 
promocji, jaki ma być osiągnięty w warunkach rynkowych, następnie formy promocji, środki przekazu 
promocyjnego, częstotliwość oddziaływania, a dopiero potem wysokość wydatków promocyjnych. Jeżeli okaże się, 
że suma, jaka w ten sposób zostanie ustalona jest za wysoka w stosunku do finansowych możliwości 
przedsiębiorstwa, należy najpierw zweryfikować cele i sposoby ich osiągnięcia. 

Informacje na temat budżetu na działania promocyjne żywności ekologicznej były udzielane niechętnie, 
głównie ze względu na tajemnicę handlową i obawę przed działaniami konkurencji. Jednym z typów strategii 
w zakresie budżetów promocyjnych jest bowiem przeznaczanie na niego tyle samo lub nieco więcej 
niż konkurencja. Tylko jeden przetwórca żywności ekologicznej zadeklarował, że nie ma osobnego budżetu 
na promocję, bo „Szkoda na to pieniędzy, oszczędzamy każdą złotówkę”. 

Uzyskane informacje pozwalają na stwierdzenie, iż większość badanych przedsiębiorstw – zarówno 
przetwórców jak i dystrybutorów - posiada budżet na działania promocyjne. Najczęściej jest on z góry zaplanowany 
na cały rok, czasem ulega w jego trakcie modyfikacji (np. w sytuacji, gdy pojawiają się ważniejsze wydatki). Zdarza 

                                                           
47 Czarnecki A., Strategie komunikacji marketingowej. [w:] W. Wrzosek (red.) Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004, s. 183. 
48 A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1999. 
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się również, że firma, która zapanowała zbyt wysoki budżet na działania promocyjne, musi 
go wydać np. do końca roku, co jest niekorzystne biorąc pod uwagę niewielką skuteczność i efektywność takich 
działań.  

Charakter prowadzonych działań promocyjnych przez przedsiębiorców pozwala stwierdzić, 
że większymi budżetami na promocję dysponują dystrybutorzy, natomiast znacznie mniejszymi – przetwórcy, 
zwłaszcza specjalizujący się wyłącznie w żywności ekologicznej. Wyjątkiem są sklepy internetowe, stosujące 
najczęściej niskobudżetowe, silnie stargetowane działania promocyjne. Część dystrybutorów i producentów 
deklaruje, że nie ma osobnego budżetu na kategorię żywność ekologiczna, z wyjątkiem momentu 
jej wprowadzania do oferty, co jest najczęściej związane z kampanią informacyjną w mediach. Również przetwórcy, 
którzy mają w swojej ofercie zarówno produkty ekologiczne jak i konwencjonalne, mogą przeznaczać na promocję 
żywności ekologicznej osobne budżety lub promować je wspólnie pod jedną marką.  
„Tak, budżet jest; nie potrafię oszacować. Każdy dział ma swoją część, jest dział, który się zajmuje wydrukiem gazetek, kolejna 

osoba zajmuje się reklamami”. [D_NOW] 

„Dużo wydajemy na promocję żywności ekologicznej”. [D_NOW] 

„Budżet w linii marketingu i działania na tego typu produkty muszą się mieścić w budżecie miesięcznym, rocznym, którym 

dysponuje marketing”. [DSS] 

„Nie są to małe pieniądze w skali roku, strona internetowa, Facebook łącznie około 70 tys. rocznie”. [PR_OWZ] 

„Brak - szkoda kasy. Nie mamy takich zysków, żeby je przeznaczyć je specjalnie na promocję. Jeden grosz zaoszczędzony to 

jeden grosz sprzedanego towaru - musimy bardzo oszczędzać”. [PR_M] 

„Budżet jest i harmonogram, jest rozpisywany, ale czasem są niespodzianki i wtedy nie wydajemy na razie, oszczędzamy. 

Często budżety marketingowe są przestrzelone i trzeba je wydać, zwłaszcza w dużych firmach, korporacjach”. [PR_OWZ] 

„Zawsze są specjalne budżety, generalnie przy wprowadzaniu produktu ekologicznego na rynek stosujemy takie same zasady, 

jak przy każdym innym nowym produkcie” [PR_M] 

„Mamy wyodrębniony budżet, dzięki temu, że udało się nam pozyskać dotację na promocję produktów ekologicznych (…)”. 

[PR_M] 

„W sumie to nam tam idzie ze 800 tys. na tą (promocję). To idzie dużo”. [PR_M] 

8.4 Adresaci działań promocyjnych 

Adresatami promocji mogą być obecni lub potencjalni klienci firmy, jak również osoby podejmujące 
decyzje o zakupie lub mające na nie wpływ (np. dzieci). Precyzyjne określenie adresatów działań promocyjnych 
firmy oraz strategii, czyli form i sposobów dotarcia do nich z przekazem promocyjnym ma duże znaczenie dla 
skuteczności i efektywności tych działań. 
Wyróżnia się trzy odmienne grupy odbiorców działań promocyjnych przedsiębiorstwa49: 

− nabywcy dotychczasowi, obecni i potencjalni; 

− pośrednicy, dostawcy, kooperanci, konkurenci itp.; 

− właściciele, akcjonariusze, media, instytucje władzy centralnej i lokalnej, organizacje i stowarzyszenia 
zawodowe (np. izby przemysłowo-handlowe). 

                                                           
49 Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji… op. cit., s. 83-84. 
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Kluczowe cele przedsiębiorstwa w ramach procesu identyfikacji odbiorców stanowi: określenie grupy 
docelowej własnych klientów, rozpoznanie miejsc i metod zdobywania przez nich informacji, określenie stopnia 
znajomości przedsiębiorstwa i jego produktów przez klientów oraz poznanie opinii klientów o produktach 
konkurencyjnych przedsiębiorstw50. 

Po zidentyfikowaniu rynku docelowego należy zdecydować o wyborze wąskiej lub szerokiej formy 
promocji. W przypadku promocji wąskiej grupa odbiorców jest węższa niż krąg potencjalnych nabywców i 
adresowana do osób, które są w stanie kształtować opinie o produkcie i mają duży wpływ na konsumentów 
(pośredników w kanałach dystrybucji, osób „publicznych” i liderów opinii społecznej, nabywców instytucjonalnych 
itp.)51. Natomiast promocję szeroką przeprowadza się wówczas, gdy grupa odbiorców jest większa od docelowego 
segmentu rynku52. Tego typu kampania promocyjna jest wykorzystywana w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo 
dysponujące produktem masowym (np. żywnościowym), którego właściwości predysponują do promowania za 
pomocą reklamy masowej o szerokim zakresie oddziaływania (np. telewizyjnej czy internetowej), wchodzi na nowe 
rynki geograficzne. 

 
Rysunek 7. Podstawowe grupy adresatów działań promocyjnych przedsiębiorstw przetwórczych i dystrybucyjnych 
Źródło: Badania własne  

Działania promocyjne w przypadku większości badanych przedsiębiorstw – zarówno zajmujących się 
przetwórstwem jak i dystrybucją żywności ekologicznej – są skierowane zarówno do wszystkich klientów. 
Najczęściej są zaliczane do nich osoby określane jako „świadome”. Ta szeroka grupa klientów obejmuje osoby 

                                                           
50 Drzazga M., Systemy komunikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 73. 
51 Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji… op. cit., s. 88. 
52 Drzazga M., Systemy komunikacji… op. cit., s. 73-74. 
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mające wiedzę na temat żywności ekologicznej bądź jej poszukujące („czytacze” etykiet), świadome znaczenia 
żywności dla zachowania zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Według kryteriów socjo-demograficznych są oni 
definiowani jako osoby młode (najczęściej w wieku 35-50 lat), o wyższym wykształceniu, wysokich zarobkach, 
najczęściej pracujące (a nawet zajmujące stanowiska kierownicze), zamieszkałe w dużych miastach; często 
są to osoby dbające o aktywność fizyczną, uprawiające sport. Warto podkreślić, że zaliczają się do tej grupy 
również osoby dbające o rodzinę (troskliwe) oraz szeroko rozumiane środowisko (m.in. dobrostan zwierząt). Można 
tutaj wymienić również wegetarian i wegan, którzy szczególnie dużą wagę przywiązują do pochodzenia produktów 
i ich wartości odżywczej. Większość badanych przedsiębiorców podkreślała znaczenie statusu materialnego 
nabywców żywności ekologicznej ze względu na jej wysoką cenę.  

Drugą najczęściej wskazywaną jako adresat działań promocyjnych dla żywności ekologicznej grupą 
klientów są kobiety, zarówno definiowane jako gospodynie domowe, jak i matki, zwłaszcza z małymi dziećmi lub 
kobiety w ciąży. W opinii niektórych badanych nie są to jednak przeciętne gospodynie domowe, ponieważ muszą 
to być również osoby świadome, o ponadprzeciętnych dochodach w gospodarstwie domowym. 
Nie zaobserwowano wzrostu zainteresowania żywnością ekologiczną w wyniku wprowadzenia programu 500+ 
co prowadzi do wniosku, że podniesienie stopy życiowej rodzin z dziećmi bez jednoczesnego uświadomienia 
korzyści płynących z kupowania produktów ekologicznych nie prowadzi do większego zainteresowania żywnością 
ekologiczną w tej grupie. 

Kolejną dużą grupą klientów, do których kierowane są działania promocyjne firm w zakresie żywności 
ekologicznej są osoby chore, w tym dotknięte chorobą nowotworową, z alergiami (np. uczuleniem na gluten), 
lub też osoby, których członek rodziny (głównie dziecko) cierpi na jakieś schorzenie. Z analogicznych powodów po 
żywność ekologiczną sięgają osoby starsze – emeryci i renciści – nawet w sytuacji, gdy ich status materialny nie 
pozwala im na swobodne podejmowanie decyzji o jej zakupie. Często takie osoby kupują produkty ekologiczne nie 
dla siebie, ale dla dzieci i wnuków. 

Pozostałe grupy klientów, do których kierowane są działania promocyjne przez przetwórców 
i dystrybutorów żywności ekologicznej to: klienci biznesowi, podkreślający w ten sposób swój status materialny 
oraz świadomość (znaczenie wizerunkowe oraz potrzeba spójności postaw w życiu osobistym i zawodowym), 
gastronomia (na ten segment klientów wskazywało bardzo niewielu badanych) oraz szpitale i hospicja, do których 
niejednokrotnie trafiają materiały informacyjne na temat zdrowotnych walorów żywności ekologicznej.  

Należy przy tym podkreślić fakt, iż większość badanych zaobserwowała wysoki stopień lojalności klientów 
w odniesieniu do żywności ekologicznej. Osoby, które – czasem przypadkowo lub na próbę – sięgnęły po produkty 
ekologiczne, kupują je często i poszerzają swój koszyk o nowe. Świadczy to o tym, że w przypadku żywności 
ekologicznej bardzo ważne jest przełamanie bariery pierwszego zakupu, po którym z dużym 
prawdopodobieństwem nastąpią kolejne. 
„Do wszystkich klientów z kategorii eko”. [D_NOW] 

„Do wszystkich, aby zainteresować i kierują także do świadomych klientów”. [D_NOW] 

„Kierujemy promocję do osób, które są zainteresowane żywnością eko”. [DH] 
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„Konkretnie do konsumenta, próbujemy się integrować z tymi antyrakowymi, dietetycy (ale tu trzeba uważać 

z komunikacją) (…)”. [PR_OWZ] 

8.5 Sposób realizacji działań promocyjnych 

Kampanie promocyjne można prowadzić na kilka różnych sposobów: jednym z nich jest promocja 
wszystkich produktów pod marką producenta, obejmując nią wszystkie produkty oferowane przez 
przedsiębiorstwo; jednak jeśli grupa produktów jest niejednolita i/lub skierowana do rożnych grup klientów, taka 
kampania może być mało skuteczna. Inna strategia zakłada posługiwanie się w działaniach promocyjnych 
submarkami, zawierającymi najczęściej element marki wiodącej i przyrostek oznaczający specyfikę grupy 
produktów. Produkty sprzedawane w sieciach handlowych mogą być również promowane wspólnie przez 
producenta i handlowca lub sprzedawane (jak również promowane) pod marką handlową. W przypadku 
wyodrębnionej kategorii rynkowej żywności ekologicznej działania promocyjne mogą być również prowadzone 
wspólnie przez przetwórców, najczęściej ze wsparciem instytucjonalnym (promocja kategorii produktu) lub przez 
instytucje krajowe lub zagraniczne. 53  

W przeciwieństwie do promocji marki, której celem jest informowanie konsumentów o wyróżniających 
i charakterystycznych dla produktu cechach, które pozwalają na odróżnienie go od produktów konkurencyjnych, 
promocja kategorii produktu promuje całą grupę w miarę jednorodnych produktów. Ma ona na celu zwiększenie 
całkowitej sprzedaży i popytu na wybrane produkty lub przynajmniej redukcję tempa spadku ich konsumpcji. 
Promocja kategorii produktu jest też wykorzystywana w celu poszerzenia zagranicznych rynków zbytu 
dla wybranych grup produktów oraz wsparcia dla takich działań jak: edukacja, rozwój nowych lub ulepszonych 
produktów lub badania zachowań konsumentów itp. Wszędzie, gdzie należy wspierać interes wspólny dla sektora 
rynkowego z powodzeniem stosuje wspólne działanie poprzez ten specyficzny instrument marketingowy. 
Za ważny cel społeczny tego kierunku promocji należy uznać także zwiększenie wiedzy konsumentów i stworzenie 
warunków wyboru racjonalnego modelu spożycia. 54 

Marketing społeczny definiowany jest jako równoczesne zaadaptowanie filozofii marketingu 
i dostosowanie technik marketingowych dla wywoływania zmian zachowania ludzi, które ostatecznie prowadzą 
do społecznie pożądanych zmian w postawach i systemie wartości. Wykorzystuje on narzędzia marketingu 
komercyjnego, ale służące do zarządzania projektami społecznymi, nastawionymi na efekt społeczny, pośrednio 
np. poprzez zbiórkę środków na sprawę społeczną lub też bezpośrednio - zmierzając do zmiany postaw 
społecznych. Przypadek rolnictwa ekologicznego i postaw wobec produktów ekologicznych odnosi się do tego typu 
działań.  

Celem kampanii społecznej nie powinno być robienie szumu informacyjnego; powinna ona 
w odpowiedni sposób realizować strategię marketingu społecznego zgodną z celami wszystkich jej partnerów 
i zainteresowanych stron. W przypadku rolnictwa ekologicznego partnerami powinni być zarówno producenci, 
przetwórcy, jak też handlowcy i konsumenci, szczególnie innowatorzy. Jeśli odbiorcy nie dostaną wiarygodnego 

                                                           
53 Świątkowska M., Reklama kategorii jako narzędzie wsparcia rozwoju sektora mleczarskiego w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 

Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. XI, z. 3, s. 366–371. 
54 Świątkowska M., Działanie promocji towarowej w sektorze mięsa wieprzowego, „Nasza Ziemia” 2013, nr 7, s.13-15. 
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 i rzetelnego komunikatu, bardzo szybko zniechęcą się, zarówno do tych produktów jak również stracą 
zainteresowanie tematem społecznym i będą bardziej oporni na zmianę zachowania. 

Zarówno przetwórcy żywności ekologicznej jak i jej dystrybutorzy w większości przypadków prowadzą 
działania promocyjne pod marką własną; czasem wykorzystywana jest submarka, zwłaszcza gdy produkty 
ekologiczne stanowią uzupełnienie asortymentu produktów konwencjonalnych. Część przetwórców bierze 
pod uwagę podjęcie produkcji żywności ekologicznej pod markę handlową, z czym jednak wiąże się szereg 
problemów, zwłaszcza związanych z jakością tych produktów w porównaniu do oferowanych pod marką 
producenta oraz niższą ceną narzuconą przez sieci handlowe. Biorąc pod uwagę możliwość identyfikacji 
producenta – mimo nie zadeklarowania pochodzenia produktu – i jego niższą cenę można się spodziewać, 
że takie produkty będą chętniej kupowane niż droższe produkty pod marką własną. W przypadku współpracy 
z sieciami handlowymi, działania promocyjne są wspólne – zarówno przetwórcy jak i przedstawiciele sieci 
handlowych zadeklarowali, że bardzo duże znaczenie ma chęć współpracy w zakresie działań promocyjnych. 
Koszty takich działań są ponoszone wspólnie, a zakres działań i kompetencji każdej ze stron jest z góry określony 
(np. animacje w sklepach należących do sieci handlowych, z udziałem przetwórców prezentujących swoje wyroby).  

Część przedsiębiorców deklaruje wykorzystanie logo żywności ekologicznej („zielony listek”) w swoich 
przekazach promocyjnych; zdaniem wielu z nich świadomość jego znaczenia jest w społeczeństwie polskim 
niewielka.  
„Musi być strategia, badania, wyczucie. Nie wszystkie produkty sprzedadzą się w danej komunikacji. Trzeba budować strategię 

na działania komunikacyjne z klientem. jest to bardzo istotne. Jest osobna procedura reklamowania eko, co podkreślamy (…) 

Konsument musi mieć jasną informację. Kanały są te same co na konwencję, ale różne argumenty dedykowane materiały 

reklamowe (…) jest wyraźny podział”.’ [PR_OWZ] 

„Marka przetwórcy wraz z oznakowaniem żywności ekologicznej, które umieszczane nie na wieczku, ale na boku opakowanie”. 

[PR_M] 

„Promujemy markę przedsiębiorcy”. [PR_OWZ] 

„Czasami w mailingach do klientów, jeśli wprowadzamy coś nowego do kategorii bio, posługujemy się logo żywności 

ekologicznej”. [D_NOW] 

Producent może adresować swoją politykę promocji bezpośrednio do konsumenta i/lub pośredników 
handlowych; zależy to od typu przyjętej strategii promocyjnej i jej związków ze strukturą kanałów dystrybucji: 
strategii push (pchaj) i pull (wciągaj)55. W przypadku strategii push producent stara się pozyskać dla swoich 
wyrobów przede wszystkim hurtowników, którzy docierają potem do detalistów, a ci z kolei oddziałują na końcowych 
nabywców. Najwłaściwszą formą promocji jest w tym przypadku promocja sprzedaży i sprzedaż osobista, zaś w 
przypadku reklamy - reklama pocztowa (direct mail), docierająca bezpośrednio do pośredników handlowych oraz 
w takich środkach przekazu, które docierają do przedsiębiorstw handlowych. W strategii pull największe 
zastosowanie ma reklama masowa, której głównymi adresatami reklamy są konsumenci. Zgłaszają oni swoje 
zapotrzebowanie na określone produkty u detalistów, ci zaś z kolei zamawiają towar w hurcie. Reklamowane 
produkty żywnościowe są w związku z tym chętniej kupowane przez handlowców, którzy mają gwarancję ich 

                                                           
55 Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji…op.cit., s. 68-69. 
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sprzedania56. Można również wyróżnić strategię mieszaną, będącą połączeniem powyższych strategii (rysunek 
18). 

 

 
Rysunek 18. Typy strategii promocji 
Źródło: Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 566. 
 

Strategia „przyciągania” (pull) prowadzi bezpośrednio do zwiększenia popytu na produkty będące 
przedmiotem promocji, jest najczęściej stosowana na rynku dóbr konsumpcyjnych, w odniesieniu do finalnych 
nabywców i ma na celu skłonienie ich do natychmiastowego działania (zakupu). Większe znaczenie w przypadku 
stosowania tej strategii mają takie instrumenty jak reklama i promocja sprzedaży. Jeśli natomiast firma dociera do 
nabywców przez pośredników marketingowych tak, aby produkty były „przesuwane” w stronę konsumentów 
(strategia push), wykorzystuje przede wszystkim sprzedaż osobistą i promocję sprzedaży57. Może być ona jednak 
stosowana z powodzeniem na rynku żywności w przypadku produktów trwałych. 

Promocja do partnerów handlowych jest w niewielkim stopniu wykorzystywana przez dystrybutorów – 
takie działania zadeklarowały tylko sklepy internetowe (są to np. kosze prezentowe). Przetwórcy żywności 
ekologicznej także wypowiadali się na ten temat enigmatycznie; firmy współpracujące z sieciami handlowymi 
prowadzą wspólne działania promocyjne polegające na umieszczaniu produktów w gazetkach handlowych. 

                                                           
56 Nowacki R., Wpływ reklamy na sprzedaż produktów żywnościowych, Marketing i Rynek, 6, 1997, s.36-40. 
57 Drzazga M., Systemy komunikacji…op.cit., s. 76. 
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Przetwórcy wysyłają również gazetki do partnerów handlowych, zapraszają ich na targi itp. Niektórzy 
przedsiębiorcy wysyłają swoje oferty handlowe do klientów biznesowych w celu zainteresowania ich swoimi 
produktami, albo wysyłają pracowników działu marketingu aby rozdawali próbki produktów w sklepach. 
Dystrybutorzy prowadzą szkolenia np. z certyfikacji żywności ekologicznej skierowane do producentów i 
przetwórców żywności w celu zachęcenia ich do podjęcia tego typu działalności. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
duże znaczenie ma tu pozycja rynkowa przetwórcy w stosunku do dystrybutora – w przypadku firm liczących się 
na rynku często inicjatywa współpracy wychodzi od sieci handlowych. Należy również podkreślić, że rynek 
producentów żywności ekologicznej charakteryzuje się wysokim stopniem kooperacji, również w zakresie promocji, 
co polega na promowaniu się producentów nawzajem, dzięki czemu informacja o produktach może trafiać do 
szerszej grupy klientów, również biznesowych. 
„Kosze prezentowe - są też tylko z produktami bio”. [D_NOW] 

„Gazetki dla partnerów, artykuły piszemy, zamieszczamy zdjęcia, zapraszamy na targi jesteśmy na ważniejszych (Natura 

Food)”. [PR_OWZ] 

„Wzajemna promocja producentów eko - nawzajem się wspierają”. [PR_M] 

„Mamy bazę klientów, wysyłamy więc do nich oferty i w momencie kiedy on jest zainteresowany produktem, to na pewno 

produkt powinien znaleźć się w jego ofercie, żeby on mógł być sprzedawany. My pracujemy obecnie nad tym, żeby produkt 

znalazł się w ofercie (…)”. [PR_M] 

Przekaz (komunikat) promocyjny obejmuje znaczenia, symbole, kodowanie i dekodowanie, a także jego formy 
i organizację. Znaczenie przekazu wyraża cele, zamiary i intencje nadawcy; ważną cechą przekazu jest jego forma, 
która powinna być dostosowana do oczekiwań odbiorców, ich systemów wartości, przekonań, zwyczajów i 
standardów życia społecznego itp. Przekaz z jednej strony ma zapewniać realizację celów nadawcy, z drugiej zaś 
czynić to w sposób efektywny.  

Sposób argumentacji użytej w przekazie promocyjnym ma decydujące znacznie dla jego skuteczności. 
Wykorzystanie argumentów racjonalnych lub emocjonalnych zależy od czynników sytuacyjnych (np. warunków 
odbioru reklamy), cech odbiorcy reklamy (np. poziomu jego zaangażowania), jak również cech produktu, w tym 
jego rodzaju i fazy cyklu życia (nowy czy już obecny na rynku); zwykle w reklamy odwołują się przy tym zarówno 
do wiedzy jak i emocji nabywcy58. 

Hasła stosowane w przekazach promocyjnych przez przetwórców i dystrybutorów produktów 
ekologicznych są bardzo różnorodne; najczęściej odwołują się one do smaku, zdrowia i zmiany nawyków 
(„żyj lepiej”), nieco rzadziej do tradycji, pochodzenia (lokalne, polskie, wsparcie polskich producentów) 
czy dziedzictwa kulturowego. Do argumentów wykorzystywanych w promocji żywności ekologicznej należą również 
te związane ze ochroną środowiska (proekologiczne), zaufaniem do produktów ekologicznych oraz faktem, że nie 
zawierają one substancji szkodliwych (pestycydów, GMO, konserwantów itp.). Niektóre przekazy promocyjne 
koncentrują się na pokazaniu różnicy pomiędzy produktami ekologicznymi i konwencjonalnymi. 
W przypadku wprowadzania na rynek nowych produktów ekologicznych przekazy odwołują się również do tego 

                                                           
58 Maison D., Przez serce czy przez rozum? - drogi oddziaływania reklamy, Marketing i Rynek, 10, 1996, s. 25. 
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faktu, zaś kiedy są prowadzone promocje cenowe (obniżki cen produktów ekologicznych) informacja na ten temat 
jest przekazywana klientowi.  
„Zmień nawyki, spróbuj czegoś innego, smak”. [D_NOW] 

„Budzenie zaufania do produktów ekologicznych, podkreślanie, że więcej kupujących te produkty, to niższe ich ceny”. [DSS] 

„Brak szkodliwych substancji, są produkowane w taki sposób, aby były smaczne, chronią środowisko, stanowią wsparcie dla 

polskich producentów, pieniądze zostają w Polsce; hasło marketingowe »z miłości do jakości«”. [PR_OWZ] 

„Żyj lepiej”. [DSS] 

„Hasła zdrowotne, podkreślenie ekologiczności (wyjaśnienie czym jest liść, ekologiczna żywność, czym to się różni)”. 

[PR_OWZ] 

„(…) W którejś naszej propagandzie jest dodane hasło Hipokratesa pożywienie jest lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Ja 

miałem to w swoich przemówieniach. Myśmy dawali to do gazet, telewizji”. [PR_M] 

Plany zarówno przetwórców jak również dystrybutorów żywności ekologicznej dotyczące działań 
promocyjnych zostały najczęściej zdefiniowane jako kontynuacja dotychczasowej promocji; podmioty które 
rozpoczynają produkcję lub sprzedaż tej żywności planują działania wpierające ich wchodzenie na rynek. Niektórzy 
przedsiębiorcy planują konkretne kampanie promocyjne dedykowane żywności ekologicznej 
(np. katalogi sklepowe, działania w Internecie) lub ich intensyfikację, zgodnie ze strategią firm. Należy podkreślić, 
iż działania promocyjne polegające na zapraszaniu przez sieci handlowe do współuczestnictwa w promocji 
żywności ekologicznej producentów i przetwórców tej żywności spotkały się z zainteresowaniem środowiska 
i chęcią naśladownictwa. 
„Chcemy kontynuować to co zaczęliśmy”. [DH] 

„Interaktywny marketing w sieci”. [PR_OWZ] 

„Więcej obecności poza Internetem, bo są granice tego co można wyciągnąć z Internetu”.[D_NOW] 

„W 2018 r. ten program (…) będzie bardzo obecny w naszej komunikacji digitalna i papierowej, ale nie tylko w ten sposób, ale 

także obecność w strefach promocyjnych na wejściu do sklepu. Chcemy pokazywać selekcję i owoców, i warzyw i też działu 

środków spożywczych trwałych (…)”. [DDS] 

8.6 Ocena skuteczności działań promocyjnych w odniesieniu do ekologicznego rolnictwa i żywności 
ekologicznej 

Oceniając skuteczność działań promocyjnych należy mieć na względzie szereg czynników oddziałujących 
na danym rynku. Skuteczność działań promocyjnych oznacza przede wszystkim stopień realizacji założonych 
celów, które można rozpatrywać w dwóch aspektach: wymiaru (jako cele ekonomiczne i psychograficzne) oraz 
horyzontu czasowego (cele długo- i krótkofalowe). Pojęcie skuteczności ma charakter jakościowy i wyraża relację 
cele – efekty komunikacji marketingowej59. Jego dopełnieniem jest pojęcie efektywności komunikacji. Promocja 
jest efektywna, jeśli przyrost zysku pod wpływem kampanii promocyjnej jest większy od przyrostu nakładów 
(budżetu)60. Wśród efektów ekonomicznych, najważniejszych dla przedsiębiorstw przetwórstwa ekologicznego, 
największe znaczenie ma zwykle dynamika sprzedaży (stymulowanie szybkich efektów sprzedażowych) oraz 

                                                           
59 Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji…op.cit., s. 100. 
60 Wiktor J. W., Promocja [w:] J. Altkorn (red.) Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 333. 
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udział w rynku (jego zwiększenie, utrzymanie, zahamowanie spadku), ale też tworzenie reputacji czy wizerunku 
firmy lub marki. 

Badanym przedsiębiorcom bardzo trudno było ocenić skuteczność prowadzonych działań promocyjnych; 
większość z nich za najbardziej skuteczną formę promocji uznała działania w Internecie (strony internetowe, 
działania w mediach społecznościowych, mailing, newslettery, pozycjonowanie w wyszukiwarkach), będące 
jednocześnie najbardziej efektywną formą promocji ze względu na niską cenę i duży zasięg oddziaływania. 
Zwracano przy tym uwagę na nietrwałość i krótki cykl życia informacji umieszczanych np. w mediach 
społecznościowych, co powoduje konieczność stałego monitorowania treści w nich zamieszczanych 
i podtrzymywania dialogu z klientem. Za skuteczne uważane są również działania z zakresu promocji sprzedaży, 
takie jak degustacje, eventy, targi (regionalne, krajowe, jak również międzynarodowe jak np. Biofach), bazary 
(np. Bioobazar w Warszawie). Niewielu badanych przedsiębiorców uważało telewizję i radio za skuteczne media w 
przypadku promocji produktów ekologicznych, ze względu na zbyt mało wybiórczy charakter tych mediów oraz 
wysoką cenę spotów reklamowych.  

Niektórzy badani podkreślali znaczenie promocji nieformalnej, w tym reklamy szeptanej, a także rolę 
liderów opinii publicznej w rozpowszechnianiu informacji oraz poprawianiu wizerunku produktów ekologicznych.  

Jak wynika z obserwacji zwłaszcza dystrybutorów żywności ekologicznej, zadowolenie klientów przekłada 
się na ich lojalność, zaś ta przyczynia się do kupowania większej liczby produktów ekologicznych oraz zachęcania 
innych do ich kupowania. 
„Social media, newslettery”. [D_NOW] 

„Facebook, strona internetowa”. [PR_OWZ] 

„Telewizja nie działa, najlepiej promocja w Internecie, media społecznościowe, eventy”. [PR_OWZ] 

„Internetowe są bardzo skuteczne; ale wydanie dużych pieniędzy może zrobić cuda również z kategorii bio (np. Bakoma)”. 

[D_NOW] 

„W mediach społecznościowych nie, ale są plany, aby rozwijać to na zasadzie aplikacji mobilnych (2018 r.), nie tylko dla 

żywności eko, czy też newsletterów. Elementem promocji jest oznaczenie biało-zielone na półkach, bardzo widoczne »to 

ciągnie oko«”. To jest też w pewien sposób związane z budżetem, bo gdybyśmy promowali raz w miesiącu gazetkę narodową 

w nakładzie 100 tys. na każdy sklep tylko na żywność ekologiczną to byłby inny efekt. Nam się wydaje, że narzędzia digital, 

które mamy trafiają do tego konsumenta najszybciej i najlepiej. Promocja przez degustacje. Bardzo dobra forma przybliżenia 

produktu nowości. Gazetka”. [DDS] 

„Bardzo mała skuteczność. Internet nic nie daje (30 stron internetowych i żadnego efektu). Gazetki eko, Biokurier (bezpłatne). 

Jeździmy za darmo do małych miasteczek i promujemy - ale to za mało”. [PR_M] 

„Nieraz tam sądowałem (…) - no telewizja jakaś tam migawka przed wiadomościami takimi, czy innymi no 40 - 50 tys. to 

najmniej - no i mówię za 50 tys. to ja będę miał (promocję). Idę w konkurs Fair Play (mają swoją stronę, nas oznaczają na 

swojej stronie), konkurs Podarpacka Nagroda Gospodarcza, miałem dwa razy Menagera Roku, albo Lider Województwa. To 

są konkursy takie za 2 - 3 tys. To są konkursy z udziałem klienta, to mnie przekonuje. (…) No i ten konkurs "Smaczne bo 

podkarpackie". Gazety, gazetami tam rzeczywiście ludzie coraz mniej czytają. No tej telewizji to nie stosuję, bo rzeczywiście 

tylko takie te migawki. Dla mnie co daje za zadanie naszym marketingowcom to otwieranie sklepów. Idźcie tam i rozdajcie 

nasze wyroby. Musi klient spróbować. Można dużo gadać i też tak w naszych sklepach rozdajcie (…). Mam nowy wyrób (…) 

to dzisiaj (…) rozdajcie tam, jutro tam, żeby ten klient, który w tym sklepie jest dostał to. Jak przyjdzie do domu dopiero ma 
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czas, spróbuje, coś pomyśli. On tak dzisiaj tej (promocji) to ma dosyć, a o tym nie myśli, dopiero jak siądzie w domu (…). 

Także, bezpośrednie dotarcie do klienta z wyrobem, a szczególnie z nowym (…) Mamy też Facebook i płacimy za te 

wyszukiwania w Internecie. To nas też trochę kosztuje”. [PR_M] 

„Reklama telewizyjna (tą obejrzy młody i stary) i media społecznościowe (Facebook, Instagram, to z kolei do młodych trafia). 

Media społecznościowe to są takie narzędzia komunikacji. Na bieżąco śledzimy komentarze. (…) Życie informacji nie jest zbyt 

długie, ale gdzieś tam zapada w świadomości konsumenta. To zależy jak długo promuje się dany post. Oczywiście można to 

sobie rozłożyć w czasie. Można też zrobić krótko a intensywnie. Tutaj ważne jest promowanie tych informacji”. [PR_OWZ] 

8.7 Świadomość działań z zakresu promocji żywności ekologicznej w Polsce i ich ocena  

Dotychczasowe pozytywne doświadczenia prowadzonych kampanii społecznych z różnych istotnych 
obszarów aktywności społecznej oraz brak wyraźnego postępu w rozwoju rolnictwa ekologicznego skłoniły 
środowisko ekologicznej produkcji żywności do podjęcia starań o przygotowanie założeń do przeprowadzenia 
kampanii promocyjnej rolnictwa ekologicznego w oparciu o unijne środki finansowe na ten cel, dostępne po akcesji 
z UE. Na początku 2006 roku z inicjatywy konsorcjum Wielkopolskiej Izby Rolno-Przemysłowe  i Stowarzyszenia 
„Ekoland” przygotowane zostały założenia tego typu kampanii, co zainspirowało na początku lutego 2006 roku 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Rynku Rolnego do powołania zespołu pod kierunkiem 
wiceministra Krzysztofa Ardanowskiego. Jego zadaniem było przygotowanie odpowiedniego dokumentu 
programowego oraz złożenia jego do właściwych instytucji Unii. Działania te podjęto mając na uwadze potrzebę 
wparcia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce oraz promocji rolnictwa ekologicznego. Projekt kampanii 
informacyjno-promocyjnej adresowanej zarówno do konsumentów jak i producentów został zaakceptowany przez 
Komisję Europejską w czerwcu 2006 roku. Wykorzystano możliwość, którą daje Mechanizm Wspólnej Polityki 
Rolnej a zwłaszcza Rozporządzenie Rady UE „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach 
wybranych produktów rolnych”61. Kampania zorganizowana została kosztem ponad 12 mln zł z czego 50% kosztów 
pokrywa Unia Europejska i 50% Agencja Rynku Rolnego ze środków przeznaczonych na promocję produktów 
żywnościowych. W wyniku ogłoszonego przez ARR przetargu publicznego prowadzenie kampanii w okresie 
listopad 2007 - czerwiec 2009 powierzono znanej agencji reklamowej Testardo Red Cell odpowiedzialnej wcześniej 
między innymi za kampanię społeczną prowadzoną ze środków ARR wsparcia akcji mleka w szkole. Przyjęto, że 
najważniejsze komunikaty kampanii stanowić będą 62: 

− dla konsumentów – „Gwarancja naturalnego smaku” - Produkty ekologiczne posiadają gwarancję wysokiej 
jakości, są inne niż produkty „masowe”, stanowią element racjonalnego żywienia, wytwarza się je 
przestrzegając zasad przyjaznych środowisku; 

− dla producentów- „Ekologicznie znaczy korzystnie” - Dzięki temu producenci pokażą konsumentom, że 
wytwarzają żywność wysokiej jakości, wyróżniają swoje wyroby na tle innych produktów, mają szansę na 
zdobycie nowych klientów, zwiększą zyski i ochronią środowisko naturalne oraz przyczynią się do rozwoju 
regionu, w którym mieszkają. 

                                                           
61 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na 
rynku wewnętrznym. 
62 Krajewski K., Świątkowska M., Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi. Przemysł Spożywczy, nr 12/2006, 6-11. 
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Kolejna kampania żywności ekologicznej w Polsce rozpoczęła się w dniu 8 października 2012 roku podczas 
targów Polagra Food. Hasło kampanii brzmiało: „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku”. Celem było 
dostarczenie informacji i zwiększenie świadomości konsumentów na temat korzyści zdrowotnych  i smakowych 
płynących z produkcji ekologicznej oraz zwiększenie rozpoznawalności produktów ekologicznych znakowanych 
unijnym logiem „Euro liścia”. W ramach kampanii przewidziana była akcja informacyjno-promocyjna z udziałem 
ambasadorów (aktorki Magdaleny Kumorek i sportowca Artura Partyki) w prasie ogólnopolskiej: „Rzeczpospolita” i 
„Newsweek”; kobiecej: „Gala”, „Z życia wzięte” i „Przepis na zdrowie” oraz kulinarnej: „Gotuj krok po kroku” i 
„Przepisy czytelników”. Kolejnym ważnym elementem projektu było prowadzenie działań informacyjno-
promocyjnych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem: blogu, funpage oraz portali: „Facebook” i „You Tube”. 
Działania te miały szeroki zakres o charakterze komentatorskim, dyskusyjnymi poradnikowym dotyczącym sektora 
rolnictwa ekologicznego, podczas których przedstawione zostały relacje z przeprowadzonych działań oraz 
prezentacje produktów ekologicznych wykorzystanych do promocji w ramach kampanii. W trakcie kampanii 
prezentowane były również reportaże z udziałem Grzegorza Łapanowskiego – eksperta kulinarnego, który 
przedstawiał zasady produkcji produktów ekologicznych przyrządzając z nich potrawy i przetwory. W reportażach 
prezentował on gospodarstwa i producentów posiadających certyfikat rolnictwa ekologicznego, dzięki czemu 
potencjalny odbiorca miał możliwość zapoznania się ze specyfiką prowadzenia produkcji i przetwórstwa w 
gospodarstwie ekologicznym oraz różnorodnością produktów i potraw, które można przygotować z certyfikowanych 
produktów ekologicznych. Opracowane reportaże są nadal dostępne na portalu You Tube.63 

Zdecydowania większość badanych przetwórców żywności ekologicznej oraz jej dystrybutorów nie 
słyszała nigdy o kampanii żywności ekologicznej prowadzonej w Polsce; ogólnopolską kampanię informacyjną 
„Rolnictwo ekologiczne” rozpoczętą w listopadzie 2006 roku zauważyli ją tylko nieliczni przetwórcy, którzy są na 
rynku od dawna. Ocena tej kampanii jest bardzo niska; przeważa opinia, że była ona bardzo nieudana, wydano 
dużo pieniędzy bez widocznego efektu. Również eventy promocyjne towarzyszące kampaniom żywności 
ekologicznej nie zawsze są udane, ponieważ ludzie przychodzą na nie jednorazowo, bardziej dla rozrywki niż 
poszukując produktów ekologicznych. Negatywnie oceniono również fakt, że została przeprowadzona 
jednorazowo, bez kontynuacji. Kolejna kampania przeprowadzona w 2012 roku – „Żywność ekologiczna gwarancją 
dobrego smaku” nie była w żaden sposób powiązana z poprzednią akcją promocyjną. Ponadto kolejne pokolenia 
konsumentów wchodzą obecnie na rynek i to przede wszystkim do nich powinny być skierowane działania 
promocyjne. Odnotowano jednak inne wcześniejsze formy wspierania działań promocyjnych żywności ekologicznej 
w Polsce, np. dofinansowanie do targów czy wystaw przez Ministerstwo Rolnictwa, wsparcie Unijne oraz ze strony 
Agencji Rynku Rolnego. 
„Kupę pieniędzy zostało zmarnowane na kampanię żywności ekologicznej (wyszedł jakiś gość, coś powiedział o żywności 

ekologicznej). Bez sensu na baloniki i długopisy. (…) Kiedyś Minister Rolnictwa organizował targi i wystawy (Poznaj Dobrą 

Żywność) - płacił dla wystawców”. [PR_M] 

„Nie spotkałam się z taką kampanią”. [D_NOW] 

                                                           
63 Kampania „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku”, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/ Rolnictwo-ekologiczne/Archiwum/Kampania-

Zywnosc-ekologiczna-gwarancja-dobrego-smaku, dostęp 1.11.2017. 

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/
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„I tak i nie; kojarzę projekty unijne - dotacje; nie zauważyłem kampanii Ministerstwa czy ARiMR”. [D_NOW] 

„Agencja Rynku Rolnego wsparcie; tu się sprzedaje i tu trzeba pracować na tym rynkiem, tylko uczyć dużo od zagranicy”. 

[PR_OWZ] 

„Ministerstwo Rolnictwa stworzyło kampanię, której jeden z Panów był twarzą kampanii za 12 milionów w mediach. Wyrzucone 

pieniądze w błoto - ocena wszystkich w branży”. [PR_OWZ] 

8.8 Oczekiwania w zakresie działań promocyjnych żywności ekologicznej 

Uczestnicy badania – zarówno przetwórcy jak i dystrybutorzy żywości ekologicznej – uważali, że działania 
promocyjne tych produktów powinny być finansowane (lub współfinansowane) przez instytucje państwowe 
(najczęściej wskazywano na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi); część z nich wskazywała na Polską Izbę 
Żywności Ekologicznej. Wsparcie instytucjonalne kampanii wydaje się być konieczne ze względu na rozdrobnienie 
branży i dużej mierze rodzinny charakter firm prowadzących działalność w tym sektorze. Pojedynczy przedsiębiorcy 
twierdzili, że taka promocja powinna być w gestii samych przetwórców lub dystrybutorów.  

Zdaniem badanych, kampania promocyjna żywności ekologicznej powinna mieć charakter ogólnopolski, 
koncentrować się na przekazach edukacyjnych, mających na celu uświadamianie konsumentom na czym polega 
produkcja żywności ekologicznej, m.in. tłumaczyć, dlaczego jest ona droższa od konwencjonalnej. Akcja 
promocyjna powinna być skierowana również do dzieci w szkołach, a nawet przedszkolach, ze względu na niski 
stopień świadomości społecznej w tym zakresie i konieczność kształtowania odpowiednich postaw u najmłodszych 
pokoleń. Komunikaty wykorzystywane w kampanii promocyjnej żywności ekologicznej powinny się odwoływać do 
zdrowia i wysokiej (gwarantowanej) jakości (porównanie żywności ekologicznej i konwencjonalnej); powinny 
wzbudzać zainteresowanie, a docelowo przyczyniać się do wzrostu popytu na tę żywność. Działania promocyjne 
w sektorze żywności ekologicznej – będące elementem swoistej „pracy nad rynkiem” - powinny się odbywać przede 
wszystkim z wykorzystaniem nowoczesnych mediów – Internetu (np. reklamy na YouTube), mediów 
społecznościowych, prasy, outdooru (billboardów), telewizji (ale w formie audycji sponsorowanych, a nie spotów), 
jak również eventów (np. akcje promocyjne z kucharzami, zajęcia edukacyjne w szkołach). Kampania promocyjna 
powinna mieć jasny, prosty przekaz, pokazywać, że spożywanie żywności ekologicznej to normalność.  

Przedsiębiorcy twierdzili, że schemat kampanii powinien zakładać szeroką promocję na początku, 
natomiast później działania pulsacyjne, w celu podtrzymania świadomości konsumentów (np. 3-4 miesiące w roku 
przez kolejnych 10 lat). W tym przypadku konieczne byłyby duże nakłady finansowe, jednak rozłożone w czasie; 
ważne jest również, żeby uczestnictwo w kampanii nie było związane z dużą biurokracją, ponieważ to zniechęca 
ich potencjalnych uczestników. 

W działaniach promocyjnych żywności ekologicznej – zdaniem przetwórców i dystrybutorów tej żywności 
powinni wziąć udział eksperci (np. naukowcy), kucharze, ale także celebryci (ambasadorzy kategorii). Podkreślano 
również znaczenie liderów kategorii – dużych firm, które podjęły działania w zakresie produktów ekologicznych, co 
pociągnęło całą kategorię. W kampanii mogą uczestniczyć również sami przetwórcy, dystrybutorzy, ale też 
producenci żywności ekologicznej, aby opowiadać o jej walorach, pokazywać proces produkcji (przetwórstwa, 
dystrybucji) takiej żywności, prowadząc do lepszej edukacji i transparentności, która jest bardzo ważna dla 
konsumenta. 
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„(…) Trzeba pokazać klientom tą drogę, wizyta u rolnika. Rolnik będzie opowiadał, co to jest, dlaczego, skąd to pochodzi, czyli 

ta transparentność, otwartość, wiarygodność. Na "Pytanie na śniadanie", czy "Dzień dobry TVN" przyjdzie rolnik, można 

przyjść z nim, żeby opowiedział, taki który kocha to i wie co robi i ma swoje sery, ma swoje mleko i pokazanie jak ta krowa 

sobie żyje. Co to znaczy ten zrównoważony rozwój? Kto to rozumie, to są takie puste słowa, które mało kto używa w kontekście 

żywności ekologicznej”. [PR_OWZ/DH] 

„(…) krótkie z przekazem może bardziej do młodych, przez zabawę nie dla dzieci, dla młodych osób, aby przez zabawę 

przekazać na szybko coś co jest najważniejsze. Coś tego typu jak szklanka soku jedno z pięciu to coś tego typu to gdzieś 

zostaje. W taki prosty sposób, aby przekazać najważniejsze informacje. Kto powinien finansować? Pierwsze skojarzenie 

MRiRW (…)”. [D_NOW] 

„Ogólnodostępna/krajowa kampania”. [D_NOW] 

„Izba Żywności Ekologicznej - jeśli powstanie; MRiRW też, ale nacisk na Izbę”. [DH] 

„(…) oczekuję dobrej kampanii z jasnym, prostym przekazem z podkreśleniem gwarantowanej (kontrolowanej) jakości, 

korzystnie oddziałującej na zdrowie”. [PR_M] 

„Wydanie znacznie mniejszych pieniędzy, ale prowadzenie sensownych kampanii internetowych procentuje, ale nie tylko 

strona internetowa (finalny odnośnik). Media społecznościowe - podstawowa rzecz, do tej kategorii wiekowej chcemy trafić. 

Jak odczarować grupę emerytalną, niektórzy uważają, że to bez sensu, ale oni kupują dla swoich dzieci. Dotarcie do nich - 

bardzo trudne. (…) robienie jednaj zbiorówki do wszystkich nie ma sensu - nie zadziała, a zostaną wydane duże pieniądze. 

Mówimy o zrobieniu kampanii sprofilowanej, bardzo rozdrobnionych dla poszczególnych grup odbiorców. Nie stać 

producentów na zrobienie dużej kampanii a zwłaszcza ciągnięcie kampanii przez długi czas. Już lepiej 3-4 miesiące w jednym 

roku, 3-4 w kolejnym przez 10 kolejnych lat. Fundusze promocji”. [D_NOW] 

„Zależy do której grupy chcemy dotrzeć(…). Uważam, że bardzo dużą rolę przejęły blogi wegańskie, wegetariańskie, one są 

takie opiniotwórcze, to jest taka poczta pantoflowa. Są blisko z ludźmi, ludzie mają do nich zaufanie. (…) Czy tam wspólne 

gotowanie (z jakich produktów, co i dlaczego), czy te fora różne. To jest taka przestrzeń do zagospodarowania. (…)”. [DH] 

„To powinien być program rządowy, który wesprze producentów, bo rynek jest bardzo rozdrobniony, rodzinny biznes. Edukacja 

społeczeństwa przybliżanie, tłumaczenie np. czym jest mleko ekologiczne przecież nie każdy wie jak się odbywa produkcja 

ekologiczna. Aspekt edukacyjny to jest poziom państwowy. (…) Odważniejsze działania powinny odbywać się na linii 

producent i np. organizacje rządowe, żeby wspomóc edukacje społeczeństwa”. [DDS] 

„Jest bardzo potrzebna, powinna być przez Ministerstwo Rolnictwa. Telewizja publiczna - nie miliony złotych za spoty, ale 

audycja (normalność), niskokosztowe, coś mądrego. W dobrym czasie antenowym powinna nadawać audycje o produktach 

eko. Jeśli przemawiam do 10 000 ludzi i zdecyduje się 5 osób to jest korzyść”. [PR_M] 

„Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa z wykorzystaniem autorytetów np. SGGW czy inne akademie rolnicze. Celebryci - 

wegetarianie, nie trzeba ich pokazywać. Nie powinno to być kupowane dlatego, że celebryta kupuje, ale dlatego że tak 

powiedział fachowiec i ja chcę kupić, a przy okazji robię to co celebryci. To jest moda.Za tą kampanią muszą iść pieniądze - 

powinno to być w Internecie, prasa ewentualnie”. [PR_OWZ] 

„Oczywiście wsparcie w działaniach promocyjnych (…) tylko żeby było łatwe w rozliczeniu. Tutaj ważna jest przychylność 

urzędników. Tutaj ciężko robić jest kampanię, jak w strukturach ARR i ARiMR jest tak duża rotacja”. [PR_OWZ] 

„Prowadzone ogólne akcje promocyjne są nieskuteczne, gdyż zbyt krótko trwają (kończą się, kończy się wzrost sprzedaży); 

imprezy będące połączeniem występów aktorów, piosenkarzy ze sprzedażą produktów eko - też nieskuteczne, ludzie 

przychodzą popatrzeć i posłuchać, ale rzadko coś kupują”. [PR_OWZ] 
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Jako najbardziej skuteczne media w promocji żywności ekologicznej badani zgodnie uważali kanały 
nowoczesne: Internet i media społecznościowe, blogi wegańskie, fora kulinarne itp.; wymieniano również telewizję 
(zwłaszcza publiczną), radio, media specjalistyczne, prasę, promocję bezpośrednią (np. na targach, bazarach). 
Działania te – zwłaszcza w kanałach nowoczesnych – powinny generować WOM, czyli rozmowy konsumentów na 
temat żywności ekologicznej. Nie powinna być to kampania skierowana do wszystkich, tylko sprofilowane, bardzo 
rozdrobnione działania skierowane do poszczególnych grup odbiorców. Mogłaby to być również kampania 
pokazująca jak wygląda gospodarstwo ekologiczne, jak wygląda przetwórstwo tych produktów – można by to 
również prezentować na stronach internetowych. Takie działania miałyby na celu stworzenie wrażenia 
transparentności produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej, a także pomóc w zrozumieniu specyfiki tej 
działalności. Niektórzy są zdania, że należy przekazy kierować do świadomych konsumentów (lub też liderów opinii 
publicznej), a inni – że przede wszystkim powinny one docierać do ludzi młodych, potencjalnych konsumentów tej 
żywności. 

Ważnym spostrzeżeniem badanych przedsiębiorców była obserwacja, że Internet jest miejscem, gdzie 
klienci przede wszystkim poszukują informacji o produktach ekologicznych, natomiast bardzo duże znaczenie 
dla procesu podejmowania decyzji o zakupie ma półka w supermarkecie (tworzenie świadomości i dostępności). 
Wyjątkiem są sklepy internetowe, gdzie decyzja o zakupie jest podejmowania w bezpośrednim następstwie 
pozyskiwania informacji o produkcie. Dystrybutorzy żywności ekologicznej twierdzą przy tym, że konsument 
żywności ekologicznej czyta etykiety, czy w sklepie internetowym czy tradycyjnym – jest to konsument świadomy. 
„Może billboardy na mieście albo krótkie filmiki w Internecie przed np. jak są na Youtubie reklamy; nowoczesne kanały”. 

[D_NOW] 

„Social media - Facebook; social media, promocja powinna przyciągać (śmieszne filmiki, ciekawe)”. [D_NOW] 

„Zależy to do jakich klientów chce się dotrzeć; uważam, że w Polsce 0,4% konsumentów kupuje eko i to do nich należy 

kierować reklamę (media specjalistyczne); aby dotrzeć do tych, którzy mogą być zainteresowani należy szukać innych kanałów 

- TV, radio, Internet”. [DH] 

„No może to już nie gazetka, czy ulotka z informacjami. (…) Przeciętny konsument o produktach ekologicznych najpierw będzie 

szukał informacji w Internecie, a jak będzie chciał je kupić pójdzie do sieci handlowej, (…) tam mogą sobie popatrzyć, zobaczyć. 

Sieci są bardzo ważne w kanale świadomości i dostępności. Do firmy też przychodzi wiele zapytań, gdzie można kupić 

produkty. (…) Ja też śledzę to co jest na zachodzie, we Francji jest zupełnie inaczej, bo tam Leclerki, czy inne sieci edukują, 

wchodzą do szkół i dzieci itd. (…) ważne jednak żeby była transparentność. Oczywiście otwarte gospodarstwa tak, ale też 

firmy powinny, takie jak PR_OWZ mógłby na swoich stronach internetowych pokazywać tych rolników.(…)”. [PR_OWZ/DH] 

„Brak pomysłu na promowanie ekologii w Polsce. Za te pieniądze można dotrzeć do świadomych blogerów czy internautów i 

by to dotarło do świadomości. Było za krótko, w telewizji oglądamy bardzo krótko, kilka sekund. Powinien być efekt synergii - 

problemem marketingowym jest to, że trzeba byłoby odpowiedzieć sobie czym jest ekologia w Polsce i jak rozumieją ją Polacy 

a nie jakaś osoba, która ma wydać pieniądze na kampanię”. [PR_OWZ] 

„Telewizja i media społecznościowe”. [PR_OWZ] 

„Internet, prasa, sprzedaż na jarmarkach”. [PR_OWZ] 

8.9 Możliwości finansowania działań z zakresu promocji żywności ekologicznej w ramach programów 
i środków krajowych oraz międzynarodowych 
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Promowanie żywności ekologicznej oraz idei rolnictwa ekologicznego wśród konsumentów i uczestników 
łańcucha żywnościowego na rynku żywności ekologicznej stanowi ważny element rozwoju rynku ekologicznych 
produktów spożywczych, szczególnie na rynku niszowym, jakim nadal jest w Polsce rynek tych produktów. Na 
dojrzałym rynku skuteczna promocja ekologicznych produktów żywnościowych odbywa się zwykle poprzez 
zaangażowanie marketingowe firm zajmujących się dystrybucją i przetwarzaniem tych produktów, z uwagi na 
niezbędne do tego celu doświadczenie marketingowe i zasoby finansowe, aby realizować skutecznie promocję 
kategorii produktów64.  

W warunkach polskiego rynku, szczególnie wobec słabości sektora przetwórstwa żywności ekologicznej 
rozproszenia rolnictwa ekologicznego, nie ma obecnie szans na prowadzenie działań promocyjnych przez firmy 
posiadające niezbędne kompetencje I zasoby finansowe (chociaż pojawienie się w kategorii produktów 
mleczarskich liderów rynku (jak np. SM Mlekovita) stwarza szanse na takie działania), dlatego podstawowe 
znaczenie dla finansowanie działań promocyjnych na rzecz rolnictwa ekologicznego ma obecnie zaangażowanie 
budżetu i instytucji Państwa oraz wykorzystanie możliwości finansowania Unii Europejskiej.  

Wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego w Polsce pochodzi z dwóch źródeł: – systemowe 
wsparcie działań promocyjno – informacyjnych w zakresie doradztwa rolniczego i dotacje do kosztów instytucji 
kontrolnych z budżetu krajowego oraz możliwe dofinansowanie promocji z budżetu Unii Europejskiej w ramach 
uruchamianych środków unijnych. Odrębny kierunek finansowania działań promocyjno-informacyjnych z obu źródeł 
stanowi Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a szczególnie działanie „Wsparcie 
działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” dostępne w ramach 
Mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej system wsparcia rolnictwa 
ekologicznego, także w odniesieniu do promocji, musi być zgodny z przepisami wspólnotowymi, a pomoc musi być 
udzielana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej według art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Rolnictwo ekologiczne po raz pierwszy uzyskało wsparcie finansowe z budżetu państwa w 1998 roku, 
kiedy to wprowadzono dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych. Z budżetu krajowego finansowane 
są działania informacyjne i promocyjne, prowadzone przy współpracy z organizacjami działającymi w zakresie 
rolnictwa ekologicznego. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zakresie rzeczowym program wsparcia 
przez MRiRW organizowane są wystąpienia producentów ekologicznych na krajowych 
i międzynarodowych targach, przeprowadzane są działania promujące produkty ekologiczne na rynkach 
zagranicznych, a także finansowane są działania wpływające na podniesienie wiedzy o produkcji ekologicznej.  
W tym drugim zakresie działań informacyjnych, duże znaczenie ma finansowanie doradztwa rolniczego, od 2017 
roku w pełni z budżetu resortu rolnictwa.  

W celu wsparcia rolnictwa ekologicznego w zakresie doradztwa (w tym w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego) działa Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie Oddział w Radomiu, do którego zadań 
należy m.in. koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego, przekazywanie wiedzy o produkcji 
żywności metodami ekologicznymi pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego i rolnikom oraz prowadzenie 

                                                           
64 Atanasoaie G., S., Communication policies on organic products market. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, №3, s. 61 http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/   
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gospodarstwa produkcyjno-doświadczalnego w zakresie produkcji metodami ekologicznymi oraz koordynację 
działalnością sieci gospodarstw demonstracyjnych65. Na realizację tego celu przeznaczono środki będące w 
dyspozycji CDR w Brwinowie w Oddziałach w Radomiu i Krakowie oraz pomocy technicznej w ramach PROW 
2014-2020. W ramach tych działań w roku 2016 CDR Oddział w Radomiu zrealizował szereg prac, w szczególności 
szkolenia i konferencje, 6 dwudniowych a ponadto 2 odrębne szkolenia przeprowadzono dla doradców 
współpracujących z gospodarstwami, które realizują działanie „Rolnictwo ekologiczne” objęte PROW 2014-2020 
oraz pakiet 2 „Programu rolnośrodowiskowego” objętego PROW 2007-201366.  

Ważnym celem pomocy rolnikom ekologicznym było finansowanie działań informacyjnych i promocyjnych 
w przypadku produktów uczestniczących w systemach jakości żywności, a więc także produktów rolnictwa 
ekologicznego. Między innymi przeznaczono na ten cel ok. 10 mln euro ze środków PROW 2007-2013. Zakres 
działania dotyczył nie tylko produktów rolnych, ale i produktów spożywczych, co oznaczało, że finansowaniem 
mogły być objęte działania związane np. z promocją ekologicznego pieczywa. Beneficjentem w tym przypadku nie 
byli poszczególni producenci rolni, ale też szeroko rozumiane grupy producentów.67 

Duże możliwości podejmowania działań promocyjnych szczególnie na poziomie regionalnym i krajowym 
daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich68. W ramach tego Programu istotne jest zwłaszcza poddziałanie 
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” 
w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, realizowane jest na podstawie 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. W zakresie tego podziałania w terminie od 
dnia 30 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r., ARR przeprowadziła pierwszy nabór wniosków o 
przyznanie pomocy, w ramach którego złożono 84 wnioski. Na podstawie ocenionych wniosków podpisywane są 
obecnie umowy o przyznaniu pomocy. Z uwagi na ograniczony budżet tego poddziałania nie każdemu 
wnioskodawcy, który złożył wniosek o przyznanie pomocy, zostanie przyznana pomoc, o którą się ubiega. Kolejne 
nabory wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane, o ile dostępne będą środki na ich przeprowadzenie69..  

Wyniki badań własnych oraz innych autorów70  wskazują, że producenci żywności ekologicznej oczekują 

pomocy w odniesieniu do podejmowania działań z zakresu promocji ze strony organizacji oraz instytucji 
wspierających rozwój produkcji ekologicznej w Polsce. Najważniejszymi barierami rozwoju rynku produktów 
ekologicznych nadal pozostaje brak informacji dla potencjalnych konsumentów, niekorzystne wysokie ceny i 
ograniczona dostępność tych produktów. Skuteczna strategia komunikacyjna skierowana do producentów, 
pośredników, przetwórców i konsumentów jest bardzo ważna na tym rynku oraz narzuca potrzebę finansowania 
działań promocyjnych w całym łańcuchu dostaw produktów ekologicznych, a nie tylko w fazie produkcji rolniczej 

                                                           
65 www. minrol. gov.pl, dostęp 3.11.2017. 
66 Sprawozdanie  z wykonania „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020” za 2016 rok, MRiRW, 
Departament  Hodowli i Ochrony Roślin, Warszawa lipiec 2017. 
67 Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020, 2013, Opinie i Ekspertyzy OE-210, Biuro Analiz i Dokumentacji 

Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Senatu RP, Warszawa. 
68 PROW 2014 – 2020.  
69 Sprawozdanie z wykonania „Ramowego Planu Działań…”, s.12. 
70 Siedlecka A., Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev 2014. 

3(33), 229-240. 
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czy wsparcia doradztwa rolniczego w działaniach promocyjno-informacyjnych, szkoleniach i organizacji wystaw 
oraz kiermaszy.  

Informacje skierowane do młodych konsumentów i dzieci są ważnym narzędziem wspierającym wzrost 
świadomości i zaufania do systemu produkcji ekologicznej, co jak wykazano z powodzeniem stosują organizacje 
ekologiczne w Austrii czy Francji. Krajowe inicjatywy prowadzone w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” 
oraz „Mleko w szkole”, pozwalają na wsparcie działań informacyjnych w szkołach na temat szczególnych cech 
metod produkcji ekologicznej, w ramach edukacyjnego aspektu tych programów. Przegląd programów szkolnych 
WPR71 przewiduje możliwość wzmocnienia związku z produkcją ekologiczną poprzez zachęcanie do pozyskiwania 

produktów ekologicznych i integrację tematów związanych z produkcją ekologiczną w ramach wspierających 
środków edukacyjnych. Naleg gastronomicznych mogmości, że do umów dotyczących żprodukty ekologiczne 
mogą wprowadzać do umwprowadzać czne h mogmości, że do umów dotyczącychwigdukty ekologiczne h 
mogmości, że do umów dotyczących żywności i usług gastronomicznych mogą one wprow72  

W polskich warunkach organizacji rynku rolnego ten kierunek działania nie jest to wykorzystywane przez 
Agencję Rynku Rolnego (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) prowadzącą działania z tego zakresu, 
dlatego należy rekomendować jak najszersze wykorzystanie tego kanału komunikacji rynkowej dotarcia do 
świadomości najmłodszych konsumentów, wrażliwych na przekazy ekologiczne, a jak wykazały badania w innych 
krajach UE, stanowiących w przyszłości, w konsekwencji tych działań, lojalnych konsumentów żywności 
ekologicznej.  

Jak wykazują doświadczenia innych krajów państwo może wspierać i skutecznie promować żywnościowe 
produkty ekologiczne poprzez dotacje w obszarze edukacji szkolnej przez podnoszenie świadomości ekologicznej 
w programach szkolnych oraz poprzez organizowanie specjalnych modułów dotyczących produkcji ekologicznej w 
szkołach lub organizowanie wydarzeń informacyjnych (konferencji i seminariów) ze stowarzyszeniami 
konsumentów. Ten kierunek działań promocyjnych tylko w niewielkim stopniu jest wykorzystywany w Polsce, co 
wymaga podjęcia badań i opracowania odpowiednich programów kształcenia oraz decyzji o wsparciu tych działań 
z budżetu Państwa. 

Uczestnictwo producentów w targach i wystawach produktów ekologicznych odbywa się zarówno w 
celach promocyjnych - komunikacji z rynkiem, jak i osiągnięcia celów sprzedażowych- zawarcia kontraktów czy 
nawiązania kontaktów handlowych. Producenci powinni być zachęcani do udziału w takich wydarzeniach, które 
muszą być zorganizowane w kilku formach, aby umożliwić udział wszystkich kategorii operatorów na rynku. 
Aktywne zaangażowanie instytucji Państwa stanowić może ważne działanie o charakterze promocyjnym oraz 
dodatkowo może doprowadzić do usprawnienia uczestnictwa producentów żywności ekologicznej, chętnie 
uczestniczących w takich wydarzeniach. Między innymi ze środków MRiRW oraz ARR w 2016 roku rolnictwo 
ekologiczne promowane było na targach krajowych oraz zagranicznych m.in. Natura Food, Ekogala, Regionalia, 
Smaki Regionów, Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”, BioFach, Grune Woche jak również 

                                                           
71 Wniosek Komisji COM, 32 final z 30.1.2014, 2014/0014 (COD).  
72 Plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej, s. 7. 
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na dożynkach oraz wystawach. Wydawane były okolicznościowe publikacje, broszury informacyjne oraz 
rozpowszechniano informacje na portalach internetowych co wspierało producentów żywności ekologicznej73.   

Polskich producentów żywności ekologicznej, jak wynika z badań74. cechuje wysoki stopnień 

uczestnictwa w imprezach targowych, a ponad 4/5 badanych podmiotów brało udział w targach o zasięgu lokalnym 
i krajowym, a co najmniej ¾ – w imprezach o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. W szczególności należy 
podkreślić dużą skłonność do uczestnictwa w targach międzynarodowych, co może stanowić odzwierciedlenie 
ambitnych zamierzeń strategicznych dotyczących internacjonalizacji działalności badanych przedsiębiorstw. 
Dlatego należałoby zwiększyć finansowe wsparcie tych działań ze środków budżetu MRiRW lub jego jednostki 
zależnej KOWR, z jednoczesnym uporządkowaniem procedur dostępu do tych środków oraz zapewnieniem 
transparentności. Działanie to powinno znaleźć się w opracowywanej obecnie Strategii Promocji Polskiej Żywności 
oraz w dokumentach strategicznych rolnictwa ekologicznego - Ramowym Planie Działań dla Żywności I Rolnictwa 
Ekologicznego w Polsce75  

Działania na rzecz informowania o zaletach produktów ekologicznych i w zakresie ich promocji odgrywają 
istotną rolę w zwiększaniu możliwości rynkowych producentów ekologicznych. W tym kontekście europejska 
polityka w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym 
i w państwach trzecich oferuje podmiotom możliwości finansowania działań, które mają na celu zwiększenie 
świadomości konsumentów o głównych cechach systemu produkcji ekologicznej, o konkretnych produktach 
wytworzonych zgodnie z unijnymi regułami produkcji ekologicznej, o unijnym systemie kontroli oraz 
o logo produkcji ekologicznej UE76.  

Unia Europejska w latach 2002-2015 udzieliła wsparcia finansowego w ramach 47 programów 
dotyczących rolnictwa i produktów ekologicznych w łącznej kwocie 62,78 mln euro, z czego 50,1% kwoty 
wykorzystały dwa główne kraje: Włochy (20,89 mln euro) i Francja (10,57 mln euro) i zrealizowały 22 programy. 
Trzy kraje (top 3- Włochy, Francja i Austria – 7,35 mln euro), najwięksi beneficjenci, wykorzystały ponad 60% tego 
budżetu (61,8%)77. Polska z kwotą wsparcia 2,44 mln euro i udziałem 3,9% zajmuje 5 miejsce i należy do grupy 

średnich beneficjentów, a wielkość uzyskanych środków nie oddaje znaczenia i potrzeb polskiego rolnictwa 
ekologicznego.  

Jest to efekt niedużej aktywności rozproszonego polskiego środowiska rolnictwa ekologicznego, w 
porównaniu do innych branżowych środowisk producentów rolnych, jak na przykład producentów mięsa, którzy w 
latach 2004-2014 zorganizowali 11 kampanii promocyjnych w kwocie 33,6 mln euro, wobec dwóch kampanii 
zorganizowanych z zakresu rolnictwa ekologicznego sfinansowanych na poziomie 4,9 mln euro. Udział kampanii 
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rolnictwa ekologicznego w całości programów promocyjnych w tym okresie w Polsce wyniósł zaledwie 5,5% 
wykorzystanych środków finansowych78. 

Aktualnie ze wsparciem środków unijnych realizowanych jest od 2015 roku 12 programów promocyjnych, 
w tym polski program „Eko Europa - jakość i tradycja” przewidziany do realizacji na lata 2015-2018, ukierunkowany 
na wsparcie eksportu na rynkach pozaunijnych, oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie 
rozpoznawalności europejskich produktów rolnictwa ekologicznego na rynkach japońskim, amerykańskim oraz 
singapurskim. Program skierowany został do importerów, hurtowników, sieci gastronomicznych, dziennikarzy, 
lobbystów i inni liderów opinii. Jest to projekt niskobudżetowy (np. wobec podobnych programów w Austrii i Francji, 
prowadzonych równolegle) przy poziomie wsparcia z UE 867 tys. euro, przeznaczony na udział w czołowych 
Targach żywności ekologicznej- Biofach Japan i BIOFACH America oraz aktywność marketingową (PR, strony 
www, materiały promocyjne) i sprzedaż bezpośrednią. Inicjatorem Programu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, organizacja skupiająca przetwórców i 
producentów ekologicznych z całej Polski oraz inne organizacje działające w sektorze rolno-spożywczym. 
Organizacją wdrażającą Program jest Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o., spółka zależna 
Krajowej Izby Gospodarczej – głównej instytucji samorządu gospodarczego w Polsce, która za pośrednictwem 
zrzeszonych w niej organizacji skupia ok. 500 tys. przedsiębiorstw. 

Mimo tak dużego potencjału podmiotów i instytucji polskiego rolnictwa ekologicznego i zaplecza 
gospodarczego polskiego przetwórstwa spożywczego, Program „Eko Europa” razi podstawowym i ubogim 
zakresem działań przewidzianych do realizacji, wąskim ukierunkowaniem na grupy docelowe i brakiem zwrotnych 
sygnałów do polskich producentów żywności ekologicznej. Zdecydowanie nie zostały wykorzystane możliwości 
szerszych działań marketingowych ani skuteczne nowoczesne instrumenty komunikacji rynkowej, co wymaga 
weryfikacji w toku dalszych prac nad przygotowywaniem kolejnych programów promocyjnych rolnictwa 
ekologicznego, gdzie dobrze byłoby sięgnąć do doświadczeń innych krajów UE, liderów organizacji kampanii 
promocyjnych.  

Programy promocyjne rolnictwa ekologicznego, wspierane z budżetu UE, prowadzone równolegle we 
Francji („Kampania informacyjno-promocyjna produktów organicznych” – wsparcie 1,72 mln euro), w Austrii 
(„Produkty z farmy organicznej - Więcej, więcej jakości” – wsparcie 2,1 mln euro) czy rozpoczęty w 2017 roku 
dwuletni wspólny program promocji produktów ekologicznych na rynkach Danii i Wielkiej Brytanii ze wsparciem z 
UE 8,44 mln euro, zostały ukierunkowane na zupełnie inne cele. Multiprogram realizowany w Danii i Wielkie Brytanii 
ma prowadzić do zwiększenia świadomości na temat żywności ekologicznej i napojów oraz poprawy nastawienia 
konsumentów oraz zrozumienia przez konsumentów wartości żywności i napojów ekologicznych. Podobnie 
program francuski i austriacki jako cele podstawowe przyjęły podniesienie świadomości społecznej wobec 
ekologicznego rolnictwa i jego produktów oraz zachęcanie do zakupów produktów ekologicznych (we Francji) i 
promocje logo rolnictwa ekologicznego oraz organizacji AMA (Austria). Programy te obok tradycyjnych działań w 
mediach i ukierunkowanych na liderów opinii, zostały zaadresowane przede wszystkim do własnych konsumentów 
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żywności ekologicznej (Dania i Wielka Brytania), szczególnie do najmłodszych grup – dzieci i młodzieży (Francja, 
Austria) czy też konsumentów z grupy 50+.79  

Jak wskazuje tylko fragmentaryczna analiza zakresu realizowanych programów promocyjnych 
wspieranych środkami UE, działania polskich producentów nie mieszczą się w głównym nurcie tych programów. 
Nie wszystkie możliwości dofinansowania promocji polskiego rolnictwa ekologicznego zostały wyczerpane i nadal 
istnieją jeszcze przed polskimi producentami (rolnikami i przetwórcami) duże możliwości pozyskania wsparcia 
działań promocyjnych ze środków UE. Przyjąć należy jednak odmienny obszar działań- większe ukierunkowanie 
na krajowy rynek, wsparcie dla poprawy wizerunku żywności ekologicznej, przywrócenie jej wiarygodności oraz 
zachęcanie do zakupów produktów ekologicznych. Wymaga to jednak innego podejścia do organizacji 
przygotowywania wniosku do Komisji Europejskiej, zmiany sposobu myślenia o priorytetach rozwoju tego 
segmentu rynku i bardziej kreatywnych rozwiązań z zakresu komunikacji marketingowej. 

Zmieniły się też warunki organizowania promocji żywności. Kampanie branżowe reguluje 
Rozporządzenie. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 80,, które przewiduje zwiększenie unijnego poziomu 

finansowania (do 70% w przypadku programów prostych realizowanych na rynku wewnętrznym UE i do 80% w 
przypadku programów prostych realizowanych na rynkach krajów trzecich oraz w przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw. Ograniczeniem dla rolnictwa ekologicznego jest zniesienie współfinansowania kampanii 
ze środków budżetu krajowego, a ułatwieniem prowadzenie jednoetapowego procesu wyboru programów przez 
KE. Nastąpiło rozszerzenie listy produktów objętych promocją - przede wszystkim postawiono nacisk na 
przetworzone produkty rolno-spożywcze i uznawane przez europejskie systemy jakości, a więc także produkty 
rolnictwa ekologicznego. Istotne znaczenie ma włączenie do grupy beneficjentów organizacji producentów lub ich 
zrzeszeń oraz innych organów sektora rolno-spożywczego, których celem przedmiotem działalności jest promocja 
i informowanie na temat produktów rolnych, a więc możliwość tworzenia instytucji celowych w obszarze rolnictwa 
ekologicznego, ukierunkowanych na organizowanie procesów promocyjnych. Stopniowy wzrost wsparcia ze 
środków unijnych do 200 mln euro w 2020 roku zwiększa szanse na pozyskanie środków finansowych także 
polskich producentów żywności ekologicznej. 

Analiza możliwości finansowania działań promocyjnych, niezbędnych dla rozwoju polskiego rolnictwa i 
przetwórstwa ekologicznego, w powiązaniu z przeprowadzonymi badaniami postrzegania tych działań przez 
producentów oraz handlowców, wskazuje na dużą złożoność tego procesu oraz możliwości i potrzebę 
wykorzystania doświadczeń liderów rynku ekologicznego oraz beneficjentów działań promocyjnych w krajach Unii 
Europejskiej. W tym zakresie obserwuje się istotną lukę nie tylko w skutecznych działaniach, ale także w badaniach 
omawianych procesów. Uważamy zatem, że warto ukierunkować przyszłe prace badawcze, na obszar, w jaki 
sposób Państwo może zaangażować się w opracowywanie skali oraz strategii komunikacji promocyjnej na rynkach 
produktów ekologicznych, które znajdują się na obecnym nadal na wczesnym etapie rozwoju, mimo ukształtowania 
istotnej pozycji na rynku żywnościowym. Środowisko producentów żywności ekologicznej w Polsce, z uwagi na 
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rozproszenie organizacyjne i kapitałowe nie jest w stanie rozwiązać problemu budowy strategii promocyjnej oraz 
stworzenia trwałych mechanizmów finansowania tego obszaru funkcjonowania sektora żywności ekologicznej. 

8.10 Rekomendacje dotyczące realizacji działań promocyjnych dotyczących rolnictwa ekologicznego i 
żywności ekologicznej 

W Polsce, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej, można zauważyć poszukiwanie 
unikalnych, wyjątkowych produktów, za które konsumenci gotowi są zapłacić znacznie więcej, niż za żywność 
wytwarzaną metodami konwencjonalnymi, a w szczególności metodami wysoko intensywnymi. Ważna jest jednak, 
aby produkty ekologiczne charakteryzowały się niezmiennie wysoką jakością, która powinna wynikać z 
przestrzegania wymogów produkcyjnych zapisanych w specyfikacji wyrobu. Dzięki odpowiednim działaniom 
promocyjnym, możliwe jest zwiększenie wiarygodności i popularyzacja tego rodzaju żywności wśród polskich 
konsumentów oraz kształtowanie w odpowiedni sposób tworzącego się rynku żywności ekologicznej w Polsce. 

Celem kampanii promocyjnej produktów ekologicznych powinno być przede wszystkim edukacja 
obecnych i przyszłych konsumentów na temat żywności ekologicznej, jaj walorów żywieniowych i zdrowotnych, 
poprzez zwiększenie wiedzy konsumentów na jej temat, wyjaśnienie na czym polega proces produkcji i 
przetwórstwa żywności ekologicznej, m.in. w celu uzasadnienia jej wysokiej ceny. Innym celem powinno być 
podniesienie poziomu wiedzy uczestników łańcucha dystrybucji tej żywności (handlowców, pracowników 
gastronomii), jak również liderów opinii publicznej (influencerów). Celem kampanii powinno być również pokazanie, 
dlaczego żywność ekologiczna jest lepsza od żywności konwencjonalnej, wskazanie wyraźnych korzyści z jej 
kupowania. Celem drugorzędnym, dodatkowym? kampanii powinno być zwiększenie popytu na produkty 
ekologiczne wśród obecnych konsumentów takiej żywności oraz wygenerowanie wśród nich lojalności zakupowej. 

Aby zwiększyć świadomość potencjalnych klientów, należy uświadomić im, dlaczego warto sięgać po 
produkty charakteryzujące się ekologicznymi metodami wytwarzania; co sprawia, że są one wyjątkowe, co wpływa 
na ich niepowtarzalny smak, wygląd, konsystencję i aromat. Należy także pokazać, jak produkty takie odróżnić, od 
innych, często bardzo do nich podobnych, a nawet celowo podrabianych. Konsumenci muszą ponadto wiedzieć, 
na czym polega proces produkcji i przetwórstwa takiej żywności, czym różni się od produkcji żywności 
konwencjonalnej, ze wskazaniem takich benefitów jak m.in. dobrostan zwierząt, dbałość o środowisko, a także 
wynikających z systemu certyfikacji i znakowana żywności ekologicznej, co pozwoli konsumentom świadomie 
dokonywać wyborów i mieć gwarancję, że kupują oryginalne produkty ekologiczne, których jakości mogą być pewni.  
Grupami docelowymi, do których adresowana jest kampania powinni być obecni i potencjalni konsumenci żywności 
ekologicznej, wśród których wyłoniono następujące segmenty: 
• Eko-rodzice – zdefiniowani, jako młode kobiety (rzadziej mężczyźni), mające małe dzieci (lub będące w 
ciąży) dbające o zdrowie swoje i rodziny, zamieszkałe najczęściej w dużych miastach, świadome znaczenia 
żywienia dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci. Eko – rodzice są raczej dobrze sytuowani, wydają więcej na 
żywność i wyróżniają się szczególną dbałością o zdrowie. Najczęściej czytają etykiety i są zainteresowani składem 
i wartością odżywczą żywności (informacji na ten temat szukają głównie w Internecie). 
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• Młodzi fashioniści – są to osoby młode (w wieku 25-35 lat), zamożne, z dużych miast, z wyższym 
wykształceniem, często zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, przywiązujące duże znaczenie do stylu życia, 
aktywne fizycznie, dbające o siebie, a także przywiązujące wagę do ochrony środowiska; mogą z racji przekonań 
być na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej. Są to osoby podążające za modą; często korzystają lub są aktywnymi 
uczestnikami blogów poświęconych dietom i zdrowej żywności.  
• Dojrzali – troskliwi – są to najczęściej osoby starsze (emeryci i renciści), dbające o zdrowie, przywiązujące 
wagę do prawidłowego odżywiania z racji problemów zdrowotnych, czasem będące na dietach. Są to również 
dziadkowie dbający o swoje rodziny (zwłaszcza o wnuków), pragnące im zapewnić wszystko, co najlepsze. Takie 
osoby korzystają z gazetek sklepowych, a także często uczestniczą w targach, imprezach związanych z żywnością, 
tradycyjnych mediów elektronicznych, ale coraz częściej również z Internetu. 
• Dzieci – są zarówno potencjalnymi klientami, w przypadku, których edukacja jest elementem inwestycji w 
przyszłość, jak również coraz częściej aktywnie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji o zakupie żywności 
w gospodarstwach domowych. Rodzice – jak również dziadkowie – starają się im zapewnić to, co najlepsze, dlatego 
ich wybory są ważne, również w zakresie produktów żywnościowych. Dzieci aktywnie korzystają z Internetu, 
stanowi dla nich ważne źródło informacji, często bezkrytycznie przyjmowane. 

Działania edukacyjne powinny być również skierowane do: pośredników (dystrybutorów, pracowników 
gastronomii/ kucharzy), osób kształtujących opinię publiczną (dietetyków, trenerów fitness, blogerów, dziennikarzy) 
oraz celebrytów (sportowców, osoby znane z zamiłowania do zdrowego stylu życia). 
Sposób realizacji kampanii: kampania ma mieć charakter silnie sprofilowany w odniesieniu do każdej grupy 
adresatów.  
• Eko-rodzice – promocja skierowana do tej grupy konsumentów powinna opierać się na przekazie 
związanym z podkreśleniem, że kupowanie żywności ekologicznej stanowi element troski o dzieci i pozostałych 
członków rodziny, dbania o jej bezpieczeństwo i zdrowie; stanowi swoistą inwestycję w przyszłość swoich dzieci, 
wiąże się z dawaniem im tego, co najlepsze („bycie lepszym rodzicem”). W przekazach promocyjnych należy 
podkreślać wysoką świadomość tej grupy klientów. Do tej grupy konsumentów najlepiej jest kierować przekaz przez 
osoby podobne – młodych rodziców (mogą to być blogerzy, influencerzy), a także lekarzy, za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Internetu i działań outdorowych i indoorowych, również z wykorzystaniem ambient 
mediów (np. w placówkach ochrony zdrowia, galeriach handlowych, supermarketach). 
• Młodzi fashioniści – działania promocyjne skierowane do tej grupy konsumentów powinny się opierać 
przede wszystkim o przekazy związane z wysoką, jakością żywności ekologicznej, której odpowiada jej cena. Taka 
żywność można, zatem uznać za element korzystny wizerunkowo („kupuję o mnie stać na coś lepszego”). Ponadto 
należy podkreślać argumenty związane z wartością odżywczą takiej żywności np. w kontekście uprawiania sportu, 
brakiem sztucznych dodatków oraz GMO. Osoby na diecie wegetariańskiej albo wegańskiej z powodów 
ideologicznych można przekonywać odwołując się do dobrostanu zwierząt hodowanych metodami ekologicznymi. 
Dotarcie do tej grupy docelowej powinno się odbywać poprzez media społecznościowe i Internet, z wykorzystaniem 
liderów opinii w ściśle określonych dziedzinach, takich jak sport czy dietetyka. Można również do nich kierować 
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dziania generujące WOM w sieci (marketing wirusowy), również dzięki udziałowi w eventach tematycznych (np. 
maratonach, imprezach poświęconych tematyce zdrowotnej itp.). 
• Dojrzali – troskliwi – do tej grupy konsumentów najlepiej jest trafić poprzez hasła związane z troską o 
siebie i rodzinę, zdrowie, naturalność a także polskie pochodzenie produktów. Do tej grupy najlepiej jest kierować 
komunikaty poprzez działania w sklepach, również wielkopowierzchniowych, na imprezach (targach, wystawach, 
imprezach sezonowych, np. Poznaj Dobrą Żywność). Do tej grupy konsumentów najlepiej trafiają komunikaty 
skierowane przez ekspertów (naukowców, lekarzy, dietetyków). Należy również rozważyć emisję cyku audycji w 
telewizji publicznej na temat rolnictwa ekologicznego, pokazującej proces produkcji tej żywności i jej przetwarzania, 
a także ludzi, którzy ze względów ideologicznych podjęli się takiej produkcji. Jednym z takich działań edukacyjnych 
mógłby być „Wielki Test o Żywności Ekologicznej”.  
• Dzieci – działania edukacyjne powinny mieć miejsce w szkołach, ale również podczas wycieczek 
szkolnych do gospodarstw ekologicznych, w których pokazywano by dzieciom jak powstaje ta żywność, wyjaśniano 
by, na czym polega jej specyfika i mogłyby jej spróbować. Działania skierowane do dzieci należy również prowadzić 
w Internecie oraz na kanale YouTube. 

Działania skierowane do pośredników, liderów opinii i celebrytów powinny mieć formę różnego rodzaju 
szkoleń, połączonych z wyjazdami studyjnymi do gospodarstw ekologicznych oraz ew. również firm 
przetwarzających żywność ekologiczną. 

Ważnym przekazem skierowanym do wszystkich powinno być plastyczne pokazanie, dlaczego żywność 
ekologiczna musi więcej kosztować i porównanie jej do żywności konwencjonalnej (np. cena 1 plasterka wędliny 
ekologicznej = cena 2 plasterków wędliny tradycyjnej = cena 3 plasterków wędliny konwencjonalnej – więc, za co 
właściwie płacimy?). W przekazie tym należy również podkreślić, że więcej nie zawsze znaczy lepiej, zwłaszcza w 
kontekście powszechnego stosowania diet redukcyjnych oraz żywienia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.  

W komunikacji należy jak największy nacisk położyć na nowe digitalne kanały komunikacji: media 
społecznościowe (Facebook, Instagram, Tweeter, Snapchat), YouTube, strony www, blogi kulinarne, dietetyczne i 
sportowe, sprofilowane działania outdoorowe i indoorowe (np. na siłowniach, w placówkach edukacyjnych czy 
ochrony zdrowia), również z wykorzystaniem ambient mediów. Drugim kanałem komunikacji powinny być akcje 
promocyjne w sklepach, a także na targach, bazarach, podczas eventów tematycznych. Należy również 
przeprowadzić akcję edukacyjną w telewizji publicznej – cykl audycji na temat procesu produkcji i przetwórstwa 
żywności ekologicznej, Wielki Test o Żywności Ekologicznej. 

Kampania promocyjna powinna mieć charakter ogólnokrajowy i zostać rozpoczęta intensywnymi 
działaniami w mediach ogólnokrajowych, trwającymi ok. 3 miesięcy. Następnie należy zadbać o kontynuację 
działań promocyjnych, głównie w środowisku internetowym, opartą na niskobudżetowych, silnie stargetowanych 
działaniach. Bardziej intensywne działania promocyjne należy prowadzić w kolejnych latach, jako akcje 
przypominające, nieco zmodyfikowane w porównaniu do wersji pierwotnej. Przez cały czas należy prowadzić 
działania edukacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i liderów opinii publicznej. 

W akcję promocyjną w sposób aktywny powinni być zaangażowani producenci oraz przetwórcy żywności 
ekologicznej. Powinno być dla nich przeznaczone wsparcie finansowe związane m.in. z wizytami studyjnymi, 
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wycieczkami dzieci itp. Powinni również otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w imprezach, targach oraz 
eventach. 

Producenci i przetwórcy żywności ekologicznej oczekują pomocy i wsparcia przez Państwo działań 
promocyjnych na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce. W sytuacji, gdy barierami rozwoju rynku 
produktów ekologicznych nadal pozostaje brak informacji dla potencjalnych konsumentów, niekorzystne, wysokie 
ceny i ograniczona dostępność tych produktów, wymaga to opracowania skutecznej strategii komunikacyjnej do 
wszystkich uczestników tego łańcucha żywnościowego. Kampania promocyjna o charakterze ogólnym powinna 
być  skierowana do producentów, pośredników, przetwórców i konsumentów . Oznacza to rekomendację dla 
finansowania działań promocyjnych w całym łańcuchu ekologicznym, a nie tylko w odniesieniu do produkcji rolniczej 
czy wsparcia doradztwa rolniczego w działaniach promocyjno-informacyjnych, szkoleniach i organizacji wystaw 
oraz kiermaszy.  

Nie są wykorzystane możliwości działań promocyjnych na rzecz produktów ekologicznych w ramach 
krajowych i unijnych inicjatyw prowadzonych w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w 
szkole”, które w opinii KE pozwalają na wsparcie działań informacyjnych w szkołach na temat szczególnych cech 
metod produkcji ekologicznej, w ramach edukacyjnego aspektu tych programów, poprzez zachęcanie do 
pozyskiwania produktów ekologicznych i integrację tematów związanych z produkcją ekologiczną w ramach 
wspierających środków edukacyjnych. Dlatego należy rekomendować jak najszersze wykorzystanie tego kanału 
komunikacji rynkowej, dotarcia do świadomości najmłodszych konsumentów, wrażliwych na przekazy ekologiczne, 
stanowiących w przyszłości, w konsekwencji tych działań, lojalnych konsumentów żywności ekologicznej. 

Państwo może też wspierać i skutecznie promować produkty ekologiczne poprzez dotacje w obszarze 
edukacji szkolnej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej w programach szkolnych, czy też organizowanie 
specjalnych modułów dotyczących produkcji ekologicznej w szkołach lub organizowanie wydarzeń informacyjnych 
(konferencji i seminariów) ze stowarzyszeniami konsumentów. Ten kierunek działań promocyjnych tylko w 
niewielkim stopniu jest wykorzystywany w Polsce, co wymaga podjęcia badań i opracowania odpowiednich 
programów kształcenia oraz decyzji o wsparciu tych działań z budżetu Państwa. 

Działania polskich producentów żywności ekologicznej nie mieszczą się w głównym nurcie europejskich  
programów promocyjnych, nie wszystkie możliwości dofinansowania promocji polskiego rolnictwa ekologicznego 
zostały wyczerpane. Należy zarekomendować jednak większe ukierunkowanie działań promocyjnych na krajowy 
rynek, wsparcie dla poprawy wizerunku żywności ekologicznej, przywrócenie jej wiarygodności oraz zachęcanie 
konsumentów do zakupów produktów ekologicznych. Wymaga to nowego podejścia do organizacji 
przygotowywania wniosku do Komisji Europejskiej, zmiany sposobu myślenia o priorytetach rozwoju tego 
segmentu rynku i bardziej kreatywnych rozwiązań z zakresu komunikacji marketingowej. 

Środowisko producentów żywności ekologicznej w Polsce, z uwagi na rozproszenie organizacyjne i 
niewielkie zasoby kapitałowe nie jest w stanie rozwiązać problemu budowy strategii promocyjnej oraz stworzenia 
trwałych mechanizmów finansowania tego obszaru funkcjonowania sektora żywności ekologicznej. W odróżnieniu 
od innych sektorów rolnictwa, produkty ekologiczne, nie znajdują wsparcia w działaniach promocyjnych, dlatego 
niezbędne wydaje się pilne uruchomienie Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych.  
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Producenci żywności ekologicznej w ograniczonym stopniu korzystali ze środków UE na działania 
promocyjne. Przyczyną tego może być istotna luka w wykorzystaniu doświadczeń liderów rynku ekologicznego 
oraz beneficjentów działań promocyjnych w krajach Unii Europejskiej, nie tylko w skutecznych działaniach, ale 
także w badaniach omawianych procesów. Dlatego należy rekomendować wsparcie dla prac badawczych na 
obszar, w jaki sposób Państwo może zaangażować się w opracowywanie strategii komunikacji promocyjnej na 
rynkach produktów ekologicznych, które nadal znajdują się na wczesnym etapie rozwoju.  

9 Analiza czynników warunkujących rozwój popytu na żywność ekologiczną wśród polskich 
konsumentów 

Dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans 

9.1 Czynniki determinujące popyt na żywność ekologiczną 

 Wyniki dotychczas realizowanych badań własnych w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wskazują, że dominującym motywem zakupu produktów rolnictwa 
ekologicznego wśród polskich konsumentów jest przekonanie, że żywność ekologiczna korzystnie wpływa na 
zdrowie. Polscy konsumenci najczęściej opisywali żywność ekologiczną jako „zdrową”, „bezpieczną” oraz „budzącą 
zaufanie”. Do najczęściej przywoływanych atrybutów żywności ekologicznej należą również walory sensoryczne, a 
przede wszystkim smak. Konsumenci postrzegają tę żywność najczęściej jako „zdrową” i wyróżniającą się „wysoką 
wartością odżywczą”. Mniejsze znaczenie wśród determinant wyboru żywności ekologicznej mają aspekty 
społeczno-etyczne związane z dobrostanem zwierząt, czy też respektowaniem zasad sprawiedliwego handlu.  

Poziom cen uznaje się za jedną z ważniejszych barier zakupu żywności ekologicznej, ale żywność 
ekologiczna jest żywnością o szczególnych cechach, dlatego można odnotować skłonność konsumentów do 
płacenia za nią więcej. Również informacja na opakowaniu może wywoływać taki efekt. Konsumenci deklarują, iż 
spożywają żywność ekologiczną ze względu na jej walory sensoryczne. Z analizy literatury przedmiotu wynika, że 
wśród cech społeczno-demograficznych, z konsumpcją żywności ekologicznej w największym stopniu wiąże się 
poziom wykształcenia konsumentów. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia konsumentów zwiększa się udział 
tych, którzy kupują żywność ekologiczną. Zainteresowanie konsumentów żywnością ekologiczną wzrasta również, 
gdy zwiększa się poziom zróżnicowania produktów na rynku.  

Jako bariery zakupu ekologicznej żywności wymienia się nie tylko wysoki poziom cen, ale również 
ograniczoną dostępność produktów oraz brak umiejętności odróżnienia produktów ekologicznych od 
konwencjonalnych i nieufność wobec deklarowanej wyższej jakości produktów. Tym samym istotną determinantą 
wyboru żywności ekologicznej jest zaufanie do produktu. Tymczasem konsumenci są niejednokrotnie wprowadzani 
w błąd i często klasyfikują produkty z własnych upraw lub kupowanych z zaufanego źródła, jako ekologiczne, co 
wskazuje na wciąż jeszcze niedostateczną wiedzę na temat certyfikacji i znakowania żywności ekologicznej.  

9.2 Charakterystyka badanej próby i deklarowana częstotliwość zakupów żywności ekologicznej  

W badaniu wzięło udział 1424 respondentów, spośród których 51,5% stanowiły kobiety, a 48,5% 
mężczyźni. Udział najmłodszych respondentów do 24 roku życia wyniósł 13%, a 23,6% badanych stanowiły osoby 
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powyżej 55 roku życia. Ponad 40% respondentów stanowiły osoby mieszkające na wsi, a 20% mieszkańcy miast 
powyżej 200 tys. mieszańców. Wśród respondentów dominowały osoby legitymujące się średnim i wyższym 
wykształceniem. Zdecydowana większość respondentów (61,8%) przyznała, że posiada stałą pracę. Jednocześnie 
64,2% oceniło swoją sytuację materialną jako dobrą. Prawie połowa badanych przyznała, że w ich gospodarstwie 
domowym są dzieci do 18 roku życia.  

 Z analizy danych wynika, że 79,5% konsumentów deklaruje dokonywanie zakupów żywności ekologicznej 
przynajmmniej raz na rok. Spośród ogółu badanych konsumentów 19,4% można zaliczyć do regularnych 
konsumentów żywności ekologicznej, a 31,3% skategoryzować można jako konsumentów okazjonalnych. 
Natomiast ponad 40% badanych stanowią konsumenci, którzy sporadycznie sięgają po tę kategorię żywności 
(tabela 19). Warto podkreślić, że zaledwie 10,1% respondentów przyznało, że nigdy nie kupuje żywności 
ekologicznej.  

Tabela 19. Deklarowana częstotliwość zakupu żywności ekologicznej 

Częstotliwość zakupu N % % skumulowany 
Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok  
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 

276 19,4 19,4 
446 31,3 50,7 
282 19,8 70,5 
147 9,0 79,5 
128 10.3 89,9 
144 10,1 100,0 

1424 100,0  

 
  Analiza odpowiedzi na pytanie od jakiego czasu konsumenci zaopatrują się w żywność ekologiczną 
wskazuje z kolei, że najliczniejszą kategorią konsumentów żywności ekologicznej są osoby, które w ostatnich 
dwóch latach zaczęły kupować żywność ekologiczną (51,6%) (tabela 20).  

Tabela 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie od kiedy respondenci kupują żywność ekologiczną 
Stwierdzenie N % % skumulowany 
najwyżej od roku 
co najmniej od 2 lat 
co najmniej od 3 lat 
co najmniej od 4 lat 
co najmniej od 5 lat 
powyżej 5 lat 
Ogółem 
Nie kupuję żywności ekologicznej* 
Ogółem 

215 15,1 21,4 
303 21,3 51,6 
201 14,1 71,6 
84 5,9 79,9 
79 5,5 87,7 

123 8,6 100,0 
1004 70,5  
420 29,5  

1424 100,0  
*do dalszych analiz wybrano wyłącznie respondentów deklarujących dokonywanie zakupów żywności ekologicznej co najmniej raz na 3 miesiące.  
 

9.3 Częstotliwość zakupu wybranych kategorii produktowych 

 Spośród badanych kategorii żywności ekologicznej najczęściej deklarowano kupowanie jaj, warzyw, 
owoców i jaj (tabele 21-.23) Prawie 1/5 badanych konsumentów twierdzi, że przynajmniej raz w tygodniu kupuje 
ekologiczne jaja, a zaledwie 4,2% nigdy nie sięga po tę kategorię produktową. Do produktów o najwyższej 
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deklarowanej częstotliwości zakupu należą również warzywa i owoce. Ponad 20% respondentów przyznało, że 
kupuje tego produkty co najmniej raz w tygodniu.  
Tabela 21. Deklarowana częstotliwość zakupu ekologicznych jaj 

Stwierdzenie N % % skumulowany 
Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok 
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 
Nie kupuję żywności ekologicznej 
Ogółem 

348 24,4 34,6 
367 25,8 71,2 
139 9,8 85,0 
55 3,9 90,5 
35 2,5 94,0 
60 4,2 100,0 

1004 70,5  
420 29,5  

1424 100,0  
 

Tabela 22. Deklarowana częstotliwość zakupu ekologicznych warzyw 
Stwierdzenie N % % skumulowany 
Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok 
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 
Nie kupuję żywności ekologicznej 
Ogółem 

318 22,3 31,6 
359 25,2 67,4 
178 12,5 85,1 
59 4,1 91,0 
41 2,9 95,0 
50 3,5 100,0 

1004 70,5  
420 29,5  

1424 100,0  
 
Tabela 23. Deklarowana częstotliwość zakupu ekologicznych owoców 
Stwierdzenie N % % skumulowany 
Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok 
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 
Nie kupuję żywności ekologicznej 
Ogółem 

308 21,6 30,7 
326 22,9 63,1 
194 13,6 82,4 
69 4,8 89,2 
41 2,9 93,3 
67 4,7 100,0 

1004 70,5  
420 29,5  

1424 100,0  

 
Zbliżony odsetek wskazań dotyczących regularnych zakupów żywności ekologicznej uzyskano dla 

pieczywa, którego regularne zakupy dokonuje nieco ponad 20% respondentów (tabela 24). Mleko i przetwory 
mleczne należą do coraz częściej kupowanych produktów z asortymentu żywności ekologicznej (tabela 26). 
Zbliżone tendencje odnotowuje się w przypadku przetworów zbożowych (tabela 25). Jednak w odniesieniu do 
wszystkich wymienionych grup produktów regularne zakupy żywności ekologicznej deklaruje nie więcej niż 20% 
ogółu respondentów, co ilustrują dane zamieszczone w tabelach 24-26. 

Tabela 24. Deklarowana częstotliwość zakupu ekologicznego pieczywa 
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Stwierdzenie N % % skumulowany 
Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok 
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 
Nie kupuję żywności ekologicznej 
Ogółem 

304 21,4 30,3 
294 20,7 59,6 
185 13,0 78,0 
69 4,9 84,9 
43 3,0 89,2 

109 7,6 100,0 
1004 70,5  
420 29,5  

1424 100,0  
 
Tabela 25. Deklarowana częstotliwość zakupu ekologicznej mąki i przetworów zbożowych np. płatki, kasze, 
makarony 
Stwierdzenie N % % skumulowany 
Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok 
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 
Nie kupuję żywności ekologicznej 
Ogółem 

156 10,9 30,3 
350 24,5 59,6 
265 18,6 78,0 
94 6,6 84,9 
49 3,5 89,2 
91 6,4 100,0 

1004 70,5  
420 29,5  

1424 100,0  
 
Tabela 26. Deklarowana częstotliwość zakupu ekologicznego mleka 
Stwierdzenie N % % skumulowany 
Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok 
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 
Nie kupuję żywności ekologicznej 
Ogółem 

223 15,6 22,2 
276 19,4 49,7 
190 13,3 68,6 
99 7,0 78,5 
58 4,1 84,2 

158 11,1 100,0 
1004 70,5  
420 29,5  

1424 100,0  
 

Interesujących spostrzeżeń dostarcza analiza wskazań dotyczących częstotliwości zakupu mięsa oraz 
przetworów mięsnych tj. wędlin. Zaledwie 11,5% respondentów wskazało, że regularnie kupuje ekologiczne mięso, 
a 8,4% przyznało, że nigdy nie sięga po mięso pochodzenia ekologicznego (tabela 27). Może to wynikać zarówno 
z dostępności, poziomu cen, jak i preferencji konsumentów żywności ekologicznej.  

Tabela 27. Deklarowana częstotliwość zakupu ekologicznego mięsa 

Stwierdzenie Częstość % % skumulowany 

Przynajmniej raz w tygodniu 
Przynajmniej raz w miesiącu 
Przynajmniej raz na 3 miesiące 
Przynajmniej raz na rok 
Rzadziej niż raz na rok 
Nigdy 
Ogółem 

163 11,5 16,2 
342 24,0 50,3 
222 15,6 72,5 
105 7,4 82,9 
51 3,6 88,0 
120 8,4 100,0 
1004 70,5  

Ogółem 1424 100,0  

9.4 Miejsca zakupu żywności ekologicznej 
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 Analiza danych dotyczących miejsc zakupu żywności ekologicznej wskazuje, że najczęściej respondenci 
dokonują zakupów tego rodzaju żywności w tzw. sklepach specjalistycznych (24,1% wskazań dotyczących 
zakupów co najmniej raz w tygodniu), z którymi utożsamiane są zarówno sklepy specjalizujące się w sprzedaży 
określonej kategorii produktowej np. piekarnie, jak również sklepy specjalizujące się w sprzedaży żywności 
ekologicznej (tabela 28). Kolejnym najczęściej wskazywanym miejscem zakupu żywności ekologicznej są sklepy 
dyskontowe, w których raz w tygodniu lub częściej zaopatruje się w żywność ekologiczną 22,9% respondentów. 
Dane te należy interpretować w odniesieniu do trendów obserwowanych w rozwoju handlu detalicznego żywnością 
i rosnącego znaczenia sklepów określanych jako dyskontowe w sprzedaży żywności ekologicznej. Jednocześnie 
można zakładać, że wobec ograniczonego asortymentu żywności ekologicznej w tego rodzaju sklepach, 
najczęściej kupowane są w nich pojedyncze produkty. W przypadku sklepów wielkopowierzchniowych nie 
dyskontowych odsetek wskazań dotyczących zakupów co najmniej raz w tygodniu wyniósł 15,6%. Natomiast 25% 
respondentów przyznało, że kupuje żywność w tego typu sklepach 2-3 razy w miesiącu. Zbliżony odsetek 
respondentów przyznał, że najczęściej dokonuje zakupów żywności ekologicznej w sklepach osiedlowych (15,4%), 
które coraz częściej stanowią placówki należące do sieci franczyzowych powiązanych z dużymi dystrybutorami.  

Tabela 28. Deklarowane miejsca zakupu żywności ekologicznej 
 N % 
Sklep typu dyskont, np. Lidl, Biedronka Nigdy 93 9,3 

Rzadziej niż raz na 3 miesiące 125 12,5 
1 raz na 2-3 miesiące 139 13,9 
1 raz w miesiącu 194 19,3 
2-3 razy w miesiącu 223 22,2 
1 raz w tygodniu lub częściej 230 22,9 

Supermarket / hipermarket np. Carrefour, 
Auchan, Leclerc 

Nigdy 89 8,8 
Rzadziej niż raz na 3 miesiące 150 14,9 
1 raz na 2-3 miesiące 157 15,7 
1 raz w miesiącu 204 20,3 
2-3 razy w miesiącu 251 25,0 
1 raz w tygodniu lub częściej 154 15,4 

Targowisko, bazar Nigdy 111 11,0 
Rzadziej niż raz na 3 miesiące 135 13,4 
1 raz na 2-3 miesiące 145 14,5 
1 raz w miesiącu 178 17,7 
2-3 razy w miesiącu 255 25,4 
1 raz w tygodniu lub częściej 181 18,0 

Sklep, który specjalizuje się w sprzedaży 
żywności ekologicznej 

Nigdy 159 15,9 
Rzadziej niż raz na 3 miesiące 198 19,7 
1 raz na 2-3 miesiące 178 17,7 
1 raz w miesiącu 190 18,9 
2-3 razy w miesiącu 197 19,6 
1 raz w tygodniu lub częściej 82 8,2 

Gospodarstwo ekologiczne/ zamówienia 
bezpośrednio od rolnika 

Nigdy 191 19,0 
Rzadziej niż raz na 3 miesiące 168 16,7 
1 raz na 2-3 miesiące 135 13,5 
1 raz w miesiącu 178 17,7 
2-3 razy w miesiącu 186 18,5 
1 raz w tygodniu lub częściej 146 14,5 

Sklep specjalistyczny, np. piekarnia, inny. Nigdy 107 10,6 
Rzadziej niż raz na 3 miesiące 134 13,4 
1 raz na 2-3 miesiące 119 11,8 
1 raz w miesiącu 151 15,1 
2-3 razy w miesiącu 251 25,0 
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1 raz w tygodniu lub częściej 242 24,1 
Sklep internetowy Nigdy 441 43,9 

Rzadziej niż raz na 3 miesiące 183 18,3 
1 raz na 2-3 miesiące 126 12,5 
1 raz w miesiącu 128 12,8 
2-3 razy w miesiącu 82 8,2 
1 raz w tygodniu lub częściej 44 4,3 

Drogeria, np. Rossmann Nigdy 255 25,4 
Rzadziej niż raz na 3 miesiące 187 18,6 
1 raz na 2-3 miesiące 187 18,6 
1 raz w miesiącu 172 17,1 
2-3 razy w miesiącu 160 16,0 
1 raz w tygodniu lub częściej 43 4,3 

Sklep osiedlowy Nigdy 185 18,5 
Rzadziej niż raz na 3 miesiące 161 16,1 
1 raz na 2-3 miesiące 146 14,6 
1 raz w miesiącu 155 15,4 
2-3 razy w miesiącu 198 19,7 
1 raz w tygodniu lub częściej 158 15,8 

 Wśród miejsc sprzedaży żywności ekologicznej ważne miejsce zajmują targowiska oraz inne systemy 
sprzedaży bezpośredniej, które coraz częściej wiążą się z handlem elektronicznym. Ponad 14% respondentów 
przyznało, że zakupów żywności ekologicznej dokonuje na targowisku, bazarze oraz zamawiając produkty 
bezpośrednio od rolnika. Mniejsze znaczenie aniżeli sprzedaży bezpośrednie przypisano zakupom w sklepach 
specjalizujących się w sprzedaży żywności ekologicznej, których dokonywanie w tym formacie handlu, co najmniej 
raz w tygodniu, zadeklarowało 8,2% respondentów. Najniższy odsetek wskazań dotyczył zakupów żywności 
ekologicznej przez Internet, co odzwierciedla wciąż jeszcze niewielka popularność zakupów żywności w kanałach 
elektronicznych. Warto podkreślić, że 4,3% badanych dokonuje zakupów żywności ekologicznej co najmniej raz w 
tygodniu w drogeriach (np. Rossmann, które to systematycznie poszerzają swoją ofertę o tę kategorię produktową.  

9.5 Motywy zakupu żywności ekologicznej 

 Motywacja to wewnętrzny proces warunkujący dążenie ku określonym celom. Zrozumienie zachowań 
konsumentów wymaga więc określenia motywów podejmowanych przez nich działań. Celem działania może być 
zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, biologicznych, społecznych czy też związanych z potrzebami wyższymi 
wynikającymi z dążenia do samorealizacji. Wyniki dotychczas zrealizowanych badań własnych oraz analiza danych 
literaturowych wskazuje, iż w największym stopniu o wyborze żywności z rolnictwa ekologicznego decydują cztery 
grupy czynników, które skategoryzować można jako: troskę o zdrowie (zdrowie, bezpieczeństwo żywności), 
aspekty środowiskowe (dążenie do ochrony środowiska), jakość (walory sensoryczne) oraz aspekty etyczne (np. 
respektowanie praw zwierząt, wspieranie lokalnej produkcji, „sprawiedliwy handel”) (rysunek 19). 

 

 

 

 



str. 117 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 19. Czynniki decydujące o wyborze żywności ekologicznej przez konsumentów  

Analiza uzyskanych danych wskazuje, że motywy osobiste wyrażane jako „troska o zdrowie moje i mojej 
rodziny” należą do najważniejszych czynników decydujących o zakupie żywności ekologicznej. Ponad 85% 
badanych wskazało, że troska o zdrowie stanowi „ważny” lub „bardzo ważny” czynnik w procesach decyzyjnych 
związanych z wyborem żywności ekologicznej (tabela 29). 

W hierarchii motywów na kolejnych miejscach znalazły się „przekonanie, że żywność ekologiczna jest 
bezpieczna” oraz „wolna od modyfikacji genetycznych”, co również świadczy o dążeniu do wyeliminowania za 
pomocą konsumpcji żywności ekologicznej ryzyka związanego z żywnością.  

Tabela 29. Czynniki wpływające na decyzję związaną z zakupem żywności ekologicznej 

Czynniki N % 
Smak żywności ekologicznej 1 - jest to w ogóle nie ważne 30 3,0 

2 32 3,2 
3 45 4,5 
4 - Ani ważne, ani nieważne 105 10,5 
5 190 18,9 
6 260 25,9 
7 - Jest to bardzo ważne 342 34,1 

Wygląd żywności ekologicznej 1 - jest to w ogóle nie ważne 40 4,0 
2 50 5,0 
3 69 6,9 
4 - Ani ważne, ani nieważne 174 17,4 
5 226 22,5 
6 228 22,7 
7 - Jest to bardzo ważne 216 21,5 

Troska o stan środowiska naturalnego 1 - jest to w ogóle nie ważne 30 3,0 
2 40 4,0 
3 51 5,1 
4 - Ani ważne, ani nieważne 145 14,4 
5 237 23,6 
6 229 22,8 
7 - Jest to bardzo ważne 272 27,1 

Troska o zdrowie moje i mojej rodziny 1 - jest to w ogóle nie ważne 26 2,6 
2 22 2,2 
3 29 2,9 
4 - Ani ważne, ani nieważne 63 6,3 
5 124 12,4 
6 230 22,9 
7 - Jest to bardzo ważne 509 50,7 
1 - jest to w ogóle nie ważne 41 4,1 

WYBÓR ŻYWNOŚCI 
EKOLOGICZNEJ 

ASPEKTY ETYCZNE 

POSZUKIWANIE ŻYWNOŚCI BEZPIECZNEJ, 
WYPRODUKOWANEJ BEZ „CHEMII 
ROLNEJ” I SYNTETYCZNYCH SUBSTANCJI 
DODATKOWYCH, WARTOŚĆ ODŻYWCZA 

ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ, ZMIANY 
KLIMATYCZNE 

RESPEKTOWANIE PRAW ZWIERZĄT, 
DOBROSTAN ZWIERZĄT 

WSPIERANIE LOKALNEJ PRODUKCJI I 
DYSTRYBUCJI, „SPRAWIEDLIWY HANDEL”, 
KRAJ POCHODZENIA 

WALORY SENSORYCZNE 

TROSKA O ZDROWIE 
TROSKA O ŚRODOWISKO  
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Troska o poszanowanie praw zwierząt 
/dobrostan zwierząt 

2 55 5,4 
3 58 5,8 
4 - Ani ważne, ani nieważne 138 13,8 
5 224 22,3 
6 234 23,3 
7 - Jest to bardzo ważne 254 25,3 

Przekonanie, że żywność ekologiczna jest 
bezpieczna dla zdrowia 

1 - jest to w ogóle nie ważne 38 3,8 
2 26 2,6 
3 31 3,1 
4 - Ani ważne, ani nieważne 81 8,1 
5 164 16,3 
6 250 24,9 
7 - Jest to bardzo ważne 413 41,1 

Przekonanie, że żywność ekologiczna jest 
wolna od modyfikacji genetycznych 

1 - jest to w ogóle nie ważne 40 4,0 
2 38 3,8 
3 37 3,7 
4 - Ani ważne, ani nieważne 114 11,4 
5 153 15,2 
6 246 24,5 
7 - Jest to bardzo ważne 376 37,4 

 

W mniejszym stopniu decyzje związane z zakupem żywności ekologicznej łączone są z walorami 
smakowymi, które to należą do najważniejszych determinant wyboru żywności przez konsumentów. Jednak 
konsumenci żywności ekologicznej mają tendencję do umniejszania roli aspektów hedonistycznych jako motywów 
zakupu żywności ekologicznej. Ponad 34,1% respondentów uznało jednak, że smak stanowi bardzo ważny motyw 
zakupu tej kategorii żywności, a zaledwie 3% przyznało, że czynnik ten nie ma dla nich w ogóle znaczenia. Należy 
podkreślić, że smak oceniany jest zdecydowanie wyżej jako czynnik motywujący konsumentów do zakupu 
żywności ekologicznej aniżeli wygląd żywności ekologicznej. 

Wśród czynników decydujących o zakupie żywności ekologicznej ważną rolę odgrywają atrybuty oparte 
na zaufaniu (ang. credence attributes), związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i etycznymi w szeroko 
rozumianej sferze produkcji żywności. Troska o środowisko naturalne jako czynnik motywujący konsumentów do 
zakupu żywności ekologicznej została uznana za czynnik ważny i bardzo ważny przez ponad ¾ respondentów. 

W mniejszym stopniu na decyzję związaną z zakupem żywności wpływa troska o dobrostan zwierząt, 
która jest przejawem znaczenia przypisywanego kwestiom społeczno-etycznym podczas podejmowania decyzji o 
zakupie żywności. Ponad 20% spośród badanych konsumentów uznało, że jest to dla nich bardzo ważny motyw 
zakupu żywności ekologicznej. 

9.6 Atrybuty przypisywane żywności ekologicznej 

 Identyfikacja atrybutów przypisywanych żywności ekologicznej przez konsumentów ma 
znaczenie poznawcze i praktyczne, ponieważ pozwala na pełniejsze zrozumienie sposobu interpretacji koncepcji 
ekologicznej produkcji żywności, postrzegania ekologicznych produktów żywnościowych oraz służy kreowaniu 
komunikatów marketingowych odwołujących się do percepcji i języka jakim posługują się konsumenci. Współcześni 
konsumenci w konceptualizacji jakości żywności coraz częściej odwołują się do czynników nie związanych 
bezpośrednio z produktem, a odzwierciedlających zmiany wartości związanych z konsumpcją żywności. Ważnymi 
atrybutami żywności stają się kwestie, takie jak: różnorodność biologiczna, dobrostan zwierząt, respektowanie 
kryteriów społecznych. Ważną w opinii konsumentów kwestią jest również zapewnienie dobrych warunków pracy 
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osobom bezpośrednio zatrudnionym w rolnictwie oraz wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych. Konsumpcja 
żywności ekologicznej staje się wyznacznikiem stylu życia, w którym ważne miejsce zajmują działania pro 
środowiskowe i eksponujące respektowanie kwestii etycznych związanych z produkcją, dystrybucją i konsumpcją 
żywności.  

Uzyskane wyniki badań potwierdzają pozytywne nastawienie konsumentów do żywności ekologicznej, którą 
najczęściej opisują jako „dobrą dla zdrowia”, „bezpieczną” oraz „naturalną”. W przypadku tych atrybutów obserwuje 
się wysoki stopień zgodności ze stwierdzeniami, co ilustrują dane zamieszczone na rysunkach 20-30. 

 Wysoko oceniona zostały również jakość i zaufanie jako atrybuty żywności ekologicznej, co świadczy o 
bardzo pozytywnym postrzeganiu tej kategorii żywności. W odniesieniu do pozostałych badanych atrybutów 
zauważa się większe zróżnicowanie opinii. W ocenie dostępności żywności ekologicznej wysoki był udział 
odpowiedzi ze środka skali świadczący o trudności z ustosunkowaniem się do tego stwierdzenia. Polscy 
konsumenci postrzegają ograniczoną dostępność żywności ekologicznej jako barierę jej zakupu, co potwierdzają 
wyniki odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników wpływających na rezygnację z zakupu żywności ekologicznej.  
  

 
Rysunek 20. Opinie konsumentów na temat wpływu na zdrowie jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
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Rysunek 21. Opinie konsumentów na temat bezpieczeństwa jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
 

 
Rysunek 22. Opinie konsumentów na temat naturalności jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
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Rysunek 23. Opinie konsumentów na temat jakości jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 

 
Rysunek 24. Opinie konsumentów na temat zaufania jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
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Rysunek 25. Opinie konsumentów na temat dostępności jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
 

 
Rysunek 26. Opinie konsumentów na temat smaku jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
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Rysunek 27. Opinie konsumentów na temat stopnia przetworzenia jako atrybutu żywności ekologicznej [%]* 

*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
 

 
Rysunek 28. Opinie konsumentów na temat wygody jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
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Rysunek 29. Opinie konsumentów na temat dobrostanu zwierząt  jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 
*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
 

 
Rysunek 30. Opinie konsumentów na temat znaczenia dla gospodarki jako atrybutu żywności ekologicznej (%)* 

*udział % ocen ze skali 7 stopniowej 
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Rysunek 31. Preferowane atrybuty żywności ekologicznej  

Uzyskane wyniki badań wskazują, że polscy konsumenci najwyżej oceniają wśród preferowanych 
atrybutów żywności ekologicznej te odnoszące się do wygody dokonywania zakupów i dostępności żywności 
ekologicznej w miejscach zakupu zlokalizowanych w pobliżu pracy lub miejsca zamieszkania (rysunek 31). 
Jednocześnie zauważa się, że zwracają oni coraz większą uwagę na atrybuty produktu oparte na zaufaniu tzw. 
credence attributes, które odnoszą się do wpływu na środowisko, rodzaju opakowania, ale obejmują też kwestie 
społeczno-etyczne związane z szeroko rozumianą produkcją i dystrybucją żywności.  

9.7 Wydatki na żywność ekologiczną 

 Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała jednorazowe wydatki na zakupy żywności 
ekologicznej od 21 do 50 PLN (39,2%) (rysunek 32). Niższy był udział osób deklarujących jednorazowe wydatki 
powyżej 50 złotych, ale poniżej 100 PLN (26,7%). Zbliżona grupa respondentów zadeklarowała wydatki wynoszące 
do 20 PLN (15%) i powyżej 100 PLN (17,6%). Niewielka jest grupa konsumentów, którzy przeznaczają na 
jednorazowe zakupy powyżej 200 PLN (1,6%). 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Niskokaloryczna

 Dostępna wyłącznie sezonowo, np. owoce, warzywa

W opakowaniu przyjaznym dla środowiska

Łatwa w przygotowaniu

 Przyczyniała się do rozwoju gospodarczego mojego regionu i
kraju

 Była przetwarzana wyłącznie tradycyjnymi metodami

Przypominała mi żywność z mojego dzieciństwa

 Była dostępna w sklepach w pobliżu mojego miejsca
zamieszkania lub miejsca pracy

Pozwalała mi kontrolować moją wagę/ utrzymać prawidłową
masę ciała

Była polskiego pochodzenia

Była produkowana w etyczny sposób (np. bez szkody dla
zwierząt, bez udziału niewolniczej pracy itp.)

Nie była transportowana z dużych odległości
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Rysunek 32. Deklarowane jednorazowe wydatki na żywność ekologiczną (n) 
 

9.8 Źródła informacji o żywności ekologicznej 

 Czynnikiem wpływającym na zachowania konsumentów jest rodzaj i źródło informacji dotyczących 

produktu, dostępnych alternatyw oraz miejsc zakupu. Podczas podejmowania decyzji o zakupie żywności 

konsumenci kierują się informacjami pochodzącymi ze źródeł osobistych (rodzina, znajomi), komercyjnych 

(reklama, personel sprzedażowy, opakowanie, eksponowanie), publicznych (media, organizacje konsumenckie), 

własne doświadczenie (sprawdzanie, użytkowanie produktu). Wpływ wymienionych źródeł informacji na decyzje 

nabywcze konsumentów na rynku produktów żywnościowych jest zróżnicowany. W opinii polskich konsumentów 

podstawowym źródłem informacji o produkcie żywnościowym są ich własne doświadczenia oraz opinie znajomych 

i rodziny. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w odniesieniu do żywności ekologicznej. Najczęściej wskazywanym 

źródłem informacji o żywności ekologicznej były informacje zawarte na etykiecie produktu żywnościowego oraz 

portale internetowe (rysunek 33). 
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Rysunek 33. Wykorzystywane źródła informacji o żywności ekologicznej* 

 

9.9 Znajomość znakowania żywności ekologicznej  

Uzyskane wyniki wskazują, że konsumenci każdy z wybranych znaków kojarzą z żywnością ekologiczną. 
Spośród znaków stosowanych w znakowaniu żywności ekologicznej najwyższy odsetek wskazań uzyskał niemiecki 
ogólnokrajowy i dobrowolny znak dla żywności ekologicznej (znak nr 3), który prawie 55% konsumentów uznało za 
znak informujący o ekologicznym pochodzeniu produktów żywnościowych. Nowe logo Unii Europejskiej dla 
żywności ekologicznej (znak nr 6) zostało z kolei uznane przez 27,8% respondentów za znak wskazujący na 
ekologiczne pochodzenie żywności. Warto podkreślić, że 39,3% respondentów skojarzyło znak „Teraz Polska” z 
żywnością ekologiczną, co może sugerować rosnące znaczenie postaw etnocentrycznych w wyborze żywności 
(tabela 30). Niska znajomość znaków umieszczanych na produktach żywnościowych, a szczególnie 
ogólnounijnego logo dla żywności ekologicznej wskazuje na słabość działań promocyjno-informacyjnych i może 
mieć implikacje dla zaufania konsumentów do żywności ekologicznej.  

Tabela 30. Rozkład odpowiedzi na pytanie, który ze znaków jest gwarancją ekologicznego pochodzenia żywności 

Nr  T/N Nr  T/N 
1 
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3 

 

54,5 7 

 

20,6 

4 

 

6,0 8 

 

26,9 

9 

 

18,2 10 

 

39,3 

11 

 

24,7 12 

 

13,1 

 

9.10 Bariery zakupu żywności ekologicznej 

 Pomimo, że obserwuje się rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną nadal niewiele osób 
regularnie zaopatruje się w tego rodzaju produkty żywnościowe. Czynniki stanowiące barierę zakupu żywności 
ekologicznej skategoryzować można w dwie podstawowe grupy odnoszące się do: produktu oraz marketingowych 
strategii komunikacyjnych, co 4brazuje rysunek 31. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 34. Bariery zakupu produktów rolnictwa ekologicznego  
Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki badań własnych wskazują, że najczęściej wskazywanymi barierami zakupu żywności ekologicznej 
jest wysoki poziom cen, dostępność oraz brak umiejętności odróżnienia żywności ekologicznej od nie ekologicznej 
(tabela 31).  

Tabela 31. Najczęściej wskazywane powody niekupowania żywności ekologicznej 
 N % % ważnych % skumulowany 

Czynniki związane 
 z produktem 

Czynniki związane 
 z komunikowaniem 

Informacja, 
znakowanie 

Walory 
sensoryczne 

 Asortyment 

Zaufanie 
Zwyczaje i nawyki 

żywieniowe 

Poziom cen 

Dostępność 

Bariery zakupu żywności ekologicznej 

Czynniki związane 
 z konsumentem 
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Ważne Nie potrafię odróżnić żywności 
ekologicznej od innych produktów 
żywnościowych 

50 3,5 11,8 11,8 

Nie wiem, gdzie znajdują się sklepy i 
stoiska z żywnością ekologiczną 

37 2,6 8,7 20,5 

 pie, w którym dokonuję zakupów, nie 
ma żywności ekologicznej 

54 3,8 12,9 33,4 

Sklep z taką żywnością znajduje się 
zbyt daleko od mojego miejsca 
zamieszkania 

19 1,3 4,5 38,0 

Żywność ekologiczna jest zbyt droga 189 13,3 45,0 82,9 
Żywność ekologiczna mi nie smakuje 13 ,9 3,0 85,9 
Nie mam zaufania do żywności 
ekologicznej 

16 1,2 3,9 89,8 

Inne, jakie? 4 ,3 ,9 90,7 
Nie wiem, trudno powiedzieć 39 2,7 9,3 100,0 
Ogółem 420 29,5 100,0  

Braki danych Brak odpowiedzi 1004 70,5   
Ogółem 1424 100,0   
 
 Jednocześnie, jak wynika z analizy uzyskanych wyników prawie 1/5 respondentów ma trudności z 
odróżnieniem produktów ekologicznych od innych produktów żywnościowych (rysunek 35).  

 

Rysunek 35. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące umiejętności odróżnienia żywności ekologicznej od innych 

produktów żywnościowych 

9.11 Wizerunek konsumenta żywności ekologicznej 

 Z analizy literatury przedmiotu wynika, że wśród cech społeczno-demograficznych poziom wykształcenia 
konsumentów w największym stopniu wiąże się z konsumpcją żywności ekologicznej. Wraz ze wzrostem poziomu 
wykształcenia konsumentów zwiększa się udział tych, którzy kupują żywność ekologiczną. W narzędziu 
badawczym zawarto pytanie odnoszące się do projekcyjnego wizerunku konsumenta żywności ekologicznej. Dobór 

1 - Zdecydowanie się nie zgadzam

2

3

4

5

6

7 - Zdecydowanie się zgadzam

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Udział odpowiedzi na pytanie na "z łatwością mogą odróżnić żywność ekologiczną od 
innych produktów żywnościowych"
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określeń opisujących typowego konsumenta żywności ekologicznej wynikał z przeprowadzonych badań 
eksploracyjnych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (rysunek 36). 

 

Rysunek 36. Projekcyjny profil konsumenta żywności ekologicznej 

9.12 Segmentacja psychograficzna konsumentów żywności ekologicznej 

 Analizy segmentacyjne służą pełniejszemu rozpoznaniu różnic jakie istnieją pomiędzy konsumentami z 
uwzględnieniem wieloaspektowej interpretacji konsumenta jako osoby, jego motywacji, celów i aspiracji życiowych 
i ich wpływu na zachowania konsumpcyjne. Tym samym segmentacja konsumentów sprowadza się do 
poszukiwania w ramach badanej zbiorowości grup konsumentów wykazujących pewne wspólne cechy. Kryteriami 
segmentacyjnymi mogą być zarówno zmienne odnoszące się cech społeczno-demograficznych i pozycji 



str. 131 

ekonomicznej respondentów, jak również konkretne elementy postaw i zachowań wobec badanej kategorii 
produktowej. Dobór kryteriów segmentacji jest subiektywną decyzją badacza, wynikającą z celu i zakresu 
podjętego problemu badawczego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa podejścia do wyodrębniania 
segmentów tj. a priori i post hoc. Jeśli źródłem kryteriów są zdefiniowane w literaturze przedmiotu typologie 
konsumentów, to procedura segmentacji odbywa się drogą a priori i obejmuje cztery podstawowe etapy: 

− określenie kryteriów segmentacji; 

− określenie tzw. zmiennych profilujących (deskryptorów), czyli cech które będą charakteryzowały 
wyznaczone segmenty;  

− wyznaczenie segmentów jako grup jednostek o wysokiej jednorodności ze względu na przyjęte kryteria 
segmentacji; 

− profilowanie wyznaczonych segmentów na podstawie wcześniej wybranych deskryptorów. 
Segmentacja post hoc jest z kolei efektem eksploracji zbioru cech charakteryzujących konsumentów. W 

efekcie segmenty wyodrębniane są na podstawie ujawnionego w wyniku analiz podobieństwa badanych obiektów. 
Wyniki analiz segmentacyjnych wykorzystywane są w planowaniu działań marketingowych, a przede wszystkim w 
kreowaniu strategii komunikowania marketingowego przedsiębiorstw. Segmentacje konsumentów żywności 
ekologicznej z początku lat 90 ubiegłego wieku wskazywały, że jedną z najliczniejszych grup zainteresowanych 
żywnością ekologiczną byli ludzie młodzi i w średnim wieku, wykształceni, o dochodach przeciętnych lub powyżej 
średniej. Wraz z rozwojem rynku żywności ekologicznej i poprawą dostępności żywności ekologicznej produkty te 
zaczęły docierać do coraz bardziej zróżnicowanych pod względem profilu społeczno-demograficznego grup 
konsumentów. W rezultacie deskryptywne kryteria segmentacyjne takie jak wiek, płeć, wykształcenie, aktywność 
zawodowa w niewielkim stopniu wyjaśniały skłonność do zakupu żywności ekologicznej, co skłoniło badaczy tego 
segmentu rynku do poszukiwania kryteriów segmentacyjnych odwołujących się do systemu wartości i stylu życia 
konsumentów.  

W narzędziu badawczym zawarto zmienne charakteryzujące styl życia konsumentów, ich zachowania 
nabywcze w stosunku do żywności oraz skłonność do zaakceptowania innowacji. Zakres zawartych w narzędziu 
badawczym zmiennych został dobrany tak, aby umożliwić dokonanie segmentacji konsumentów z wykorzystaniem 
zmiennych umożliwiających odwołanie się do stylu życia konsumentów, który to stanowi psychograficzne kryterium 
segmentacji. W tym celu wykorzystano zwalidowane w badaniach międzynarodowych narzędzie badawcze „Styl 
życia w odniesieniu do żywności” (Food related lifestyle – FRL) opracowanego przez duńskich badaczy na początku 
lat 90. ubiegłego wieku81. „Styl życia powiązany z żywnością” w ujęciu Grunerta, Brunso i Bisp82 jest koncepcją 
wywodzącą się z psychologii poznawczej a genezę tego podejścia upatrywać należy w teorii wartości środków 
celów (means end chain theory), która stosowana jest do określania postaw konsumentów wobec określonych 
produktów na różnych poziomach abstrakcji83. Styl życia w rozumieniu tej koncepcji został określony jako 

                                                           
81 Grunert, K. G.; Brunso, K.; Bisp, S. Food-related life style. Development of a cross-culturally valid instrument for market surveillance. 
MAPP Work. Pap. 1993, 12, 1–44. 
82 Grunert, K. G.; Brunso, K.; Bisp, S. Food-related life style. Development of a cross-culturally valid instrument for market surveillance. 
MAPP Work. Pap. 1993, 12, 1–44. 
83 Gutman, J. A means-end-chain model based on consumer categorisation processes,  Journal of Marketing, 1983, Vol. 46 No. 2, 60-72. 
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hierarchiczny wzorzec zachowań, odnoszący się do motywacji związanych z nabywaniem produktów, sposobem 
robienia zakupów, przygotowywaniem posiłków, postrzeganiem jakości i kontekstem tj. spożywaniem żywności w 
z uwzględnieniem relacji i ról społecznych. Realizacja badania z wykorzystaniem tego narzędzia ma odpowiedzieć 
na pytanie jak produkty żywnościowe wiążą się z wartościami w strukturach poznawczych konsumentów. Autorzy 
tego narzędzia zaproponowali badanie 5 obszarów istotnych ich zdaniem w celu pogłębienie rozumienia stylu życia 
w odniesieniu do żywności tj.: 

Zakupy: Jak konsumenci dokonują zakupów, w jakich sytuacjach działają impulsywnie a jakie wybory 
poprzedzone są dogłębną analizą. Czy konsumenci zapoznają się z informacjami zwartymi na opakowaniu, 
polegają na opiniach ekspertów, sprzedawców, przyjaciół, rodziny. W jakich sklepach dokonują zakupów.  

Przygotowywanie posiłków: w jaki sposób przygotowują żywność do spożycia, ile czasu poświęcają na 
gotowanie, na ile są to działania spontaniczne na ile zaplanowane. 

Pożądana hierarchia atrybutów produktów żywnościowych interpretowana jako atrybuty które mogą być 
przypisywane żywności przez konsumentów np. zdrowy, odżywczy, naturalny. 

Pożądane konsekwencje: czego oczekujemy w sferze związanej ze spożywaniem żywności. 
Kontekst, sytuacje w jakich spożywamy posiłki: czym są w istocie posiłki, jak rozłożone są podczas dnia, 

jakie produkty zazwyczaj spożywamy, w jakich okolicznościach, jak postrzegamy posiłki spożywane samotnie, a 
jak z innymi. 

W badaniu własnym zgodnie z sugestią autorów narzędzia dokonano redukcji zmiennych dostosowując 
ich zakres do celów badania i kontekstu kulturowego84. W rezultacie wykorzystano zmienne odnoszące się do 
sposobu dokonywania zakupów żywności, znaczenie informacji zawartej na opakowaniu żywności, relacji ceny do 
jakości, naturalności, wygody, gotowości do dokonywania zakupów w sklepach specjalistycznych oraz otwartości 
na nowe doznania kulinarne.  

Konsumenci dokonywali oceny zgodności ze stwierdzeniami służącymi do analiz segmentacyjnych na 7 
stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało, że „w ogóle nie zgadzam się z tym stwierdzeniem a 7 wyrażało całkowitą 
zgodność z podanym stwierdzeniem. Zebrane dane poddane zostały analizie statystycznej z wykorzystaniem 
oprogramowania IBM SPSS 24PL. W pierwszym etapie analizy dokonano redukcji zmiennych z wykorzystaniem 
analizy czynnikowej metodą głównych składowych (Principal Component Analysis) z rotacją Varimax, która to 
minimalizuje liczbę zmiennych, które mają wysokie ładunki na każdym czynniku i tym samym ułatwia interpretację 
czynnika. Miara KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) czyli stosunek wielkości korelacji 
zmiennych do wielkości korelacji częściowej tych zmiennych wyniosła 0,941, a przybliżone chi-kwadrat osiągnęło 
wartość 28570,759 co pozwoliło na odrzucenie hipotezy zerowej i uznanie, że dane mogą być poddane analizie 
czynnikowej. Na podstawie kryterium własności własnej zostało zaproponowane rozwiązanie z 6 czynnikami 
(wartości własne większe od 1), które wyjaśniały 65,01% wariancji zmiennych. W kolejnym etapie analizy danych 

                                                           
84 Grunert, K. G.; Perrea, T.; Zhou, Y.; Huang, G.; Sorensen, B. T.; Krystallis, A. Is food-related lifestyle (FRL) able to reveal food consumption 
patterns in non-Western cultural environments? Its adaptation and application in urban China. Appetite 2011, 56, 357–367, 
doi:10.1016/j.appet.2010.12.020. 
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wyodrębnione czynniki wykorzystano do analizy skupień metodą k-średnich. W rezultacie uzyskano rozwiązanie 
składające się z 4 segmentów różniących się istotnie statystycznie w odniesieniu do wybranych zmiennych. 

Pełniejsza charakterystyka badanych segmentów została zamieszczona w tabeli 32-33. 

Tabela 32. Charakterystyka wybranych elementów stylu życia w odniesieniu do żywności wyodrębnionych 

segmentów 

Segment Cechy wyróżniające Udział 
segmentu 

Segment 1 

NIEZAANGAŻOWANI 

Segment z najwyższym udziałem najmłodszych wiekowo konsumentów 18-24 lat 
Najniższy udział mieszkańców dużych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców 
Najwyższy udział osób nie zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej 
Mało angażują się w kwestie związane z żywnością 
Najmniej zainteresowani zakupami żywności ekologicznej 
Nie wykazują skłonności do zapłacenia wyższej ceny za żywność ekologiczną 

26% 

Segment 2 

EKO 

ASPIRUJĄCY 

Nieco wyższy udział mężczyzn  
Najwyższy udział osób w wieku 25-39 lat 
Wyższy udział osób ze średnim wykształceniem 
Najwyższy udział mieszkańców miast od 200 do 400 tys. mieszkańców 
Najwyższy udział osób deklarujących posiadanie dzieci 
Bardziej podatni na reklamę i opinie innych osób w kwestii żywności  
Segment z wyższą skłonnością do kupowania dań gotowych 
Zorientowani na wygodę i produkty wstępnie przygotowane do spożycia 
Wysoki udział osób aktywnych zawodowo, pozytywnie oceniających swoją sytuację 
materialną 
Otwarci na nowe doznania kulinarne 
Zainteresowani żywnością ekologiczną, deklarują najwyższe wydatki na tę kategorię 
żywności 
Ważne jest dla nich, żeby żywność ekologiczna była łatwa w przygotowaniu 
Deklarujący gotowość do zapłacenia więcej za żywność ekologiczną 
Zwracają uwagę na cenę 
Ważne jest dla nich, żeby żywność ekologiczna pozwalała im utrzymać prawidłową masę 
ciała 

21,4% 

Segment 3 

WYMAGAJĄCY 

Wysoki udział kobiet 
Wyższy udział osób z wyższym wykształceniem 
Wyższy udział osób w wieku 40-54 lat 
Najwyższy udział mieszkańców dużych miast, pow. 500 tysięcy mieszkańców 
Najwyższy udział osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej 
Respondenci zwracający szczególną uwagę na zawartość substancji dodatkowych w 
żywności 
Zwracają uwagę na to, aby opakowanie było przyjazne dla środowiska 
Cenią wygodę dokonywania zakupów 
Ważne jest dla nich, żeby żywność ekologiczna była tania 
Żywność ekologiczna powinna być ich zdaniem wytwarzana tradycyjnymi metodami 

20,2% 

Segment 4 

TRADYCJONALIŚCI 

Segment z przewagą kobiet ( 
Wyższy odsetek osób powyżej 40 roku życia w porównaniu z ogółem 
Najwyższy udział osób legitymujących się wyższym wykształceniem 
Niższy odsetek singli  
Faza pustego gniazda 
Zdecydowanie większy odsetek osób nie aktywnych zawodowo w stosunku do ogółu 
respondentów 
Najmniej podatni na reklamę i opinie innych 
Zwracają szczególną uwagę na informacje zawarte na opakowaniu żywności 
Szczególnie cenią naturalność, unikają substancji dodatkowych 
Ważna jest dla nich relacja jakość-cena 
Bardzo cenią świeżość 
Mało otwarci na nowości 
Nie korzystają z dań gotowych 
Cenią polskie pochodzenie ekologicznej żywności oraz tradycyjne metody przetwarzania 

32,6% 
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Tabela 33. Ocena stwierdzeń wykorzystanych w analizie segmentacyjnej85 

 
Segment 

1 2 3 4 Ogółem 
Informacja na opakowaniu produktu jest dla mnie 
bardzo ważna. Muszę wiedzieć, co ten produkt 
zawiera 

3,80 5,33 5,62 5,88 5,14 

Porównuję etykiety, żeby wybrać produkty o 
najwyższej wartości odżywczej 

3,77 4,99 5,07 5,11 4,72 

Porównuję informacje na etykietach produktów, 
zanim zdecyduję, który produkt wybrać 

3,75 5,04 5,39 5,35 4,88 

Bardziej ufam produktom żywnościowym, które 
widziałem(łam) w reklamach, aniżeli produktom 
niereklamowanym 

3,33 3,96 2,92 2,22 3,11 

Kieruję się opiniami innych ludzi na temat 
produktów żywnościowych 

3,55 4,68 4,29 3,54 4,02 

Informacje z reklam pomagają mi podjąć lepszą 
decyzję dotyczącą zakupu danego produktu 

3,36 4,25 3,44 2,50 3,40 

Nie widzę żadnego powodu, żeby robić zakupy w 
specjalistycznych sklepach z żywnością 

3,57 4,68 3,52 3,64 3,80 

Lubię kupować żywność w sklepach 
specjalistycznych, gdzie mogę uzyskać fachową 
poradę 

3,41 4,57 4,43 3,59 4,02 

Lubię wiedzieć, co kupuję, więc często zadaję 
pytania w sklepach, w których kupuję żywność 

3,47 4,70 4,52 3,69 4,11 

Zawsze sprawdzam ceny nawet najdrobniejszych 
produktów 

3,73 5,47 5,09 4,71 4,74 

Zauważam, jak zmieniają się ceny produktów, 
które kupuję regularnie 

3,74 5,46 5,73 5,20 5,04 

Szukam ogłoszeń w gazetach o promocjach w 
sklepach i potem takich produktów poszukuję 

3,48 4,93 4,04 3,02 3,87 

Wolę kupować produkty naturalne, np. bez 
konserwantów 

3,70 5,71 5,98 6,27 5,39 

Wyznacznikiem jakości produktu żywnościowego 
jest dla mnie jego naturalność 

3,67 5,53 5,55 5,91 5,13 

Staram się unikać żywności zawierającej 
substancje dodatkowe 

3,53 5,43 5,25 5,75 4,94 

Zawsze staram się uzyskać najwyższą jakość w 
najlepszej cenie 

3,84 5,75 6,00 6,00 5,38 

Porównuję ceny podobnych produktów, żeby 
uzyskać najlepszą jakość za daną cenę 

3,80 5,84 5,86 5,85 5,32 

Ważne jest dla mnie poczucie, że dostanę dobrą 
jakość za moje pieniądze 

3,81 5,92 6,13 6,32 5,52 

Uwielbiam wypróbowywać przepisy z innych 
krajów 

3,69 5,26 5,34 3,00 4,41 

Lubię próbować nowych produktów 
żywnościowych, których nigdy wcześniej nie 
próbowałem/am 

3,70 5,63 5,73 3,79 4,78 

Gdy tylko mam taką możliwość, kupuję 
żywność ekologiczną 

3,53 5,03 4,79 4,34 4,42 

Staram się jeść żywność naturalną i 
ekologiczną 

3,56 5,17 5,09 4,87 4,66 

Nie waham się zapłacić więcej za żywność 
ekologiczną 

3,50 4,97 4,57 4,09 4,28 

Ważniejsze jest wybieranie żywności ze względu 
na wartość odżywczą aniżeli jej smak 

3,51 4,93 3,93 4,38 4,13 

Wolę produkty świeże niż produkty z puszek lub 
mrożone 

3,93 5,48 6,32 5,95 5,44 

Jest to dla mnie ważne, żeby produkty 
żywnościowe były świeże 

4,09 5,82 6,47 6,36 5,69 

Wolę kupować świeże mięso i warzywa aniżeli 
paczkowane i wstępnie przygotowane do spożycia 

3,93 5,44 6,43 5,81 5,44 

Mrożonki stanowią znaczną część produktów 
spożywczych w moim gospodarstwie domowym 

3,55 5,11 2,80 3,15 3,56 

W moim gospodarstwie domowym często korzysta 
się z gotowych dań 

3,43 5,00 2,14 2,30 3,12 

Używam dużo gotowych mieszanek, np. zup w 
proszku, ciast w proszku 

3,34 4,67 1,79 1,85 2,82 

                                                           
85 Średnia ze skali 7 stopniowej, w której 1 = w ogóle nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, a 7 oznacza pełną zgodność z danym 
stwierdzeniem. 
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Nie lubię niczego, co mogłoby zmienić moje 
zwyczaje żywieniowe 

3,53 4,60 2,82 3,98 3,63 

Kupuję i jem tylko żywność, którą dobrze znam 3,71 5,02 4,31 5,12 4,47 
Znane potrawy dają mi poczucie bezpieczeństwa 3,76 5,33 4,85 5,39 4,78 
Źródło: badania własne. 

9.13 Preferencje konsumentów w stosunku do zakupu wybranych produktów ekologicznych – analiza 
wieloatrybutowa 

 Jednym z najistotniejszych wyznawań z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy jest przed jakimi stają 
dopasowanie własnego produktu do oczekiwań klientów. Wskazanie tych cech produktu, które są najważniejsze w 
procesie podejmowania decyzji nabywczych, pozwala stworzyć ofertę produktów o największej użyteczności dla 
klienta, minimalizując jednocześnie ryzyko finansowe związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek.  

 W celu określenia wpływu wybranych atrybutów, w tym ceny w procesach decyzyjnych związanych z 
żywnością ekologiczną zrealizowano badanie z wykorzystaniem metod stosowanych w ekonomii behawioralnej, tj. 
metody conjoint. Za pomocą tej metody badacz ma możliwość analizowania grupy atrybutów produktu łącznie i 
zweryfikowania jak kombinacja danych cech wpływa na decyzje związane z wyborem określonego produktu. 
Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na próbie reprezentatywnej, ogólnopolskiej. Każdy z badanych 
produktów oceniany był przez 600 respondentów (tabela 34).  

 Ocenie poddano trzy rodzaje produktów, tj. szynkę wieprzową, jogurt naturalny oraz sok owocowy. O 
oborze produktów do badania zadecydowały następujące czynniki:  

 Szynka wieprzowa – polscy konsumenci deklarują, że produkty pochodzenia zwierzęcego należą do 
najbardziej przez nich poszukiwanych produktów z kategorii żywności ekologicznej. Jednocześnie oferta 
przetworów mięsnych jest bardzo ograniczona, a produkty wyróżniają się wysokim poziomem cen. 

 Jogurt naturalny - dynamiczny rozwój przetwórstwa ekologicznego mleka w Polsce oraz fakt, że przetwory 
mleczne należą do najważniejszych kategorii produktowych na rynku żywności ekologicznej. Jednocześnie 
zauważa się, że coraz częściej producenci próbują uzyskać przewagę konkurencyjną zamieszczając na 
opakowaniach dodatkowe informacje sugerujące szczególne cechy jakościowe oferowanych produktów.  

 Sok owocowy – przetwory owocowo-warzywne, w tym soki należą do najczęściej kupowanych przez 
polskich konsumentów produktów. Jednocześnie obserwuje się znaczące zróżnicowanie informacji zawartych na 
opakowaniu oraz opakowań soków, co ma istotne implikacje w procesach decyzyjnych związanych z tą kategorią 
produktów.  

 Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że w odniesieniu do wyboru szynki wieprzowej 
najważniejszymi atrybutami poza ceną okazały się odwołanie do lokalnego pochodzenia surowców oraz 
umieszczenie logo dla żywności ekologicznej. W mniejszym stopniu procesy decyzyjne warunkowane były logo dla 
żywności tradycyjnej oraz logo „Poznaj Dobrą Żywność”, które to ze względu na kolorystykę sygnalizuje 
jednocześnie polskie pochodzenie. Zauważa się jednocześnie znaczący spadek użyteczności cząstkowej dla 
konsumenta wraz ze wzrostem poziomu cen, co wskazuje na niską gotowość do zaakceptowania wyższych cen 
na tego rodzaju produkty pochodzące z ekologicznej produkcji.  
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Tabela 34. Wyniki analizy conjoint dla produktów pochodzenia zwierzęcego (szynka wieprzowa, opakowanie 
100g) 
 

Atrybut   Użyteczności Ważność atrybutu 
Produkt ekologiczny Bez informacji 0,000 9% 
  Ekologiczny 0,799   
Informacja o pochodzeniu  Bez informacji 0,000 14% 
  Tradycyjna 0,986   
  Z lokalnej produkcji 1,095   
Logo dla żywności ekologicznej Z logo 1,434 13% 
  Bez logo 0,000   
Logo dla żywności tradycyjnej Z logo 0,843 9% 
  Bez logo 0,000   
Logo “Poznaj Dobrą Żywność” Z logo 1,028 9% 
  Bez logo 0,000   
Informacje żywieniowe Bez informacji 0,000 14% 
  Niska zawartość tłuszczu 0,471   
  Niska zawartość soli 0,467   
Cena 4,99 PLN 0,000 33% 
  5,99 PLN -0,715   
  6,99 PLN -1,574   
  7,99 PLN -2,624   
  8,99 PLN -3,743   

Źródło: badanie własne. 
 

W przypadku jogurtów naturalnych procesy decyzyjne konsumentów w większym stopniu warunkowane 
były zamieszczaniem informacji o braku składników zmodyfikowanych genetycznie i polskim pochodzeniu aniżeli 
zamieszczeniem informacji wskazujących na ekologiczne pochodzenie produktu oraz umieszczaniem logo dla 
żywności ekologicznej. Modyfikacje prozdrowotne jogurtu, jak np. dodanie błonnika czy też wskazanie, że jogurt 
zawiera bakterie probiotyczne generują najwyższą użyteczność dla konsumenta, jeśli zawierają jednocześnie 
wskazania dotyczące funkcji danego składnika w rozumieniu potencjalnego wpływu na zdrowie (tabela 35). 
Zauważa się również spadek użyteczności cząstkowej dla konsumenta wraz ze wzrostem poziomu cen 
ekologicznych jogurtów powyżej 1.19 PLN za opakowanie 150 g.  

Tabela 35. Wyniki analizy conjoint dla produktów pochodzenia zwierzęcego (jogurt naturalny, 150 g) 

    Użyteczności Ważność 
Metoda produkcji Bez informacji ,000 4% 
  Ekologiczny ,411   
Modyfikacje zdrowotno-żywieniowe i 
oświadczenie żywieniowe  

Bez informacji 
,000 10% 

  Z dodatkiem błonnika ,304   
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  Z dodatkiem błonnika.  Żywność o 
wysokiej zawartości błonnika zapewnia 
uczucie sytości na dłużej dzięki czemu 
pomaga utrzymać prawidłową masę 
ciała. ,854 

  
Modyfikacje zdrowotno-żywieniowe i 
oświadczenie żywieniowe  

Bez informacji 
,000 10% 

  Zawiera bakterie probiotyczne ,709   
  Zawiera bakterie probiotyczne.  Bakterie 

probiotyczne wpływają korzystnie na 
odporność/funkcjonowanie układu 
pokarmowego ,849 

  
Logo Żywności Ekologicznej  Z logo ,910 9% 
  Bez logo ,000   
Logo Teraz Polska Z logo 1,346 12% 
  Bez logo ,000   
Logo Bez GMO Z logo 1,266 12% 
  Bez logo ,000   
Cena 1,19 PLN ,000 43% 
  1,89 PLN -,641   
  2,59 PLN -1,997   
  3,29 PLN -3,620   
  3,99 PLN -5,255   

Źródło: badanie własne. 

Interesujących spostrzeżeń dostarczają zamieszczone w tabeli poniżej wyniki analiz conjoint dla soków 
owocowych, z których wynika, że konsumenci w procesach decyzyjnych związanych z sokami uwzględniają 
informacje związane z metodą przetwarzania i rodzajem opakowania oraz preferują soki w opakowaniach 
szklanych, opatrzone informacją „tłoczone z owoców” (tabela 36). 

Tabela 36. Wyniki analizy conjoint dla produktów pochodzenia roślinnego (sok owocowy) 
 Atrybut   Użyteczności Ważność 
Informacja na opakowaniu Bez informacji 0,000 8,8% 
  Ekologiczny 0,625   
  Bio 0,468   
  Organic 0,222   
Rodzaj soku Pomarańczowy 0,000 4,9% 
  Jabłkowy -0,083   
Logo żywności ekologicznej Z logo 0,000 7,9% 
  Bez logo -0,666   
Opakowanie Karton podlegający biodegradacji 

0,000 15,0% 

  Szklana butelka 0,252   
  Butelka plastikowa -0,823   
Rodzaj Brak informacji 0,000 21,6% 
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  NFC - nie z koncentratu 0,584   
  Tłoczony z owoców 1,199   
  Z koncentratu -0,657   
Cena 1,99 PLN 0,000 41,5% 
  2,99 PLN -0,574   
  3,99 PLN -1,707   
  4,99 PLN -2,972   
  5,99 PLN -4,194   

Źródło: badanie własne. 
 

9.14 Czynniki wpływające na gotowość konsumentów do zakupu żywności ekologicznej – modelowanie 
równań strukturalnych 

W celu pełniejszego rozpoznania czynników wpływających na procesy decyzyjne konsumentów zebrane 
w badaniu ilościowym dane zanalizowano z wykorzystaniem modelowania metodą równań strukturalnych, które. 
umożliwia badanie zależności pomiędzy badanymi czynnikami86. Punktem wyjścia do badania danego zjawiska 
jest teoria. To właśnie ona wskazuje na zależności, które powinny być uwzględnione w estymacji układu modelu. 
Analiza modelowania równań strukturalnych umożliwia szacowanie zależności przyczynowo skutkowych oraz 
korelacyjnych. W badanym modelu czynników wpływających na procesy decyzyjne konsumentów związane z 
żywnością ekologiczna uwzględniono teorię planowych zachowań opracowaną przez Ajzena i Fishbeina87. 

Uzyskane wyniki przedstawione zostały na zamieszczonym poniżej modelu (rysunek 37), z którego 
wynika, że ważną rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie żywności ekologicznej odgrywa tzw. wiedza subiektywna, 
przekonanie o możliwości wykonania jakiegoś działania oraz świadomość relacji pomiędzy żywieniem z zdrowiem.  

Wiedza subiektywna to inaczej przekonania konsumentów dotyczące ich poziomu wiedzy na temat 
jakiegoś zagadnienia. Pytanie diagnozujące wiedzę subiektywną objęły takie kwestie jak przekonanie, że jest 
dobrze poinformowanym na temat żywności ekologicznej np. „uważam, że wiem więcej aniżeli inni na temat 
żywności ekologicznej”. Z kolei przekonanie co do możliwości wykonania działania objęły zagadnienia związane z 
subiektywną oceną możliwości realizacji jakiegoś działania np. „uważam, że łatwo jest kupić żywność ekologiczną”, 
„jeśli żywność ekologiczna byłaby dostępna tam, gdzie zazwyczaj robi Pan/i zakupy, na ile byłaby Pan/i skłonny ją 
kupić”. Uzyskane wyniki wskazują na znaczenie dostępności jako determinanty i jednocześnie bariery zakupu 
żywności ekologicznej i potwierdzają zasadność wprowadzania żywności ekologicznej do sklepów, w których 
konsumenci najczęściej dokonują zakupów żywności. Funkcję taką pełnią tzw. sklepy osiedlowe, które coraz 
częściej funkcjonują w formacie supermarkety proximity. Ponadto silny wpływ wiedzy subiektywnej na decyzje 
nabywcze wskazuje na konieczność prowadzenia działań promocyjnych, w tym szczególnie takich, które 
dostarczałyby informacji na temat znakowania tej kategorii żywności, ale równocześnie odwoływałyby się do 
aspektów związanych z dbałością o zdrowie, co z kolei uzasadnia wpływ czynnika „Zaangażowanie w kwestie 

                                                           
86 Pojęcie modelowania równań strukturalnych (SEM, Structural Equation Modeling) dotyczy klasy wielowymiarowych statystycznych 
modeli parametrycznych, w ramach których powiązane są ze sobą modele strukturalne i pomiarowe oparte na konfirmacyjnej analizie 
czynnikowej. 
87 Ajzen I, Fishbein M. Understanding attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1980. 
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związane ze zdrowym odżywaniem”. Kwestie te poruszone zostały szerzej w rozdziale dotyczącym promocji i 
sformułowanych rekomendacjach z tego zakresu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 37. Model czynników wpływających na decyzje związane z zakupem żywności ekologicznej 

10 Wyniki badań eksploracyjnych wśród młodych konsumentów 

Dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans, Dr Dagmara Stangierska 

 W celu pogłębienia sposobu konceptualizacji żywności ekologicznej oraz przypisywanych jej atrybutów 
zrealizowano badania z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych tj. grupowych wywiadów 
zogniskowanych. Badania jakościowe pozwalają na wniknięcie w strukturę i uwarunkowania opinii i postaw 
konsumentów i tym samym rozpoznanie mechanizmów ich zachowań. Istotą tych badań jest wykorzystanie 
mechanizmów społeczno-psychologicznych, w tym procesów dynamiki grupowej. Ponadto o wyborze jakościowej 
metody badawczej zadecydował fakt, że badania jakościowe odpowiadają na pytania o charakterze 
eksploracyjnym i mają na celu wyjaśnienie zagadnień wymykających się ilościowym metodom badawczym. Istotą 
jakościowych metod badawczych jest poznanie sposobów myślenia, oceniania czy reagowania badanych 
konsumentów. Zogniskowane wywiady grupowe pozwalają na poznanie opinii i motywów zachowań oraz 
umożliwiają rozpoznanie operatu pojęć i języka jakim posługują się konsumenci. Najczęściej tego typu wywiady 
realizuje się w grupach liczących od 6 do 7 konsumentów dobranych na podstawie specyficznych dla danego 
badania kryteriów celowych.  
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 W ramach Zadania nr 2 przeprowadzono łącznie 4 zogniskowane wywiady grupowe z grupami liczącymi 
od 4 do 10 konsumentów młodych konsumentów (w wieku do 35 roku życia). Zgodnie z założeniami 
metodologicznymi zogniskowanych wywiadów grupowych próba do badania dobierana jest w sposób celowy z 
uwzględnieniem kryteriów rekrutacyjnych specyficznych z punktu widzenia celu badania. Jako kryterium selekcyjne 
przyjęto dokonywanie zakupów żywności ekologicznej i stosunek do produktów pochodzących z rolnictwa 
ekologicznego.  
 Wywiady prowadzono według scenariusza moderacji, w którym zawarto zagadnienia eksplorujące 
podjęty problem badawczy, w tym: 

− znajomość znakowania żywności ekologicznej oraz sposób interpretacji informacji zawartych na 
opakowaniu; 

− atrybuty przypisywane żywności ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem żywności przetworzonej 

− czynniki warunkujące podejmowanie decyzji o zakupie żywności ekologiczne; 

− deklarowane miejsca zakupu żywności ekologicznej; 

− preferowane sposoby komunikacji na rynku żywności ekologicznej; 

− projekcyjny wizerunek konsumenta żywności ekologicznej; 
 Podczas badania uczestnicy zostali poproszeni o ocenę (z wykorzystaniem skali hedonicznej 9 
stopniowej) atrybutów jakościowych, z uwzględnieniem walorów sensorycznych wybranych produktów z kategorii 
żywności przetworzonej. Ocenie poddano ciasteczka owsiane o obniżonej zawartości cukru, przekąski słone typu 
chipsy kukurydziane, przekąski w formie chipsów z jarmużu oraz soki owocowe. 
 Na podstawie nagrania przebiegu dyskusji sporządzono tzw. transkrypty. Materiał ten poddano 
jakościowej analizie eksperckiej, polegającej na sporządzeniu bezpośrednio po zakończeniu wywiadów syntezy 
głównych wyników, tzw. top-lines. Następnie zgodnie z zasadami analizy danych jakościowych uporządkowano 
otrzymane wyniki i dokonano kategoryzacji materiału według głównych problemów badawczych. 

10.1 Znajomość znakowania żywności ekologicznej oraz sposób interpretacji informacji zawartych na 
opakowaniu żywności ekologicznej 

 W celu pogłębienia zagadnień związanych z identyfikacją żywności ekologicznej uczestników dyskusji 
poproszono o opowiedzenie w jaki sposób w miejscach sprzedaży rozpoznają żywność ekologiczną. Z analizy 
zebranego materiału wynika, że określenia eko, bio i organic umieszczone na opakowaniach żywności sygnalizują 
w opinii badanych konsumentów ekologiczne pochodzenie produktu. Uczestnicy dyskusji nawiązywali także do 
szaty graficznej i rodzaju opakowania jako atrybutów sugerujących konsumentom, że dany produkt to żywność 
ekologiczna. Pojawiły się również wskazania dotyczące materiałów opakowaniowych, tj. opakowań wykonanych z 
biodegradowalnych materiałów. Etykieta traktowana była przez uczestników dyskusji jako źródło informacji. 
Najważniejszą według nich informacją jest znak/logo zawarte na opakowaniu oraz dodatkowe informacje 
umieszczone na opakowaniu dotyczące między innymi składu produktu, jak również informacja o certyfikacie. 
Produkty ekologiczne charakteryzują się też zdaniem uczestników dyskusji grupowych „krótszą listą składników” w 
porównaniu do żywności konwencjonalnej.  
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− Po listku i też po nazwie, że w nazwie informacja produkt jest Bio albo Eko, np. Bio jogurt  

− Ale z reguły pisze się, że to jest „jogurt ekologiczny”  

− Po certyfikacie, po tym zielonym listku  

− Z zielenią, więcej zieleni w opakowaniu właśnie  

− Często porównuję skład, jak chcę wybrać jakiś inny produkt, to często porównuję skład jednego i drugiego ( 

− Też skład jak jest to te składniki są podane – wydaje mi się – od tego, którego jest najwięcej w kolejności do tego, 

którego jest najmniej, więc to też jest ważne, czy na przykład nie będą jakieś konserwanty czy cukier, czy jakieś 

zbędne. 

 Warto podkreślić, że badani podkreślali znaczenie kolorystyki elementów zawartych na opakowaniu 
żywności (kolor zielony). W celu określenia na ile młodzi konsumenci są w stanie poprawnie interpretować 
informacje zawarte na opakowaniu poproszono ich o przyporządkowanie zaprezentowanych znaków graficznych 
do dwóch grup. W pierwszej miały znaleźć się znaki, które kojarzą się z żywnością ekologiczną, a w drugiej znaki, 
które nie kojarzą się z żywnością ekologiczną. Jednak w trakcie przyporządkowywania badani mieli w przypadku 
kilku znaków rozbieżne zdania i dodano trzecią grupę określoną w raporcie jako znaki niezidentyfikowane. W grupie 
tej znalazły się znaki, które nie zostały przyporządkowane przez uczestników badania, albo były 
przyporządkowywane w odmienny sposób podczas kolejnych zogniskowanych wywiadów grupowych.  

Wśród znaków „ekologicznych” znalazł się zarówno logo UE dla żywności ekologicznej, jak i symbole 
krajowe sygnalizujące respektowanie określonych kryteriów środowiskowych, a także marki producentów 
żywności ekologicznej (rysunek 38). 
 

 
 
 
 

Rysunek 38. Znaki kojarzące się z żywnością ekologiczną 

Znaki 
ekologiczne
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W grupie znaków nieekologicznych znalazły się europejskie znaki związane z regionalnym bądź 
tradycyjnym pochodzeniem żywności ekologicznej, a także inne symbole nadawane produktom wysokiej jakości, 
ale nie związane z żywnością ekologiczną (rysunek 39). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 39. Znaki nie związane z żywnością ekologiczną  

 
 W ostatniej grupie znalazły się znaki, które budziły największe wątpliwości. Były tam marki producentów, 
którzy produkują zarówno żywność ekologiczną, jak i konwencjonalną, marka własna sieci handlowej, symbol 
chronionej nazwy pochodzenia oraz znak Fair Trade (rysunek 40). 

 
Rysunek 40. Znaki, które nie zostały przyporządkowane do żadnej z grup 
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10.2 Atrybuty przypisywane żywności ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem żywności 
przetworzonej 

Żywność ekologiczna kojarzyła się uczestnikom badania w sposób pozytywny. Wszyscy uczestnicy 
podkreślali, iż jest ona „zdrowa”. Produkty ekologiczne są według nich mniej przetworzone niż żywność 
konwencjonalna i nie zawierają niepożądanych przez nich substancji wśród których wymieniali konserwanty, 
pestycydy, GMO, ale także np. cukier. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że żywność ekologiczna produkowana jest 
z surowców pochodzących z upraw ekologicznych, powinna być certyfikowana i oznaczona znakiem „zielonego 
euroliścia”. Żywność ekologiczna postrzegana była jako bezpieczniejsza, jak i korzystna dla środowiska. 
Uczestnicy badania odwoływali się również do poziomu cen i uważali, że żywność ekologiczna jest droższa od 
konwencjonalnej. Ponadto podkreślali, że produkty takie nie zawsze będą tak atrakcyjne wizualnie jak ich 
nieekologicznie odpowiedniki. Jednak uczestnicy uważali, iż „skoro coś jest bardziej naturalne i nie ma substancji 
dodatkowych to należy zaakceptować i przyzwyczaić się do niedoskonałości wizualnych żywności ekologicznej”. 

 Konsumenci oczekiwali, iż ekologiczna żywność przetworzona będzie „bardziej zdrowa i mniej 
przetworzona”, niż jej konwencjonalne odpowiedniki. Uczestnicy badania mówił także o tym w jaki sposób powinna 
być przetwarzana ekologiczna żywność. Były to procesy w niskim stopniu ingerujące w produkt o charakterze 
tradycyjnym takie jak pasteryzowanie czy chłodzenie. Uczestnicy badania uważali także, iż przetworzone produkty 
ekologiczne są bardziej zbliżone do tego, “co przygotowujemy w domu” i posiadają krótszą datę przydatności do 
spożycia, ponieważ nie zawierają konserwantów i są „bardziej naturalne”. Tym samym przetworzona żywność 
ekologiczna powinna mieć “krótki skład” i być pozbawiona „sztucznych dodatków”. Przetworzone produkty zbożowe 
były np. utożsamiane z pełnym przemiałem zbóż. Pojawiały się również wskazania, że przetworzone produkty 
ekologiczne powinny mieć np. niższą zawartość cukru i soli. Ponadto przetworzona żywność ekologiczna powinna 
wyróżniać się wysoką wartością odżywczą.  

 Według uczestników badania najbardziej charakterystycznymi/typowymi produktami ekologicznymi są: 
jaja i nabiał, mąki, kasze, makarony, owoce i warzywa, słodycze.  

− Nabiał, na przykład jajka ekologiczne, też warzywa, owoce, makarony i mąka też skojarzyła mi się  

− Składniki, z których zostały wykonany są ekologiczne, czyli są produktami takimi nieprzetworzonymi  

− Na przykład, jeżeli mamy te soki też jednodniowe, ekologiczne. Soki nie mogą być produkowane z koncentratów 

wcześniej przygotowanych tylko bezpośrednio z surowców  

− Na pewno to ciasteczko nie mogłoby mieć długiej daty przydatności do spożycia  

− Nie zawierają białego cukru, tylko inne substancje słodzące, które są na liście raczej z tych dobrych, naturalnych 

substancji  

− Desery, jakieś połączenie świeżych owoców z jogurtem, ew. jakieś nasiona, chia, to można uznać jako deser 

ekologiczny  

− Danie ekologiczne, czyli na przykład albo suszone, albo hermetycznie zapakowane. A nie w tak wysokim stopniu 

przetworzone  

− Wszystko, co jest wytworzone ze składników ekologicznych, zgodnie z przepisami, może być przetworzona 

żywnością ekologiczną. Wiadomo, że składniki będą troszeczkę inne niż w żywności konwencjonalnej  
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Uczestników badania poproszono o ocenę sensoryczną produktów przetworzonych nie informując ich czy 
oceniane produkty są ekologiczne. Uczestnicy badania bardzo pozytywnie odnieśli się do walorów smakowych 
badanych produktów, tj. ciasteczek owsianych o obniżonej zawartości cukru, soku oraz chipsów z mąki 
kukurydzianej (produkt zagraniczny), wyjątek stanowiły chipsy z jarmużu, które pomimo pozytywnego wizerunku 
zostały nisko ocenione pod względem walorów sensorycznych, a przede wszystkim tekstury.  

 

10.3 Czynniki warunkujące podejmowanie decyzji o zakupie żywności ekologicznej 

 Uczestnicy badania zostali poproszeni o opowiedzenie w jaki sposób próbowaliby przekonać 
nieświadomego walorów żywności ekologicznej konsumenta do zakupu tej kategorii produktów żywnościowych. W 
celu ułatwienia odpowiedzi uczestnikom wykorzystano przykładowe produkty, które skojarzyły im się z 
przetworzoną żywnością ekologiczną. Były to produkty z kategorii: słodycze, przekąski, dania gotowe, soki i wędliny  

Oceniane podczas dyskusji grupowych 
produkty: 

sok owocowy  

ciasteczka owsiane 

czipsy z jarmużu 

czipsy o smaku pomidorowym z mąki 
kukurydzianej 
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 Uczestnicy badania podkreślali, iż pierwszym elementem, na który zwróci uwagę klient w sklepie będzie 
wyższa cena produktów ekologicznych. W opinii badanych klienci powinni być otrzymywać informacje z czego 
wynika wyższa cena produktu i dlaczego warto za niego więcej zapłacić.  
 Argumentem uzasadniającym wyższą cenę produktu jest bardziej kosztowny proces produkcji żywności 
ekologicznej w porównaniu do produkcji konwencjonalnej. Produkcja ekologiczna „nie ma masowego charakteru, 
jest zgodna z naturalnymi cyklami i mniej wydajna, ponieważ możliwe jest wykorzystanie tylko naturalnych środków 
ochrony i nawozów”.  
 Uczestnicy badania byli także zdania, iż klienci powinni wiedzieć czym charakteryzuje się produkt 
ekologiczny w porównaniu do konwencjonalnego. Na podstawie ich odpowiedzi wyodrębniono dwie grupy 
argumentów dotyczących jakości produktu. 
 Pierwsza grupa argumentów dotyczy smaku i wyglądu. Badani uważali, iż lepszy smak byłby w stanie 
przekonać do żywności ekologicznej niezdecydowanego konsumenta. Jeśli smak byłby inny niż oczekiwany warto 
przytoczyć argumenty związane ze składem, dotyczące braku substancji dodatkowych i „naturalnego smaku 
produktu”. W opinii uczestników ważne są opakowania, przez które klient może zobaczyć kupowany produkt, 
ponieważ atrakcyjny wygląd może przekonać do zakupu. Klientów może także motywować do zakupu żywności 
ekologicznej poszukiwanie nowych doznań sensorycznych.  

− Większość ludzi na pewno patrzy na cenę.  

− Co prawda zapłacił więcej, ale wybrał produkt lepszy  

− Jeżeli byłaby to nieduża różnica, to myślę, że jednak by się skusił na ekologiczny  

− Znaczy cena powinna uważam być też przystępna, bo nie każdy może sobie pozwolić po prostu. Myślę, że czasem 

człowiek taki nieuświadomiony może i chciałby kupić, ale widzi, że jest na przykład 2 razy droższe, to na przykład 

szkoda mu pieniędzy, bo też nie ma tej pewności, skoro jest nieuświadomiony  

− Troszkę inne są nakłady na wyprodukowanie, chociażby tego owsa, inaczej to wygląda: inna jest wydajność 

plonów, inna jest sieć dystrybucji, inna logistyka. To są produkty wytwarzane właśnie w zgodzie z naturą, z tymi 

naturalnymi cyklami (To wszystko jest w tej cenie. Też będą inne składniki tych ciasteczek, one nie będą miały 

substancji konwersujących czy jakichś tam… Niedozwolone jest też odtwarzanie właściwości produktu – to też ma 

duże znaczenie  

− Ja bym jeszcze pod uwagę wzięła wspomnienie też o takim procesie wytwórczym. Że to nie jest masowo 

wytwarzane przez wielkie koncerny w wielkich fabrykach, tylko że to jest faktycznie ten rolnik spersonalizowany, z 

imieniem i nazwiskiem, który mu te ziemniaki pozbierał 

− Jakbym niechcący kupiła ciasteczka ekologiczne i posmakowałyby mi, to bym je na przykład dalej kupowała, nawet 

jeślibym zauważyła, że są trochę droższe niż normalne, bo na przykład tak mam z jogurtem, że niechcący kupiłam 

jogurt ekologiczny, który mi bardzo posmakował i na przykład jak już go zjadłam, to widzę różnicę z tradycyjnym 

truskawkowym na przykład, który zawsze kupuję i wolę go kupić, mimo że jest na przykład trochę droższy 

− Właśnie, dla spróbowania czegoś nowego. Jakieś na przykład ciasteczka z amarantusem, gdzie pozna nowy smak  

− … jak dla mnie bardziej kolorystycznie, czyli coś na czym mogłabym zatrzymać wzrok. Czyli jakbym miała, nie 

wiem, 2 takie same produkty: ekologiczny i konwencjonalny to chciałabym, żeby ten ekologiczny wyglądał ładniej 
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 Drugą grupą ważnych w opinii badanych argumentów były walory zdrowotne żywności ekologicznej. 
Właściwości zdrowotne produktów ekologicznych można przedstawiać w dwojaki sposób: przez odnoszenie się do 
składu i zdrowia. Uczestnicy badania zwracali uwagę, że w przypadku żywności ekologicznej warto podkreślać 
naturalność składników, brak dodatków oraz mniejszy stopień przetworzenia tych produktów. Kupowanie żywności 
ekologicznej powinno stanowić przejaw dbania o zdrowie swoje i rodziny. Uczestnicy badania podkreślali, iż 
produkty te mają pozytywny wpływ na zdrowie i niosą konkretne korzyści zdrowotne.  

− Że jest lepsza jakościowo, że nie jest przetworzona, poddana pewnym procesom  

− Że więcej ma witamin, więcej składników odżywczych  

− Że będzie więcej tych składników docelowych, czyli przykładowo zupa z dyni ekologiczna będzie naprawdę 

zawierała dynię, więc będzie bardziej sycąca może 

− Konkretne konsekwencje wydaje mi się po prostu i na produkcji powinno być też napisane jednak konkretnie, że to 

na przykład nie wiem podnosi ciśnienie 

− Miałby poczucie tego, że coś dla swojego organizmu zrobił, że coś jest fajniejszego, zdrowszego 

− Załóżmy sok jabłkowy chce, nie będzie z koncentratu, tylko będzie z jabłek, które nie były pryskane wcześniej 

przez dostawców i automatycznie dostarcza mniej chemii do swojego organizmu 

− Ale podstawowym argumentem, że jeżeli nie będzie oszczędzał na tej dobrej żywności, to później nie będzie 

musiał dokładać do zdrowia. Bo tak samo będzie musiał kupić leki czy…  

 
 Trzecia grupa argumentów była związana z trendami i modami. Według uczestników badania do części 
klientów może trafić to, iż są to produkty wpisujące się w aktualne trendy zdrowego stylu życia, dbałości o 
środowisko i odpowiedzialności społecznej, .  

− Taki trend jest, że człowiek się lepiej czuje, że kupił coś lepszego, niż gorszego 

− Wydaje mi się, że opakowanie, np. byłoby jeszcze przezroczyste i mógłby zobaczyć, co jest w środku, to bardziej. 

Kolor zielony, który by kojarzył, że gdzieś słyszał, że to może być ekologiczne, to bardziej by przekonało 

− Ja bym kupiła ekologiczne, żeby na przykład pokazać innym, żeby też spróbowali innego smaku, przy tym ja też 

próbowała…. 

Uczestnicy podkreślali również, że dążą do uproszczenia procesu podejmowania decyzji o zakupie 
żywności ekologicznej, często postępują rutynowo, polegają na „sprawdzonych” produktach. Dotyczy to 
między innymi rodziców z dziećmi, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu na dokładne 
zapoznanie się informacjami zawartymi na opakowaniu/etykiecie produktu.  
− Jest taki moment, że człowiek sprawdza rynek i szuka produktów, wtedy czyta co jest na opakowaniu, jeżeli ktoś 

jest poszukującym konsumentem. W momencie, kiedy sprawdzisz ten rynek, dochodzisz do takiego miejsca, że już 

wiesz, co konkretnie chcesz, czego nie lubisz, co kupujesz. Ja np. mam tak, że wchodzę do sklepu, już się nie 

zastanawiam, tylko biorę to, co już mam sprawdzone, już nawet nie chce zmieniać, bo mam sprawdzony swój 

asortyment i mając dwójkę dzieci dla mnie to jest wygodne, że wchodzę, wiem co kupuję, wiem co potrzebuję, 

biorę, idę do danego działu szybko (śmiech) i mam szybkie zakupy. Jeżeli coś się nowego pojawia i mam chwilę 

czasu, to czasami sprawdzam, co się pojawia, co jest nowego 
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10.4 Deklarowane miejsca zakupu żywności ekologicznej 

 Najczęściej kupowanymi, zgodnie z deklaracjami uczestników dyskusji produktami były: nabiał, w tym 
jaja, produkty sypkie (mąki, kasze płatki), owoce i warzywa, słodycze ekologiczne. Można zauważyć, że im 
uczestnicy badania posiadali większą wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego, tym asortyment kupowanych przez 
nich produktów ekologicznych był bardziej zróżnicowany. 
 Żywność ekologiczna jest kupowana przez konsumentów we wszystkich typach sklepów. Jednak można 
zauważyć, iż najczęściej wymienianym miejscem zakupu były super- i hiper- markety oraz dyskonty i sklepy 
osiedlowe, rzadziej sklepy specjalistyczne i internetowe, a najrzadziej miejsca takie jak np. biobazary oraz zakupy 
bezpośrednio od rolnika/producenta. 
 Uczestnicy podkreślali, iż poszczególne rodzaje sklepów różnią się pod względem ekspozycji produktów 
z asortymentu żywności ekologicznej i stosują różne strategie wyróżniania tych produktów. Tego typu produktów 
można szukać w specjalnych działach, na oznaczonych półkach w poszczególnych działach lub nie mają one 
osobnej, oznaczonej przestrzeni. Produkty ekologiczne znajdują się albo w działach nazwanych żywnością 
ekologiczną lub są oznaczone na półkach, ale niektóre sieci sklepów mają też działy nazwane zdrową żywnością, 
gdzie w jednym miejscu znajdują się wszystkie typy produktów, które powinny mieć większe właściwości 
prozdrowotne.  
 Według uczestników badania może to wprowadzać w błąd osoby poszukujące żywności ekologicznej. 
Dla uczestników badania naturalnym było, iż produkty wymagające specjalnego przechowywania, jak nabiał, 
mięso, produkty chłodzone i mrożone nie będą w osobnym dziale, tylko przy swojej kategorii. 
 Warto zauważyć, iż uczestnicy badania zwyczajowo nie robią całych zakupów w jednym miejscu. Są 
świadomymi konsumentami i dokonują zakupów w miejscach, w których w ich opinii oferowany jest najlepszy 
produkt w swojej kategorii. Większość z uczestników badania robi zakupy kilka razy w tygodniu zaopatrując się na 
bieżąco, zależy im na tym, by jeść produkty świeże i nie marnować żywności. 
 W opinii uczestników badania konsumenci, którzy wcześniej nie kupowali żywności ekologicznej będą 
jej poszukiwali w sklepach specjalistycznych oferujących pełen asortyment żywności ekologicznej lub w miejscach 
swoich standardowych zakupów, czyli super-, hiper- marketach i dyskontach. Na korzyść sklepów 
specjalistycznych przemawiał personel mogący udzielić informacje dotyczące produktów. 

− Ja np. Nie robię takich zakupów, że jadę do hipermarketu i robię zakupy na cały miesiąc, staram się robić to na 

bieżąco, żeby nie zostawało nic w lodówce, czyli jak mi się kończy mąka, to idę do sklepu i kupuję. Nie robię zapasów, 

bo z założenia wiem, że później to wyrzucę, bo to się terminuje, więc nie robię wielkich zakupów, tylko to, co 

potrzebuję. Np. Chcę na 2 dni kupić, wtedy wiadomo, że więcej, ale nie, żeby cały koszyk  

− Wszystko gdzie indziej. Ja np. Nie robię takich zakupów, że jadę do hipermarketu i robię zakupy na cały miesiąc, 

staram się robić to na bieżąco, żeby nie zostawało nic w lodówce, czyli jak mi się kończy mąka, to idę do sklepu i 

kupuję. Nie robię zapasów, bo z założenia wiem, że później to wyrzucę, bo to się przeterminuje, więc nie robię 

wielkich zakupów, tylko to, co potrzebuję. Np. chcę na 2 dni kupić, wtedy wiadomo, że więcej, ale nie, żeby cały 

koszyk  

− Prawdę powiedziawszy, teraz to już w prawie każdym sklepie można znaleźć żywność ekologiczną  
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− Supermarket, no tak, bo tam są całe alejki z żywnością ekologiczną, już oznaczone osobno jako alejka z taką 

konkretnie żywnością  

− Też już nawet takie osiedlowe sklepy. Na przykład u mnie jest taki jeden sklep, który też jest raczej bardziej lokalny, 

ale już ma cały dział produktów ekologicznych  

− W hipermarketach na stoiskach ekologicznych. Teraz już właściwie w każdym sklepie, w każdym mieście jest 

dostępny produkt ekologiczny  

− W supermarkecie z jakimś działem ekologicznym albo teraz są bardzo popularne strony internetowe i w wirtualnym 

warzywniaku, gdzie są Eko produkty, ekofarma i takie inne portale z dowozem nawet na miejsce  

− Z tym, że na tym też często jest zdrowa żywność i na przykład jest mleko sojowe nieekologicznie, więc to 

wymieszane też, przynajmniej ja tak się spotkałem w Leclercu na przykład tutaj na Ursynowie, że jest zdrowa 

żywność i tam są produkty ekologiczne, ale są i nie ekologiczne, te konwencjonalne  

10.5 Preferowane sposoby komunikacji na rynku żywności ekologicznej 

  Uczestnicy badania w ramach techniki projekcyjnej zostali poproszeni o wczucie się w rolę zespołu, który 
ma opracować kampanię promującą żywność ekologiczną wśród młodych konsumentów. Technika miała za 
zadanie pomóc wytypować sposoby komunikacji na temat żywności ekologicznej w zakresie: 

- produktów będących przetworzoną żywnością ekologiczną, które mogłyby stanowić element kampanii; 
- haseł i argumentów do komunikacji; 
- kanałów komunikacji z młodymi konsumentami do wykorzystania w kampanii promocyjnej; 
- osób, które powinny pojawić się w kampanii. 

 Według uczestników badania produktami, które mogłyby być najlepszymi elementami kampanii 
promocyjnej byłyby produkty codziennie, spożywane przez młodych konsumentów, które są naturalne, takie jak 
nabiał, soki, koktajle, przekąski typu batoniki. Drugą grupę produktów stanowiły dania obiadowe, przede wszystkim 
zupy chłodzone do podgrzania w pracy czy szkole. 
 Uczestnicy badania podkreślali, iż produkt powinien mieć nowoczesną formę i być wygodny do zabrania 
w drogę, aby móc go później zjeść w pracy, szkole. Produkt powinien być zdrową alternatywą dla produktu 
konwencjonalnego i w związku z tym być w mniejszym stopniu przetworzonym. 

− Że jakiś zastępnik, że masz danie jakby nie jakoś strasznie przetworzone, zdrowe i odgrzewasz sobie na oliwie  

− Ale zupa to jest dobry pomysł. Bo nawet człowiek młody, jak do pracy idzie to sobie taką zupę… 

− A my np. O zupie w formie butelki, żeby tam była zupa, żeby młody człowiek mógł sobie ja zabrać ze sobą, a la 

koktajl, a la zupa  

− To zależy na czym oprzemy tą kampanię. Prawda? Bo jak ją oprzemy na takiej komunikacji właśnie, powiedzmy 

sobie, sielsko, lokalnie i zdrowotnie to faktycznie jest dużo łatwiej coś mniej przetworzonego skojarzyć z tą 

naturalnością. Jak oprzemy na kontraście, że możesz jeść lepiej jedząc to samo to wtedy lepszym efektem jest...  

 Podobnie, jak w przypadku argumentów pojawiających się podczas analizowania procesów 
decyzyjnych, uczestnicy badania podkreślali, że trzeba w kampanii mówić o cechach produktów ekologicznych. 
Badani odwoływali się do argumentów związanych ze składem produktu i jego wpływem na zdrowie 
 W kontekście składu i samego produktu warto odnosić się do argumentów mówiących, iż tego typu 
produkty są bardziej sycące, domowe, tradycyjne. Uczestnicy badania podkreślali, iż warto w kampanii 



str. 149 

porównywać produkty ekologiczne z konwencjonalnymi, chociażby w materiałach udostępnianych w Internecie. W 
przypadku kampanii promocyjnej do młodych konsumentów warto podkreślać, iż spożywanie tych produktów 
sprawi nie tylko, że będą zdrowi, ale bardziej atrakcyjni fizycznie (szczuplejsi, zdrowsza skóra, młodszy wygląd). 

− Argumenty to byłoby, że ten batonik jest bogatym… ma źródło błonnika, witamin, minerałów. Jest wyprodukowany ze 

świeżych produktóow. Brak dodatków sztucznych, niska zawartość cukrów. Myślałam, że można to pokazać w 

telewizji, na bilbordach, albo nawet robić takie degustacje w sklepach  

− W przypadku batonów, to na pewno wysoka jakość i prosty skład, mało składników i może przez sportowca jakiegoś, 

który pokazuje, że można zjeść coś słodkiego, a dodatkowo mieć energię… 

− Tak, że mam takie danie i takie, i że to jest fajniejsze, także ktoś to testuje, albo właśnie testy na żywo teraz są modne 

na youtube  

− Znaczy jakby to była aplikacja z jakimiś na przykład fajnymi powiedzmy przepis załóżmy 10 minuty, czyli 

dziesięciominutowe przepisy, no załóżmy dla studentów, jakichś młodych ludzi, czyli na przykład szybki, zdrowy obiad, 

coś takiego, bo jednak ludzie mają mało czasu w dzisiejszym świecie wolnego, więc coś co by było takie, szybkie 

(śmiech)  

 Uczestnicy badania byli zgodni, iż kampania skierowana do młodych osób powinna być realizowana z 
wykorzystaniem Internetu. Wymienili liczne formy dotarcia z komunikacją do odbiorcy m.in.: reklamy w 
wyszukiwarkach internetowych, na YouTube, w mediach społecznościowych. Kolejnym istotnym elementem 
komunikacji w Internecie było zaangażowanie do kampanii osób opiniotwórczych wśród tej grupy odbiorców, takich 
jak blogerzy, youtuberzy i inne osoby medialne, w tym kucharze i eko-celebryci do propagowania żywności 
ekologicznej w mediach społecznościowych. Osoby te powinny wykonywać testy porównawcze produktów, 
zamieszczać relacje z testowania żywności ekologicznej, pokazywać przepisy z wykorzystaniem produktów 
ekologicznych, edukować na temat idei rolnictwa ekologicznego. W kontekście składu i samego produktu warto 
odnosić się do argumentów mówiących, iż tego typu produkty są bardziej sycące, domowe, tradycyjne.  
 Kanałem, który w mniejszym stopniu powinien być wykorzystywany w kampanii promocyjnej żywności 
ekologicznej były mass media takie jak: telewizja i radio. Uczestnicy uważali, iż w kampanii ogólnopolskiej telewizja 
mogłaby być wykorzystana nie tylko do emisji spotów promujących kategorię żywności ekologicznej, ale także do 
lokowania produktów oraz programów kulinarnych dedykowanych przepisom wykorzystującym żywność 
ekologiczną. 
 Dodatkowy element wsparcia komunikacji w Internecie i mass mediach stanowić powinna komunikacja 
w środkach komunikacji miejskiej i reklama na bilbordach. 

− Skoro osoby młode no to raczej poszłabym w Internet. W reklamy, które się wyświetlają plus kampanię taką, filmiki 
jakieś krótkie. Ewentualnie prowadzenie bloga przez… i tam pojawiałaby się osoba, która byłaby gwiazdą kampanii. 
Oczywiście jakiś celebryta, fit. Znany z tego, że żyje eko. Że nie tylko żywność, ale tam środki czystości całe, 
elektryka, jakieś inne rzeczy również ma eko i takie tam. Argumenty, jakie by tam się pojawiały to na pewno to co 
jest zdrowsze. Na pewno trzeba byłoby też przetłumaczyć co to znaczy przetworzony i czym się różni właśnie 
żywność przetworzona, te nisko przetworzona, ekologiczna od takiej zwykłej. I jaki to ma wpływ na zdrowie. Ale na 
pewno też, że to jest bez konserwantów, bez sztucznych dodatków, bez… że to jest w miarę naturalne i często jest 
w stu procentach stworzone z surowca. 
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− - ja bym też zrobił na youtubie taką akcję, jakiś kanał, lokowanie produktów u innych twórców. I takie krótkie reportaże 
jak to powstaje, jak w ogóle można dostać taki certyfikat, co firma musiała zrobić, żeby w ogóle to wyprodukować, 
gdzie rosą te surowce, kto to produkuje. Żeby pokazać to od tego pola do tego pojemniczka  

− Myślę, że w sensie patrząc na studentkę. Na przykład ja w ogóle nie oglądam telewizji i jakby ja mam dostęp do 
mediów jednak w komputerze i ewentualnie w komunikacji miejskiej i na telefonie  

− U mnie to też, że raczej reklama gdzieś tam w telewizji, Internecie skoro to młodsze osoby. Ewentualnie gdzieś 
jakieś bilbordy. Ja to bym osobę, może jakiegoś znanego sportowca, żeby nam tutaj pokazywał. Że rzeczywiście 
jest to takie zdrowe i… nie wiem, też może porównanie tych konwencjonalnych produktów do tego ekologicznego, 
pokazanie jaki to ma wpływ na zdrowie  

− Najlepiej by było, gdyby osoby z branży w jakiś sposób, bo często, nie oszukujmy się, ale patrzą ludzie z zewnątrz 
na osoby z branży i gdyby te osoby np. Na Facebooku, albo na innych portalach promowały w jakiś sposób daną 
rzecz, bo często się pytają, wybrać to czy tamto. Ja np. Spotykam się z takim pytaniem non stop i oni się sugerują, 
a mam tych osób załóżmy ponad 500 osób znajomych (śmiech) i patrzą na tą tablicę. Gdyby ludzie w branży, 
niektórzy mają po ileś tysięcy… 

− Albo w jakichś właśnie takich programach kulinarnych, gdzie tam kucharze gotują, wszyscy się tym fascynują, żeby 
on i promowali takie zdrowsze żywienie, takie zdrowsze produkty, z których przygotowują  

− Może Instagram i blogerzy? Rozsyłałoby się jakieś poszczególne produkty. No i oni, by je rekomendowali do 
szerokiej liczby odbiorców  

 Osoba promująca żywność ekologiczną sama powinna „żyć ekologicznie i aktywnie”. W wypowiedziach 
uczestników badania pojawiły się nazwiska sportowców. Warto jednak zauważyć, iż wszyscy badani byli 
zgodni, iż nieodpowiednimi osobami do promocji żywności byłyby Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska, 
wynika to z pejoratywnych skojarzeń z luksusem i nadmiernej obecnej aktywności medialnej. Uczestnicy 
badania uważali, iż mogłyby być to osoby, które obecnie promują zdrowy i ekologiczny tryb życia. We 
wszystkich grupach, oprócz osób znanych pojawił się pomysł wykorzystania w kampanii producentów i 
rolników ekologicznych, ponieważ oni mogliby być najbardziej wiarygodni, a oprócz tego mogliby przekazać 
konsumentom informacje na czym polega proces produkcji żywności ekologicznej. 
− Ja bym wynajęła osobę, która sama swoim życiem świadczy o zdrowym trybie życia i o tym, co je 

− Tutaj do tego bym wzięła jakiegoś sportowca. No takiego promującego, że na zasadzie jak to powstało, że to 

przetworzenie było w ekologicznych warunkach i że bez pestycydów, bez dodatków.  

− Osoba promująca to byłaby taka jakaś znana kobieta w wieku około trzydziestu lat. Szczupła, uśmiechnięta, ładne 

włosy, ładna cera… 

− - ja bym wzięła jakiegoś faceta (śmiech). Mi się na przykład kojarzy tak, żeby z dzieciakami, to ja myślę sobie takiego 

sportowca, nie wiem, koszykarza, siatkarza coś takiego. I w tych szkołach… 

− Taki kucharz mi się bardziej kojarzy albo ktoś, kto z tym produktem obcuje, z takim surowcem  

− Kim się rozpoznawalnym w tym trendzie. Jak na przykład Maja Ostaszewska powiedzmy. Czy tam Reni Jusis  

− O, identyfikacji imieniem i nazwiskiem producenta. Świetne. Tak. Że ten ktoś ma twarz. Że to jest ten rolnik, który 

zbiera te ziemniaki. W cudzysłowie oczywiście  

− Osobę reklamującą to może właśnie być taki człowiek, taki rolnik, który produkuje te jabłka i teraz bardzo modne są 

ci znani rolnicy z tych programów różnych, tak że mógłby reklamować  
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Uczestnicy badania w swoich wypowiedziach często podkreślali, iż poznanie rolnictwa ekologicznego i 
powiązanie produktu z rolnikiem i producentem mogłoby przekonać konsumentów do zakupu żywności 
ekologicznej, dlatego poproszono ich o scharakteryzowanie rolnika ekologicznego. 

Rolnik ekologiczny to w ich opinii raczej osoba młoda i atrakcyjna, chociaż wiek nie jest najważniejszą cechą 
charakteryzującą go. Jest to osoba, która posiada bardzo dużą wiedzę na temat uprawy i wyciąga wnioski ze 

swoich wcześniejszych doświadczeń. Wybrał taki sposób rolnictwa, 
ponieważ jest świadomy jego korzyści środowiskowych i wartości 
prozdrowotnej surowców, które są plonami takiej uprawy. Przywiązuje 
uwagę do jakości swoich produktów. Jest to osoba pełna zapału i 
pasji, gotowa uzyskiwać mniejsze zyski, ponieważ rolnictwo 
ekologiczne jest bardziej narażone na czynniki środowiskowe i straty 
w plonach. Rolnik ekologiczny z jednej strony jest tradycjonalistą 
przywiązanym do tego, jak kiedyś produkowało się żywność i jakimi 
charakteryzowała się cechami. Z drugiej strony musi być 
nowoczesny, by odnaleźć się w dzisiejszych realiach i oferować 
surowiec jak najwyższej jakości. Często jest kojarzony przez 
uczestników badania z kimś, kto produkuje na rynek lokalny. Rolnik 
ekologiczny musi być też nowoczesny, aby być w stanie sprostać 
wymogom związanym z certyfikacją procesu produkcji żywności 
ekologicznej. 

10.6 Projekcyjny wizerunek konsumenta żywności ekologicznej 

Uczestnicy badania zostali poproszeni o scharakteryzowanie konsumenta żywności ekologicznej. W ich 
opinii konsument żywności to przede wszystkim młoda osoba najczęściej kobieta Są to osoby, dla których zdrowe 
żywienie jest ważne i lubią gotować i poszukują nowych doznań smakowych. Mogą to być zarówno osoby, które 
jeszcze nie założyły rodziny, jak i takie, dla których posiadanie dzieci stało się czynnikiem motywującym ich do 
zmiany sposobu żywienia i wprowadzenia do diety żywności ekologicznej. W przypadku kobiet spożywających 
żywność ekologiczną cechą, która je integruje jest posiadanie dzieci, zaś w przypadku mężczyzn jest to 
nowoczesny i modny styl życia objawiający się dobrą pracą, aktywnością fizyczną i podążaniem za trendami. 
Konsument żywności ekologicznej był w opinii uczestników dyskusji grupowej wykształcony i wyróżniał się dobrą 
sytuację finansową. Informacji o żywności ekologicznej szuka w Internecie, na blogach, fanpage’ach i stronach 
branżowych, ale także w rozmowach ze znajomymi i w sklepach specjalistycznych. 

− Wydaje mi się, że teraz najbardziej młode matki  

− Kobiety to zaczęły, bo myślały o dzieciach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Młode matki  

− Trzydziestoletni, bogaty biznesmen, albo manager jakiejś korporacji albo przedsiębiorca  

− Wśród mężczyzn raczej sportowcy, ja bym poszedł w tym kierunku, że osoby, które szukają jakichś innowacji, 

nowości, to będą sportowcy wśród mężczyzn  
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− Że to jest człowiek tak lekko po trzydziestce z dużego miasta, taki fit, zdrowy tryb życia, może jakaś młoda rodzina 

i ma pieniądze, bo to jest droższe, więc muszą mieć pieniądze, muszą być uświadomieni, muszą się zdrowo 

odżywiać… 

− No to myślę, że to są albo studenci, którzy są świadomi. Albo to są mamy dzieci. Ale małych dzieci  

− To też ciężko powiedzieć, bo raczej osoba, która dba o zdrowie, uprawia sport  

− Chcą długo żyć, być zdrowe  

− Myślę, że muszą być świadomi przede wszystkim, więc raczej z wykształceniem  

− Najpierw zwróci uwagę na jakość, ale jeżeli to będzie produkt, który mimo świetnego składu nie da się zjeść, to na 

pewno po taki produkt nie wróci, musi smakować  

− Też jest osobą, która sama sobie przygotowuje posiłki  

− Może też tacy, którzy mają jakieś przejścia już zdrowotne za sobą i chcą jakby trwać w zdrowiu i chcą się jak 

najlepiej odżywiać. I tak na prawdę w tym momencie już kwestia ceny jest dla nich drugorzędną  

− Może w sklepie zobaczył jakiś nowy produkt, więc idzie do domu, sobie sprawdza co to i kupuje  

− Jeszcze takie, które mają na przykład czas też poświęcić gotować i wyszukać jakieś nowe przepisy  

− Jeśli zna produkt, to znajdzie go wszędzie, jeżeli ma jakiś konkretny produkt, np. Taki baton może w Rossmannie 

kupić, jeżeli go zna, to wszędzie kupi  

− Dokładnie, poszukać, kupić, to nie jest w sklepie osiedlowym każdym, typu ekologiczne warzywa, bo jakiś tam 

baton, to tak, ale ekologiczne warzywa, to trzeba pojechać na jakiś, do warzywniaka  

− Od koleżanek, myślę, że z jakichś blogów, jeśli… Są też takie różne na fejsie strony i myślę, że tam  

 Uczestnicy badania w ramach techniki projekcyjnej mieli także za zadanie scharakteryzowanie planety, 
na której żyliby ludzie jedzący żywność ekologiczną. Elementy tej techniki podobnie, jak wizerunek konsumenta 
żywności ekologicznej mogą być wykorzystane w kampanii promującej żywność ekologiczną. Planeta ludzi 
jedzących żywność ekologiczną jest zdecydowanie bardziej „czysta i zielona” w porównaniu z planetą ludzi nie 
jedzących żywności ekologicznej. Jest na niej wiele lasów, pól uprawnych, ale wyglądających jak uprawy 
ekologiczne. Nie ma elementów zaburzających krajobraz jak np. wysypisk śmieci. Uczestnicy badania prezentowali 
dwie wizje planety żywności ekologicznej: albo nawiązywała ona do przeszłości, albo była bardzo nowoczesna. 
Tradycyjna wizja planety ludzi jedzących żywność ekologiczną jest sielska i kojarzy się z małym miasteczkiem i 
terenami wiejskimi. Są na niej małe domy, targowiska i stragany, ludzie na rowerach, wszędzie jest blisko. Na 
nowoczesnej planecie ludzi jedzących żywność ekologiczną wykorzystano najnowsze technologie chroniące 
środowisko: są inteligentne domy z panelami słonecznymi, samochody elektryczne, ale co ważne podkreślano, że 
ludzie żyjący tam współpracują ze sobą. 

− Z większą ilością zadrzewień i zakrzaczeń  

− Z większą różnorodnością Samochodów na pewno tam nie ma (śmiech)  

− Szczęśliwi ludzie w sukienkach i jedwabnych koszulach, takich tych lnianych  

− Pracują, ale taka współpraca, nie ma wyścigu szczurów  

− Nie ma góry śmieci nigdzie  

− Są świeże owoce, warzywa rosnące wszędzie (śmiech)  

− Innowacje technologiczne są wciągnięte bardziej  
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− Tak, samochody elektryczne, energia słoneczna, jakieś inne energie pozyskiwane z wody. Gdybyśmy mogli odwołać 

się do współczesnego świata, to byłoby to bardziej w stylu Japonii, pewnie by wszystko wyglądało 

− To będzie mała planeta (śmiech), będzie wszędzie blisko  

− Chatkach przykrytych strzechą, jak w Nowej Zelandii  

− Niekoniecznie drewniane, ogrzewane energią niekoniecznie zanieczyszczającą środowisko  

− A mi się podobają takie domy też ekologiczne, które jakby same powiedzmy mają te panele słoneczne  

− Mi nawet właśnie jakieś takie stragany z właśnie drewnianymi rzeczami, że skrzynkami, z jakimiś koszykami 

wiklinowymi, z czymś takim, to mi się kojarzy, że nie plastik  

− W związku, z czym też troszeczkę się zastanawiam jak tutaj ekologiczna żywność wpływa na przyrost naturalny. 

Czy rzeczywiście tych ludzi byłoby tyle, że zmieścilibyśmy się wszyscy w domkach. Ale myślę sobie, że jeżeli już 

samochody hybrydowe to okupione tym samym. Jakbyśmy byli w tym samym miejscu próbując to ratować tak, czy 

siak”. 

11 Podsumowanie  
− Produkcja ekologiczna w Polsce ma marginalny udział w ogólnej produkcji rolniczej oraz jest bardzo 

rozproszona geograficznie, co ma implikacje zarówno dla rozwoju przetwórstwa, jak i dystrybucji żywności 
ekologicznej, ponieważ ogranicza możliwości wprowadzenia żywności ekologicznej 
do szerokiej dystrybucji, co mogłyby by przyczynić się do zdynamizowania rozwoju krajowego rynku 
żywności ekologicznej, przede wszystkim w odniesieniu do sfery konsumpcji. W rezultacie udział żywności 
ekologicznej w ogólnej sprzedaży żywności utrzymuje się na niskim poziomie pomimo obserwowanego 
wzrostu liczby miejsc sprzedaży żywności ekologicznej; 

− Należy też podkreślić, że pomimo obserwowanego intensywnego rozwoju ekologicznego przetwórstwa 
i handlu żywnością ekologiczną, informacje na temat rynku żywności ekologicznej są nadal 
trudnodostępne, co wynika z braku spójnego systemu gromadzenia danych dotyczących zarówno 
produkcji, dystrybucji jak i konsumpcji produktów rolnictwa ekologicznego. Proces zbierania danych nie 
jest w jakikolwiek sposób standaryzowany, a ich porównanie jest często niemożliwe; 

− Brak rzetelnych danych na temat podaży i popytu na produkty rolnictwa ekologicznego powoduje, 
że trudne jest zaproponowanie adekwatnych instrumentów wsparcia dalszego rozwoju rolnictwa 
ekologicznego. Ponadto, brak informacji na temat rozwoju rynku może stanowić barierę rozwoju 
przetwórstwa żywności ekologicznej, ponieważ przedsiębiorcy nie są w stanie ocenić potencjalnych 
korzyści i ryzyka inwestycyjnego związanego z ekologicznym wytwarzaniem żywności; 

− Dostępne dane dotyczące ekologicznej produkcji, którymi dysponują upoważnione do tego instytucje 
są niewystarczające, w celu określenia rzeczywistego potencjału i możliwości polskiego rolnictwa 
ekologicznego w ujęciu regionalnym, ponieważ identyfikują producentów na podstawie adresu 
zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa, co nie jest tożsame z rzeczywistym miejscem prowadzenia 
działalności w zakresie ekologicznej produkcji żywności; 
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− Obserwowany spadek ilości producentów działających w systemie rolnictwa ekologicznego i wysoki udział 
produktów pochodzenia zagranicznego na rynku krajowym wskazuje na konieczność podjęcia działań w 
celu zrewidowania skuteczności narzędzi wspierających rozwój tego sektora tak, aby zarówno 
przeciwdziałać rezygnacji z ekologicznej produkcji żywności wśród producentów, jak również 
w większym stopniu wykorzystać mocne strony polskich producentów; 

− W celu zwiększenia produkcji i zróżnicowania oferty produktów pochodzenia roślinnego, a szczególnie 
owoców i warzyw należałoby podjąć działania polegające nie tylko na udzielaniu producentom wsparcia 
finansowego, ale również oferować specjalistyczne doradztwo oraz promować korzyści wynikające 
z ekologicznej produkcji w wymiarze ekonomicznym i środowiskowym; 

− Zasadnym wydaje się utworzenie grupy ekspertów z zakresu danych rynkowych, w tym zdefiniowanie 
najistotniejszych zmiennych, grup produktów oraz opracowanie uniwersalnej nomenklatury bazującej 
na już istniejących systemach zbierania danych; 

− Wyniki zrealizowanych badań wskazują, że przyczyny wciąż jeszcze niskiego udziału sprzedaży żywności 
ekologicznej w ogólnej sprzedaży żywności w Polsce związane są zarówno z czynnikami podażowymi, 
jak i popytowymi. Wśród tych czynników najczęściej wymienia się wysoki, trudny 
do zaakceptowania przez zdecydowaną większość konsumentów poziom cen żywności ekologicznej, 
wciąż jeszcze niewystarczającą wiedzę konsumentów na temat ekologicznej produkcji żywności 
i znakowania tego typu produktów oraz ograniczoną dostępność tej kategorii produktów żywnościowych 
w preferowanych przez konsumentów kanałach sprzedaży żywności; 

− Mała skala produkcji i rozproszenie producentów powodują, że przedsiębiorstwa predysponowane 
do działania w lokalnych/regionalnych systemach dostaw żywności dystrybuują swoje produkty 
na znaczne odległości, co nie jest środowiskowo i ekonomicznie nieuzasadnione oraz przyczynia się 
do wysokiego poziomu cen żywności ekologicznej i jej negatywnego wizerunku w opinii konsumentów; 

− Pomimo istniejących barier w rozwoju rynku żywności ekologicznej segment żywności ekologicznej 
pakowanej w Polsce, jak wynika z danych Euromonitor osiągnął w 2016 roku wartość 251 milionów PLN 
i wyróżnia się wysoką dynamiką rozwoju szczególnie w odniesieniu do żywności adresowanej do 
niemowląt i dzieci. Liderem rynkowym w tej kategorii jest firma Hipp (żywność dla niemowląt i dzieci), 
której udział szacowany jest na 45%. Jeśli obecna dynamika wzrostu sprzedaży się utrzyma w 2021 roku 
wartość tego segmentu rynku powinna wynieść 312 milionów PLN. Wysoki jest również udział firm 
reprezentujących sektor przetwórstwa mleka, w tym Ekołukty (13%). Zauważa się także wzrost udziału 
sprzedaży żywności opakowanej w sieci drogerii Rossmann, w tym produktów pod marką własną EnerBio 
(1,2%); 

− Globalnym wyznacznikiem zmian w zakresie rozwoju rynku żywności ekologicznej są zmiany wartości 
związanych z konsumpcją żywności, które spowodowały zainteresowanie społecznie odpowiedzialną 
i etyczną konsumpcją, koncepcją żywności lokalnej, skracaniem kanałów dystrybucji, ale też aspektami 
hedonistycznymi i poszukiwaniem żywności o wyjątkowych walorach sensorycznych oraz dążeniem 
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do maksymalizacji wygody i bezpieczeństwa związanego z dokonywaniem zakupów żywności 
i użytkowaniem żywności. Odpowiedzią na tak zmieniające się oczekiwania współczesnych konsumentów 
jest rozwój innowacyjnych produktów i formy sprzedaży żywności ekologicznej, w tym sklepów 
wielkopowierzchniowych oferujących wyłącznie żywność ekologiczną; 

− Innowacyjność staje się imperatywem rozwoju oferty produktowej żywności ekologicznej. Dotyczy 
to zarówno surowca (np. tzw. superfoods, składniki prozdrowotne), składu produktów („krótki skład”, 
czysta etykieta), opakowań (funkcjonalność, pozytywny wpływ na zdrowie), ale odnosi się też 
do postrzegania sfery dystrybucji produktów ekologicznych (rodzaj środków transportu, długość 
transportu). Analiza zebranych danych wskazuje, że sektor ekologicznej produkcji żywności wymaga 
wsparcia w zakresie innowacji produktowych i procesowych; 

− W sprzedaży żywności ekologicznej zauważa się rosnącą aktywność dużych sieci handlowych, w tym 
sklepów dyskontowych. Jednak w ich ofercie dominują produkty pochodzenia zagranicznego, 
niejednokrotnie wprowadzane pod marką własną sieci.  

− Należy podkreślić, że w krajach wyróżniających się dojrzałymi rynkami żywności ekologicznej, 
w organizacji sprzedaży żywności ekologicznej dominują sieci konwencjonalnych sklepów 
wielkopowierzchniowych. W krajach o rynkach „wschodzących”, gdzie sektor produkcji ekologicznej 
ma znaczenie marginalne, brak jest odpowiedniej struktury organizacyjnej handlu, a sprzedaż 
prowadzona jest przez niewielką liczbę uczestników. Dalsze zmiany w organizacji sprzedaży żywności 
ekologicznej mogą być implikowane wygodą, ale też trendem sprzyjającym zrównoważonej konsumpcji 
i poprawiającą się sytuacją materialną konsumentów; 

− Znaczenie eksportu polskich produktów ekologicznych w handlu międzynarodowym żywnością 
ekologiczną jest niewielkie. Jednakże z powodu wysokich kosztów dystrybucji oraz niskiego poziomu 
popytu na żywność ekologiczną na rynku krajowym wiele przedsiębiorstw aktywnie współpracuje z 
odbiorami zagranicznymi. Nadal jednak dominuje handel surowcami i półproduktami. W związku z 
rosnącym zainteresowaniem zagranicznych rynków polskimi produktami można przypuszczać, iż eksport 
produktów ekologicznych będzie się systematycznie rozwijał. Aktualnie polscy przetwórcy żywności 
ekologicznej najczęściej funkcjonują jako podwykonawcy dla przedsiębiorstw zagranicznych, co może 
mieć implikacje dla podkreślania polskiego pochodzenia żywności ekologicznej i rozwoju polskich marek 
w segmencie żywności ekologicznej, które mogłyby być pozycjonowane na rynkach międzynarodowych; 

− Najwyższe ryzyko w sektorze żywności ekologicznej w opinii przedsiębiorstw produkcyjnych 
i handlowych występuje w odniesieniu do uregulowań prawnych. Dotyczy złożoności i wieloznaczności 
obowiązujących przepisów prawnych włączając ich częste zmiany, istnienie niejasnych 
i niejednoznacznych interpretacji oraz nadmierne unormowanie analizowanego obszaru działalności 
gospodarczej; 

− Uczestnicy wywiadów postulowali uproszczenie przepisów związanych z przetwarzaniem i sprzedażą 
żywności. Aspekt ten dotyczy nie tylko zmiany przepisów związanych produkcją, przetwarzaniem czy 
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sprzedażą produktów żywnościowych, ale też m.in. przepisów podatkowych. Badani wskazywali również, 
że obecny stan prawny dotyczący m.in. znakowania żywności jest skomplikowany a wykładnie stosowane 
przez Jednostki Certyfikujące czy Inspekcje działające na rynku żywności różnią się między sobą; 

− Działalność gospodarcza w sektorze żywności ekologicznej opatrzona jest znacznym ryzkiem zmian 
pogody i utrzymania stabilnej bazy surowcowej. Pierwszy rodzaj ryzyka dotyczy bezpośrednio rolników, 
jednak zaistniałe straty odnoszą się do zmniejszonych dostaw do przedsiębiorstw produkcyjnych 
i dystrybutorów. Jednocześnie utrzymanie stabilnej bazy surowcowej determinuje wypracowanie 
odpowiedniego modelu współpracy z dostawcami. Sprzyja to budowaniu zaufania, wpisuje się pozytywnie 
w zarządzanie relacjami z dostawcami i jednocześnie wpływa na lojalność rolników. Budowa zaufania w 
relacjach z dostawcami – rolnikami zwiększa się w miarę wydłużania się okresu wzajemnej współpracy. 
Daje to przestrzeń do szybkiego reagowania w sytuacjach mogących negatywnie wpłynąć na obniżenie 
plonów; 

− Odrębnym obszarem ryzyka w sektorze żywności ekologicznej jest ryzyko finansowe postrzegane 
w kontekście ryzyka walutowego, ryzyka utraty płynności finansowej, ryzyka związanego 
z niewypłacalnością odbiorców i brakiem zabezpieczeń płatności, ryzyka wzrostu kosztów oraz ryzyka 
zadłużenia, w tym ryzyka kredytowego; 

− Ryzyko zmiany kursu walutowego jest istotne dla podmiotów kupujących surowce u dostawców 
zagranicznych oraz sprzedających w ramach handlu detalicznego produkty importowane. Dotyczy 
to także przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie dystrybucją produktów ekologicznych importowanych 
na rynku polskim. Pozostałe rodzaje ryzyka występują w różnym zakresie we wszystkich 
przedsiębiorstwach determinując wyniki finansowe i rentowność prowadzonej działalności; 

− Konsumentów żywności ekologicznej wyróżnia wysoki poziom wykształcenia. Potwierdzają to wyniki 
badań własnych, w których najliczniejszą grupę konsumentów nabywających produkty rolnictwa 
ekologicznego stwierdzono wśród mieszkańców miast oraz osób legitymujących się wykształceniem 
średnim i wyższym. Ponadto zmienną istotnie różnicującą kupowanie żywności ekologicznej wśród 
polskich konsumentów jest miejsce zamieszkania. Zdecydowanie wyższy odsetek kupujących żywność 
ekologiczną odnotowano wśród mieszkańców miast. Poziom dochodów konsumentów żywności 
ekologicznej jest zróżnicowany. Obserwuje się jednak, że konsumenci dokonujący zakupów żywności 
ekologicznej częściej oceniają swoją sytuację materialną, jako satysfakcjonującą; 

- W opinii producentów i dystrybutorów żywności ekologiczna jest kupowana przeważnie przez młode, 
aktywne i prorodzinnie nastawione osoby dla których ważny jest zdrowy styl życia i odżywiania. Ważną 
grupę stanowią też osoby starsze traktujące żywność ekologiczna jako panaceum na choroby i problemy 
zdrowotne; 

− Polscy konsumenci mają bardzo pozytywny stosunek emocjonalny do produktów rolnictwa ekologicznego 
w aspekcie wpływu na zdrowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego; 
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− Koncepcja ekologicznej produkcji żywności jest w opinii konsumentów bliska koncepcji żywności lokalnej, 
ponieważ wpisuje się w dążenie do skrócenia kanałów dystrybucji. Stąd też konsumenci żywności 
ekologicznej są wrażliwi na odwoływanie się do lokalności, ale również tradycyjnych minimalizujących 
ingerencję w pierwotne właściwości produktu metod przetwarzania żywności; 

− Żywność ekologiczna bywa utożsamiana z żywnością kupowaną bezpośrednio. Czynnikiem, który wpływa 
istotnie na postawy i zachowania konsumentów w tym zakresie jest szeroko rozumiane zaufanie. 
Konsumenci obdarzają zaufaniem sprawdzone, bezpośrednie miejsca sprzedaży żywności, które ich 
zdaniem oferują żywność o atrybutach odpowiadających ekologicznej. Dla tej kategorii konsumentów 
certyfikacja i certyfikat mają mniejsze znaczenie; 

− Dominującym motywem zakupu żywności ekologicznej pozostaje troska o zdrowie, ale zaznacza się 
rosnące znaczenie motywów etycznych wśród czynników determinujących wybór żywności ekologicznej, 
co powinno znaleźć odzwierciedlenie w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej; 

− Pomimo obserwowanych tendencji na rynku żywności i rosnącego znaczenia aspektów środowiskowych 
i etycznych w procesach decyzyjnych związanych z zakupem produktów żywnościowych, młodzi 
konsumenci nie należą do regularnych nabywców tego rodzaju żywności, jak również nie posiadają 
wystarczającej wiedzy na temat jej znakowania, co sugeruje konieczność poszukiwania nowych form 
komunikowania tych kwestii młodym konsumentom, również w celu promowania postaw wpisujących się 
w koncepcję społecznie odpowiedzialnej konsumpcji; 

− Charakteryzując żywność ekologiczną badani konsumenci zwracali również uwagę na fakt, że ekologiczna 
produkcja żywności wiąże się z wykluczeniem modyfikacji genetycznych. Należy podkreślić, że polscy 
konsumenci są nastawieni bardzo sceptycznie do modyfikowanej genetycznie żywności. Konsumenci 
zakładają, że spożywając żywność ekologiczną unikają zmienionej genetycznie żywności.  
I traktują ją, jako sposób na minimalizowanie ryzyka związanego z zawartością niepożądanych składników 
w żywności. Dotyczy to również substancji dodatkowych. Wyniki przeprowadzonych analiz 
wieloatrybutowych wskazują, że podkreślanie wykluczenia składników modyfikowanych genetycznie 
w produkcie jest czynnikiem generującym wyższą użyteczność cząstkową dla konsumenta; 

− Do zwiększenia użyteczności cząstkowej dla konsumenta przyczynia się również zamieszczenie 
na opakowaniu żywności logo, ale nikła wiedza na temat znakowania powoduje, że konsumenci 
w podobny sposób reagują na różne znaki wskazujące na posiadanie przez produkt określonych atrybutów 
jakościowych; 

− Wśród czynników wpływających na decyzje związane z zakupem żywności ekologicznej szczególne 
znaczenie, jak wynika z modelowania metodą równań strukturalnych mają kwestie związane 
z dostępnością i wygodą dokonywania zakupów oraz przekonanie, że strony konsumentów o posiadaniu 
przez nich wiedzy umożliwiającej dokonanie wyborów zgodnych z ich intencjami. Taka struktura 
czynników wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań z zakresu promocji, ze szczególnym 
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zwróceniem uwagi na znakowanie żywności ekologicznej, szczególnie wobec niskiej rozpoznawalności 
logo dla żywności ekologicznej; 

− Z analizy częstotliwości zakupu wybranych kategorii produktów z asortymentu żywności ekologicznej 
wynika, że najczęściej kupowane są podstawowe, powszechnie spożywane produkty. Wysoki jest udział 
warzyw i owoców, pieczywa, przetworów zbożowych. Wśród produktów, których zdaniem badanych 
respondentów brakuje w asortymencie żywności ekologicznej, najczęściej wymieniane było mięso i jego 
przetwory, a następnie warzywa i owoce, przetwory mleczne oraz przetwory owocowo-warzywne; 

− Należy jednak podkreślić, że dla konsumentów struktura asortymentu żywności ekologicznej może być 
atrybutem i czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie żywności ekologicznej. Aktualny asortyment 
żywności ekologicznej różni się od asortymentu ogólnodostępnych produktów żywnościowych. Wysoki 
jest udział produktów innowacyjnych (pochodzenia zagranicznego), którym przypisuje się działanie 
prozdrowotne; 

− Młodzi konsumenci postrzegają pozytywnie żywność ekologiczną, jednak krajowe produkty z kategorii 
żywności przetworzonej odbiegają atrakcyjnością od produktów zagranicznych. Walory sensoryczne 
i atrakcyjne opakowanie stanowią bardzo ważne determinanty wyboru. W celu zróżnicowania asortymentu 
żywności ekologicznej konieczne jest opracowanie produktów innowacyjnych, wpisujących się w coraz 
bardziej złożone oczekiwania młodych konsumentów w stosunku do atrybutów żywności. Młodzi 
konsumenci coraz częściej akcentują w swoich wyborach kwestie społeczne i etyczne, w tym 
np. marnowanie żywności; 

− W związku z obserwowanymi trendami demograficznymi należy dążyć do dostosowania oferty żywności 
ekologicznej do oczekiwań starszych konsumentów, w tym do poszerzenia oferty żywności ekologicznej 
o produkty nawiązujące do tradycyjnych metod przetwarzania żywności, o minimalnym stopniu 
przetworzenia i wysokich walorach smakowych, wyprodukowane z surowców pochodzenia krajowego; 

− Warto zwrócić uwagę, że dla wielu konsumentów oprócz ekologicznego pochodzenia surowców ważne 
są takie atrybuty produktu jak łatwy i szybki sposób przygotowania do spożycia, co nie zawsze jest 
możliwe do pogodzenia z obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu rolnictwa ekologicznego;  

− W najbliższych latach można jednak spodziewać się zmian w preferencjach konsumentów dotyczących 
miejsc zakupu żywności ekologicznej. Uważa się, że najbardziej popularnym miejscem zakupu żywności 
ekologicznej staną się sklepy wielkopowierzchniowe oferujące wyłącznie produkty rolnictwa 
ekologicznego; 

− Pomimo, że sklepy wielkopowierzchniowe są coraz częściej wymieniane, jako preferowane miejsce 
sprzedaży żywności ekologicznej opinie na ich temat wśród konsumentów są podzielone. Konsumenci 
uważają, że sklepy wielkopowierzchniowe nie zawsze są w stanie zagwarantować odpowiednią jakość 
produktów, produkty są słabo wyeksponowane, co w rezultacie utrudnia ich identyfikację;  
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− Sklepy wielkopowierzchniowe są również krytykowane za brak informacji na temat ekologicznej żywności, 
anonimowość oraz skłonność do ujednolicania produktów, co nie sprzyja budowaniu zróżnicowanej oferty 
produktów rolnictwa ekologicznego; 

− Niski poziom wiedzy na temat znakowania żywności ekologicznej może powodować, kupowanie 
produktów oznakowanych w sposób sugerujący, iż mogą pochodzić z ekologicznego rolnictwa 
i przetwórstwa. Obserwowane wśród polskich konsumentów trudności w identyfikacji żywności 
ekologicznej wskazują jednoznacznie na konieczność podjęcia działań promocyjnych przybliżających 
zasady znakowania żywności ekologicznej, ale również kryteria ekologicznej produkcji żywności, 
co podkreślali w swoich wypowiedziach zarówno producenci, dystrybutorzy, jak również konsumenci;  

- Zarówno producenci jak i dystrybutorzy uważają, iż w strategii marketingowej produktów ekologicznych 
należy uświadamiać konsumentom korzyści wynikających ze spożywania żywności pochodzącej z 
ekologicznych upraw, szczególnie w odniesieniu do pozytywnego wpływu na zdrowie. Należy jednak 
podkreślić, że odwoływanie się do relacji żywność ekologiczna-zdrowie w komunikacji marketingowej nie 
jest zgodne z aktualnym stanem prawnym i może być kwestionowane, szczególnie wobec niejednokrotnie 
sprzecznych wyników badań naukowych na temat wartości odżywczej produktów rolnictwa 
ekologicznego; 

− Opinie wyrażane przez badanych zarówno producentów, dystrybutorów, jak i konsumentów wskazują, 
że konieczne jest upowszechnianie informacji o kryteriach rolnictwa ekologicznego zarówno 
w odniesieniu do podstawowych zasad rolnictwa ekologicznego jak i systemu kontroli; 

− Ważnym w elementem w działaniach producentów ekologicznej żywności powinno być akcentowanie 
kwestii społeczno-etycznych za pomocą odwoływania się do koncepcji CSR (Corporate Social 
Responsibility) - Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa. Działania takie podejmowane są coraz 
częściej na dojrzałych rynkach żywności ekologicznej i przyczyniają się do zwiększenia gotowości zakupu 
żywności ekologicznej. Takie działania mogłyby stać się elementem kampanii społecznej promującej 
żywność ekologiczną; 

- Działania polskich producentów żywności ekologicznej nie mieszczą się w głównym nurcie europejskich 
programów promocyjnych, nie wszystkie możliwości dofinansowania promocji polskiego rolnictwa 
ekologicznego zostały wyczerpane. Należy zarekomendować jednak większe ukierunkowanie działań 
promocyjnych na krajowy rynek, wsparcie dla poprawy wizerunku żywności ekologicznej, przywrócenie jej 
wiarygodności oraz zachęcanie konsumentów do zakupów produktów ekologicznych. Wymaga to nowego 
podejścia do organizacji przygotowywania wniosku do Komisji Europejskiej, zmiany sposobu myślenia o 
priorytetach rozwoju tego segmentu rynku i bardziej kreatywnych rozwiązań z zakresu komunikacji 
marketingowej. 

- Środowisko producentów żywności ekologicznej w Polsce, z uwagi na rozproszenie organizacyjne i 
niewielkie zasoby kapitałowe nie jest w stanie rozwiązać problemu budowy strategii promocyjnej oraz 
stworzenia trwałych mechanizmów finansowania tego obszaru funkcjonowania sektora żywności 
ekologicznej. W odróżnieniu od innych sektorów rolnictwa, produkty ekologiczne, nie znajdują wsparcia w 
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działaniach promocyjnych, dlatego niezbędne wydaje się pilne uruchomienie Funduszu Promocji 
Produktów Ekologicznych.  

- Producenci żywności ekologicznej w ograniczonym stopniu korzystali ze środków UE na działania 
promocyjne. Przyczyną tego może być istotna luka w wykorzystaniu doświadczeń liderów rynku 
ekologicznego oraz beneficjentów działań promocyjnych w krajach Unii Europejskiej, nie tylko w 
skutecznych działaniach, ale także w badaniach omawianych procesów. Dlatego należy rekomendować 
wsparcie dla prac badawczych na obszar, w jaki sposób Państwo może zaangażować się w 
opracowywanie strategii komunikacji promocyjnej na rynkach produktów ekologicznych, które nadal 
znajdują się na wczesnym etapie rozwoju.  

 
Wyniki przeprowadzonych badań zostały również uwzględnione w zamieszczonej na kolejnych 

stronach analizie SWOT (mocne - słabe strony, szanse - zagrożenia) dotyczącej ekologicznej produkcji 
żywności w Polsce. 
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 POZYTYWNE NEGATYWNE 
 W

EW
NĘ

TR
ZN

E 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Duży potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa ekologicznego 
2. Utrzymywanie partnerskich relacji między podmiotami branży ekologicznej 
3. Odpowiedzialność za dostarczany produkt 
4. Dbałość o jakość produktów ekologicznych 
5. Pozytywny wizerunek żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów 

kreowany również modą na „zdrową żywność”, wegetarianizm i diety 
eliminacyjne 
 

1. Brak wiedzy i trudności z interpretacją regulacji prawnych z zakresu ekologicznej 
produkcji żywności   

2. Niski poziom wiedzy na temat systemu produkcji, przetwórstwa i certyfikacji 
żywności ekologicznej 

3. Trudności we właściwym dokumentowaniu procesów na potrzeby certyfikacji 
4. Niska świadomość walorów żywności ekologicznej i korzyści związanych z jej 

spożywaniem  
5. Mała liczba producentów/przetwórców wytwarzających produkty ekologiczne w 

porównaniu do posiadających certyfikaty 
6. Słabo rozwinięty i zorganizowany rynek dostawców produktów ekologicznych 

(„walka o dostawcę”) 
7. Braki surowca i konieczność importu surowca z zagranicy. Wysokie ryzyko 

związane z utrzymaniem stabilnej bazy surowcowej 
8. Brak fachowego doradztwa 
9. Wysokie ceny żywności ekologicznej w porównaniu z żywnością nie ekologiczną 
10. Mała dostępność żywności ekologicznej poza dużymi aglomeracjami 
11. Problemy z logistyką i dystrybucją 
12. Problemy z terminowością dostaw, szczególnie widoczne w przypadku małych 

przedsiębiorstw 
13. Wysokie koszty operacyjne działalności gospodarczej w branży ekologicznej 

spowodowane wysokimi kosztami zakupu surowców  
14. Niewielka świadomość w zakresie dotychczas prowadzonych działań 

promocyjnych żywności ekologicznej w Polsce 
15. Niewłaściwe ukierunkowanie promocji żywności ekologicznej na trudnych 

rynkach pozaeuropejskich, a nie na terenie UE 
16. Brak działań ze strony przedsiębiorców branży ekologicznej wpisujących się w 

strategię CSR – Społeczną Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa 
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SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Duży potencjał rynkowy dla sprzedaży żywności ekologicznej w Polsce w 

związany z trendem ekologizacji konsumpcji oraz dążeniem do zachowania 
zdrowia i dobrostanu  

2. Obserwowane trendy w sferze produkcji żywności (poszukiwanie przez 
konsumentów produktów polskich/lokalnych/prozdrowotnych) 

3. Kreowanie wizerunku żywności ekologicznej w Polsce w nawiązaniu do 
polskiego pochodzenia (postawy etnocentryczne) i wsparcia dla polskich 
rolników 

4. Rosnące wśród polskich konsumentów znaczenie w procesach decyzyjnych 
atrybutów żywności opartych na zaufaniu, w tym aspektów społecznych i 
etycznych związanych z ekologiczną produkcją żywności, czego przejawem 
jest zwiększająca się świadomość i wiedza konsumentów na temat 
dobrostanu zwierząt, a także odpowiedzialności za środowisko naturalne w 
rozumieniu globalnych zmian klimatu 

5. Zwiększenie działań promocyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość 
konsumentów na temat produkcji i produktów ekologicznych 

6. Mobilność Polaków, szybki obieg informacji, otwartość na nowości, szybkie 
asymilowanie nowych trendów w sferze konsumpcji żywności 

7. Dynamiczny rozwój nowoczesnych kanałów sprzedaży żywności 
ekologicznej (sklepy wielkopowierzchniowe, e-commerce) 

8. Budowa modelu współpracy z dostawcami bazującym na zaufaniu  
9. Efekt naśladownictwa, związany z udanym wejściem „dużych graczy” na 

rynek produktów ekologicznych 
10. Dywersyfikacja kanałów dystrybucyjnych 
11. Zaangażowanie się liderów niektórych branż (mleczarskiej) w rozwój 

rynkowy produktów ekologicznych i wprowadzenie tych produktów jako 
produktów markowych.  

12. Budowanie silnych marek producentów i jednocześnie rozwój marek 
własnych typu premium o charakterze parasolowym 

 

1. Mała liczba klientów produktów ekologicznych 
2. Częste zmiany przepisów 
3. Niejednoznaczne interpretacje przepisów prawnych, niedostateczny poziom 

wiedzy i kompetencji w instytucjach 
4. Biurokracja  
5. Wysokie stawki podatku pośredniego na żywność ekologiczną 
6. Brak zaufania do „certyfikatów” w rozumieniu gwarancji określonych atrybutów 

żywności 
7. „Rozmywanie” pojęcia „żywność ekologiczna” obserwowane w znakowaniu 

żywności i merchasindingu za pomocą żywności oferowanej jako „naturalna” i 
znakowanej w sposób sugerujący jej pochodzenie z ekologicznego rolnictwa 

8. Brak jednoznacznego nazewnictwa 
9. Słabość systemów dystrybucji żywności ekologicznej, jej marginalne znaczenie dla 

masowej dystrybucji żywności.  
10. Brak wykreowanych liderów w sferze organizacji logistyki oraz integracji 

środowiska wokół problemu wspólnej organizacji rynku.  
11. Brak własnego funduszu promocji żywności ekologicznej, utrudniony dostęp do 

branżowych funduszy promocji 
12. Wysokie marże stosowane przez dystrybutorów produktów ekologicznych 
13. Wysoki udział produktów ekologicznych sprowadzanych z zagranicy 
14. Duża konkurencja ze strony innych rodzajów produktów żywnościowych: z jednej 

strony żywności tradycyjnej, z drugiej – konwencjonalnej żywności wegetariańskiej 
i wegańskiej oraz oferowanej w krótkich łańcuchach dystrybucji (żywność lokalna) 

15. Niewielki stopień współpracy producentów, przetwórców i dystrybutorów w 
zakresie wspólnych działań promocyjnych żywności ekologicznej 

16. Wysokie ryzyko różnic kursowych  
17. Wysokie ryzyko finansowe 

 

 

 



 
 

 
 

Załącznik 1.  
Lista podmiotów uczestniczących w badaniu 

 

1. ART-IST (Poloniak.pl) 
2. Auchan Polska Sp. z o.o. 
3. Barwy Zdrowia 
4. bdsklep.pl Sp. z o.o. 
5. Bio Planet S.A.  
6. Carrefour Polska Sp. z o.o. 
7. Denver Food Sp. z o.o. 
8. EKO-NATURA s.c.  
9. Eterno s.c. 
10. EuroCash Franczyza Sp. z o.o. Delikatesy Centrum 
11. Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. 
12. Folwark Wąsowo 
13. Frisco S.A. 
14. Jeronimo Martins Polska S.A. 
15. Nagie z natury Sp. z o.o. 
16. NaturAvena Sp. z o.o. 
17. OSM Jasienica Rosielna 
18. P.P.U.H. Tłocznia Maurer 
19. PHUP Rolmięs sp. j. 
20. Polski Koszyk Sp. z o.o. 
21. Primavika sp. z o.o. 
22. RUNOLAND Sp. z o.o. - Sp. J. 
23. Semco Sp. z o.o. Sp.k. 
24. SM Mlekovita  
25. Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o. 
26. Symbio Polska S.A. 
27. Wytwórnia Makaronu „BIO” Aleksandra i Mieczysław Babalscy 
28. Żywność Ekologiczna Bio Food Sp z o.o. 

 
 
 
 

http://www.osm-jasienica-rosielna.pl/


 
 

Stosowane skróty: 
 

DH – dystrybutor, działalność hurtowa 

D_NOW – nowoczesne kanały kanały sprzedaży 

DSS – dystrybutor, sieć handlowa 

PR_M – przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso) 

PR_OWZ – przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego 
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