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Summary 
 

The aim of this study was to describe the importance of origin of fruits and vegetables from the organic production as a fac-
tor influencing the decisions of Polish consumers to purchase and consume those products in their households. 
The source of data were information obtained from the survey conducted in January, February and March 2003 on 542 size 
sample, which included respondents living in Warsaw, as well as in the cities with less than 50 thousands inhabitants and in 
the Mazowian countryside. 
Among people participated in the survey the most concern about their diet were respondents aged 30 or younger and those 
aged over 60, working on their own, and also students. All of them characterized by higher level of household income and 
lower number of people in the household. People living from farming and groups with the lowest income were less concern 
about their diet. 
For respondents the most common places of fruits and vegetables purchase turned out to be open air markets and bazaars, 
then groceries, own plots, farms and supermarkets. Shops with organic food were indicated the rarest as a place of fruits 
and vegetables purchase. At the same time most people who took part in the survey were of the opinion that prices of the 
organic fruits and vegetables are high and too high. This opinion was presented the most often by the Warsaw inhabitants 
and young respondents aged 20 or younger, and also in the age group of 31-40 and 41-50. 
For respondents, the primary motivators for buying organic fruits and vegetables were taste, appearance, freshness and nu-
tritional value. The origin of fruits and vegetables from organic production as a main motivator for buying organics, turned 
out to be essential for 10,1% and 11,4% of respondents. 
 
 

ZNACZENIE I WPŁYW RÓ śNYCH CZYNNIKÓW, W TYM POCHODZENIA  
Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ, NA ZAKUP I SPO śYCIE OWOCÓW I WARZYW  

W MIEJSKICH I WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
 

Streszczenie 
 

Celem badań było określenie wpływu i znaczenia róŜnych czynników, w tym pochodzenia z produkcji ekologicznej na decy-
zje zakupowe i spoŜycie owoców i warzyw w gospodarstwach domowych polskich konsumentów. 
 Źródłem danych były informacje pierwotne uzyskane w wyniku badania ankietowego zrealizowanego w styczniu, lutym i 
marcu 2003 r. na 542-osobowej próbie respondentów mieszkających w Warszawie, w miastach poniŜej 50 tyś. mieszkańców 
i na wsi mazowieckiej. 
Spośród badanych największą wagę do sposobu Ŝywienia przywiązywali respondenci do 30-go roku Ŝycia i powyŜej 60 roku 
Ŝycia, pracujący na własny rachunek oraz studenci, jednocześnie charakteryzujący się wyŜszym poziomem dochodów na 
osobę i mniejszą liczbą osób w gospodarstwie domowym, a najmniejszą osoby utrzymujące się z rolnictwa oraz z grup o 
najniŜszych dochodach. 
Dominującymi wśród respondentów miejscami zaopatrzenia w owoce i warzywa były targowiska lub bazary, następnie skle-
py owocowo-warzywne, własna działka lub gospodarstwo i hipermarkety. Sklepy z Ŝywnością ekologiczną jako miejsca 
najczęstszych zakupów owoców i warzyw wskazywane były najrzadziej. Jednocześnie większość badanych była zdania, Ŝe 
ceny ekologicznych owoców i warzyw są wysokie i zbyt wysokie, przy czym najczęściej taki pogląd reprezentowali miesz-
kańcy Warszawy oraz osoby młode do 20 roku Ŝycia, a takŜe z grup wiekowych 31-40 i 41-50 lat. 
Wśród motywów zakupu owoców i warzyw najczęściej wskazywano walory smakowe, wygląd zewnętrzny, świeŜość i war-
tość odŜywczą. Pochodzenie owoców i warzyw z produkcji ekologicznej jako główny motyw zakupu było istotne odpowied-
nio dla 10,1% i 11,4% respondentów. 
 
 
 
1. Wprowadzenie / Introduction 
 

Promocja zdrowego stylu Ŝycia, prawidłowego odŜy-
wiania się i własnej odpowiedzialności za kondycję zdro-
wotną, jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym. Na-
suwa się więc pytanie, czy konsumenci zwracają uwagę na 
sposób odŜywiania swój i swoich rodzin, oraz czy mając na 
uwadze jego znaczenie spoŜywają odpowiednią ilość owo-
ców i warzyw, stanowiących waŜne ogniwo w racjonalnym 

sposobie odŜywiania oraz jakie czynniki determinują zakup 
i spoŜycie tych produktów.  

Regularne spoŜycie owoców i warzyw jest jednym z 
podstawowych elementów racjonalnego Ŝywienia, a takŜe 
odgrywa istotną rolę w profilaktyce i leczeniu wielu chorób 
dietozaleŜnych. Ze względu na wyjątkową róŜnorodność 
gatunkową produkty te stanowią bogate źródło składników 
pokarmowych. Ich duŜa wartość biologiczna wynika głów-
nie z zawartości witamin, zwłaszcza C i karotenoidów, 
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składników mineralnych, włókna pokarmowego (błonnika), 
bioflawonoidów, kwasów organicznych, substancji smako-
wo-aromatycznych i innych substancji bioaktywnych, które 
regulują prawidłowe procesy przemiany materii zachodzące 
w organizmie człowieka [5, 7, 12, 20]. 

Obok niekwestionowanych i niezbędnych z punktu wi-
dzenia ustroju wartości, owoce i warzywa w niektórych 
przypadkach, zawierając ponadnormatywne ilości zanie-
czyszczeń chemicznych, mogą stwarzać pewne zagroŜenia 
dla zdrowia. WiąŜe się to zarówno z chemizacją produkcji 
rolniczej, jak równieŜ z duŜą ich ekspozycją na oddziały-
wanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego.  

Szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowią 
azotany będące pozostałością głównie nawozów mineral-
nych, które po redukcji do azotynów charakteryzują się du-
Ŝą aktywnością chemiczną, dzięki czemu mogą reagować z 
róŜnymi związkami znajdującymi się w organizmie czło-
wieka tworząc m.in. rakotwórcze nitrozoaminy. Powstawa-
niu azotanów i azotynów sprzyjają szczególnie konwencjo-
nalne metody uprawy, które są źródłem ich nadmiaru w 
glebie i w efekcie kumulują się w tkankach roślin [18, 22]. 
Potwierdzają to wyniki badań [m.in. 16], które wykazały 
znacznie wyŜszy udział (1,5-3-krotny) azotanów w warzy-
wach z produkcji, gdzie stosowane było intensywne nawo-
Ŝenie mineralne, niŜ w produktach uprawianych metodami 
ekologicznymi.  
 
 
2. Cel pracy i zarys metody / Material and methods 
 
 Celem badań było określenie znaczenia i wpływu róŜ-
nych czynników, w tym pochodzenia z produkcji ekolo-
gicznej na decyzje zakupowe i spoŜycie owoców i warzyw 
w gospodarstwach domowych polskich konsumentów, z 
uwzględnieniem wpływu cech socjodemograficznych i 
ekonomicznych.  
Źródłem danych były informacje pierwotne uzyskane w 

wyniku badania ankietowego, które zrealizowano w stycz-
niu, lutym i marcu 2003 r. na 542-osobowej próbie respon-
dentów mieszkających w Warszawie (257 kwestionariu-
szy), w miastach poniŜej 50 tyś. mieszkańców (Skierniewi-
ce, Sochaczew, Rawa Mazowiecka – 168 kwestionariuszy) 
oraz na wsi mazowieckiej (117 kwestionariuszy). 

Do analizy statystycznej istotności pomiędzy zmienny-
mi zastosowano test χ2 Pearsona. Do weryfikacji hipotezy 
H0 o niezaleŜności zmiennych przyjęto poziom istotności α 
= 0,05. 
 
 
3. Wyniki i dyskusja / Results and investigations 
 

W badaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne w go-
spodarstwach domowych za dokonywanie zakupów pro-
duktów Ŝywnościowych. Wśród badanych respondentów 
większość (89,8%) stanowiły kobiety. 

Pod względem wieku badaną populację reprezentowały 
głównie osoby od 41 do 50 roku Ŝycia (34,9% badanych). 
Udział osób w wieku 21-30 lat wynosił 29,1%, zaś od 31 do 
40 roku Ŝycia – 26,6%. Osoby w wieku 51-60 lat stanowiły 
6,9%, natomiast osoby powyŜej 60 i do 20 roku Ŝycia – 
niewiele ponad 1% ankietowanych. 

Ponad połowa osób biorących udział w badaniu (56,8%) 
posiadała wykształcenie średnie, 30,2% wyŜsze, 11,6% za-
wodowe i 1,4% podstawowe. 

Respondenci z Warszawy, reprezentującej miasta po-
wyŜej 1 mln mieszkańców stanowili 47,4% ogółu bada-
nych, osoby zamieszkujące miasta poniŜej 50 tys. miesz-
kańców – 30%, zaś respondenci zamieszkujący wsie na te-
renie województwa mazowieckiego – 21,6%. 
 

W wyniku analizy zgromadzonego materiału empirycz-
nego, stwierdzono, przywiązywanie bardzo duŜej i duŜej 
wagi do Ŝywienia rodziny odpowiednio wśród 15,5% i 
55,8% badanych, a niewielkiej jedynie w przypadku ok. 3% 
badanych (rys. 1). 

Po przeprowadzeniu analizy wzajemnych zaleŜności 
między przywiązywaniem wagi do Ŝywienia a zmiennymi 
charakteryzującymi badanych stwierdzono istotny staty-
stycznie związek pomiędzy tą funkcją a wiekiem respon-
dentów, źródłem utrzymania oraz poziomem dochodów w 
gospodarstwach domowych. 
 

Największą wagę do problematyki Ŝywienia przywią-
zywali respondenci do 30. roku Ŝycia i powyŜej 60. roku 
Ŝycia. Jednocześnie były to osoby pracujące na własny ra-
chunek lub studenci. Najmniejszą zaś wagę do Ŝywienia 
rodziny przywiązywały osoby utrzymujące się z rolnictwa, 
które w 100% zadeklarowały przywiązywanie przeciętnej 
wagi do realizacji tej funkcji.  

Poziom dochodów gospodarstw domowych róŜnicował 
wprost proporcjonalnie opinie na temat wagi przywiązywa-
nej do Ŝywienia. Im wyŜszy był dochód netto na 1 osobę w 
gospodarstwie domowym, tym więcej respondentów wska-
zywało na duŜe znaczenie dla nich sposobu Ŝywienia. Za-
uwaŜono, Ŝe odpowiedzi: „nie przywiązuję wagi”, „nie-
wielką” lub „przeciętną” udzieliło najwięcej respondentów 
z grup o najniŜszych dochodach. 

Kolejna zaleŜność wskazuje, Ŝe im więcej osób liczyło 
gospodarstwo domowe, tym mniej uzyskano łącznie odpo-
wiedzi o duŜym i bardzo duŜym znaczeniu sposobu Ŝywie-
nia. Jednocześnie gospodarstwami przywiązującymi naj-
wyŜszą wagę do Ŝywienia rodziny okazały się w badanej 
populacji gospodarstwa domowe jedno i 5-osobowe. 
 

Wyniki badań własnych wykazały zbliŜony, około 15% 
odsetek osób oceniających stopień przywiązywania wagi do 
sposobu Ŝywienia jako bardzo duŜy, co znajduje potwier-
dzenie w danych literaturowych [14], gdzie 14% ankieto-
wanych, stosując się do zdefiniowanych w badaniach zasad 
racjonalnego odŜywiania, deklarowało, Ŝe przywiązuje bar-
dzo duŜą wagę do sposobu odŜywiania. Badania własne nie 
potwierdzają zaś występowania istotnej zaleŜności pomię-
dzy wagą przywiązywaną do Ŝywienia a wykształceniem 
ankietowanych, na co wskazują inne badania [13], według 
których wraz ze wzrostem wykształcenia podnosi się wie-
dza na temat znaczenia sposobu odŜywiania. 

W oparciu o deklaracje respondentów odnośnie spoŜy-
cia owoców i warzyw w przedziałach czasowych (tabela 1), 
przeprowadzono analizę częstotliwości ich konsumpcji w 
badanej populacji. Owoce przez 40,1% badanych, a wa-
rzywa przez blisko połowę (48,9%) badanych spoŜywane 
były raz dziennie, rzadziej kilka razy w ciągu dnia, co za-
deklarowało 36,9% ankietowanych w stosunku do owoców 
i 30,7% - w stosunku do warzyw. Odnotowano, Ŝe 3-4 razy 
w tygodniu spoŜywało owoce i warzywa odpowiednio 15,6 
i 17,7% respondentów, natomiast raz w tygodniu lub rza-
dziej owoce spoŜywane były przez około 5%, a warzywa 
przez około 2,5% badanych osób. 
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Nie przywiązuję wagi 

Niewielką

Przeciętną
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Bardzo duŜą

Nie mam zdania

 
Źródło: badanie własne  
Rys. 1. Opinie respondentów na temat wagi przywiązywanej do sposobu Ŝywienia rodziny [%]; n=540 
Fig. 1. Respondents’ opinions on the importance of family feeding manner [%]; n=540 
Source: authors’ own research 
 
Tab. 1. Częstotliwość spoŜycia owoców i warzyw [% od-
powiedzi] 
Table 1. Frequency of fruits and vegetables consumption 
[%] 
 
Częstotliwość spoŜycia Owoce Warzywa 
Kilka razy dziennie 36,9 30,7 
1 raz dziennie 40,1 48,9 
3-4 razy na tydzień 15,6 17,7 
1 raz na tydzień 4,1 1,5 
Rzadziej niŜ 1 raz na tydzień 1,5 0,9 
Trudno powiedzieć 1,8 0,3 

 

n = 508 
Źródło: badanie własne 
Source: authors’ own research 
 
 

Stwierdzono istotną zaleŜność pomiędzy częstotliwością 
spoŜycia owoców i warzyw, a miejscem zamieszkania, wy-
kształceniem i subiektywną oceną sytuacji finansowej go-
spodarstw domowych respondentów. Najczęściej deklaro-
wane spoŜycie owoców i warzyw – raz dziennie, wśród 
mieszkańców miast wskazało około 40% (w odniesieniu do 
owoców) i 50% (w odniesieniu do warzyw) respondentów, 
a wśród mieszkających na wsi po 43,5% w obu przypad-
kach. SpoŜycie owoców i warzyw kilka razy dzienne re-
spondenci z Warszawy deklarowali odpowiednio w 38,7% i 
34,9%, natomiast z mniejszych miast w 39,2% i 26,9%, 
podczas gdy respondenci mieszkający na wsi takie spoŜycie 
deklarowali w 29% dla owoców i w 26,3% dla warzyw.  

Analiza częstotliwości spoŜycia owoców i warzyw w 
badanych miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych 
dowodzi, iŜ blisko 80% respondentów spoŜywała przy-
najmniej raz dziennie zarówno owoce, jak i warzywa, a 
obecność owoców w jadłospisie kilka razy w tygodniu de-
klarowało ponad 15% badanych, natomiast warzyw – bli-
sko 18%. Wykazano ponadto, Ŝe częściej spoŜywały owoce 
i warzywa osoby legitymujące się wyŜszym poziomem wy-
kształcenia, mieszkające w mieście i oceniające swoją sytu-
ację finansową jako dobrą lub przeciętną. Inne badania [4, 
6] dowodzą spoŜywanie owoców i warzyw raz dziennie 
przez nieco mniejszy odsetek (>68%) respondentów niŜ w 
badaniach autorek. 

Rezultaty badań własnych odnośnie wpływu wykształ-
cenia respondentów na częstotliwość spoŜywania owoców i 
warzyw są zgodne z literaturowymi [21], w których wyka-
zano, iŜ mieszkańcy Warszawy z wykształceniem wyŜ-
szym, częściej spoŜywali owoce i warzywa niŜ osoby z 
wykształceniem podstawowym. Podobnie w krajach skan-
dynawskich (w Norwegii i Finlandii) [17], gdzie wykazano, 
Ŝe osoby z wykształceniem uniwersyteckim równieŜ czę-
ściej, a takŜe w większych ilościach spoŜywali owoce i wa-
rzywa. Wyniki te są zgodne równieŜ z innymi spostrzeŜe-
niami [11], uzyskanymi w badaniu na 1500-osobowej pró-
bie mieszkańców Polski. 

Respondenci mając za zadanie wskazanie 
3 najczęstszych miejsc zaopatrzenia w owoce i warzywa, 
najczęściej wskazywali targowisko lub bazar. Kolejnym, 
często wybieranym miejscem zakupu były sklepy owoco-
wo-warzywne. Około jedna trzecia respondentów, jako jed-
no z trzech najczęstszych źródeł owoców krajowych wska-
zywała własną działkę lub gospodarstwo, a nieco mniejsza 
grupa – hipermarkety (w owoce południowe zaopatrywała 
się tam blisko połowa badanych). Rzadziej respondenci 
otrzymywali owoce i warzywa od rodziny i znajomych, a 
najrzadziej jako miejsca częstego zakupu wskazywali stra-
gany uliczne i sklepy z Ŝywnością ekologiczną (rys. 2 i 3).  

Z badań przeprowadzonych we Wrocławiu [10] wynika 
analogicznie, Ŝe głównym miejscem zakupu owoców i wa-
rzyw przez Wrocławian jest targowisko i sklep owocowo-
warzywny, a w następnej kolejności supermarkety. Wyniki 
innych autorów [2, 19], potwierdzają, Ŝe mieszkańcy War-
szawy najczęściej kupują owoce i warzywa na bazarach i 
targowiskach. Badania Instytutu Handlu Wewnętrznego i 
Konsumpcji [19] wykazały, Ŝe dla konsumentów bardzo 
waŜne są równieŜ małe i średnie sklepy osiedlowe, zlokali-
zowane nieopodal miejsca zamieszkania, w których chęć 
dokonywania zakupów deklaruje 65% ankietowanych.  

Analiza danych empirycznych dotyczących cen owo-
ców i warzyw wykazała, Ŝe zdaniem blisko połowy ankie-
towanych osób, ceny owoców krajowych są odpowiednie. 
Ponad 1/4 badanych uwaŜała, iŜ ceny te są wysokie, a oko-
ło 10% - Ŝe są zbyt wysokie. Tylko 10,3% badanych okre-
śliło ceny owoców krajowych jako niskie, a 6% nie zwraca-
ło na uwagi na cenę. Ceny owoców południowych w opinii 
aŜ 46,3% respondentów były uznawane za wysokie, a 
21,1% badanych uwaŜało je za zbyt wysokie. Niewielki od-
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setek badanych zadeklarował, Ŝe ceny te są za niskie lub, Ŝe 
nie zwraca uwagi na cenę. Jeśli chodzi o ceny warzyw, opi-
nie respondentów okazały się być zbliŜone do opinii na te-
mat cen owoców krajowych. Odpowiedzi ankietowanych 
dotyczące cen owoców i warzyw pochodzących z produkcji 
ekologicznej wskazują, iŜ około 80% z nich było zdania, Ŝe 
są wysokie i zbyt wysokie. Jedynie 10% badanych uwaŜało, 
Ŝe ceny te są odpowiednie, natomiast pozostali nie zwracali 
uwagi na ceny tych produktów lub ich zdaniem były one 
niskie (tab. 2). 

Ceny owoców i warzyw pochodzących z produkcji eko-
logicznej jako wysokie lub zbyt wysokie najczęściej spo-
śród badanych określali mieszkańcy Warszawy, (odpo-
wiednio 40,7 i 44,4% odpowiedzi), a następnie mieszkańcy 
mniejszych miast (30,8 i 47,3%) i wsi (37,7 i 31,1%). Jed-

nocześnie równieŜ mieszkańcy Warszawy (5,9%) stanowili 
najmniejszy odsetek respondentów oceniających, Ŝe ceny te 
są odpowiednie, podczas gdy wśród mieszkających na wsi, 
taką odpowiedź wskazało blisko 15% badanych. 
 

Opinie na temat cen owoców i warzyw produkowanych 
metodami ekologicznymi zróŜnicowane były istotnie rów-
nieŜ w zaleŜności od wieku respondentów. W największym 
stopniu produkty ekologiczne za drogie lub zbyt drogie 
uznali najmłodsi respondenci w wieku do 20 lat (100%). 
Podobnego zdania było po około 85% badanych z grup 
wiekowych 31-40 i 51-60 lat oraz 50 % respondentów po-
wyŜej 60 roku Ŝycia. Jednocześnie ostatnia grupa wiekowa 
w największym stopniu reprezentowała pogląd, Ŝe nie 
zwraca uwagi na cenę tych produktów (50%). 

 
 
 
 
Tab. 2. Subiektywna ocena wysokości cen owoców i warzyw [% odpowiedzi] 
Table 2. Subiective assessment of fruits and vegetables prices [% of answers] 
 

 
Wyszczególnienie 

Ceny są 
zbyt wysokie 

 

Ceny są 
wysokie 

 

Ceny są 
odpowiadające 
konsumentom 

Ceny są 
niskie 

 

Ceny są 
za niskie 

 

Nie zwracam 
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Owoce krajowe [n=526] 9,7 27,6 46,4 10,3 0,0 6,0 
Owoce południowe 
[n=525] 

21,1 46,3 23,4 1,9 0,0 7,3 

Warzywa [n=517] 6,6 25,3 49,3 11,8 0,6 6,4 
Owoce i warzywa  
ekologiczne [n=430] 

42,6 37,0 10,0 1,1 0,0 9,3 

Źródło: badanie własne 
Source: authors’ own research 
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Źródło: badanie własne (n = 542) 
 
Rys. 2. Preferowane miejsca zakupu owoców świeŜych wyraŜone w % wskazań respondentów wybierających dane miejsce 
Fig. 2. The most common places of fresh fruits purchase expressed in % by respondents choosing the determinated place 
Source: authors’ own research (n = 542) 
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Źródło: badanie własne (n = 542) 
Rys. 3. Preferowane miejsca zakupu warzyw wyraŜone w % wskazań respondentów wybierających dane miejsce 
Fig. 3. The most common places of vegetables purchase expressed in % by respondents choosing the determinated place 
Source: authors’ own research (n = 542) 
 
Tab. 3. Subiektywna ocena wysokości cen owoców i warzyw [% odpowiedzi] 
Table 3. Subiective assessment of fruits and vegetables prices [%] 
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Owoce krajowe [n=526] 9,7 27,6 46,4 10,3 0,0 6,0 
Owoce południowe 
[n=525] 

21,1 46,3 23,4 1,9 0,0 7,3 

Warzywa [n=517] 6,6 25,3 49,3 11,8 0,6 6,4 
Owoce i warzywa  
ekologiczne [n=430] 

42,6 37,0 10,0 1,1 0,0 9,3 

Źródło: badanie własne / Source: authors’ own research 

 
Wobec szerokiego asortymentu owoców i warzyw, 

istotna wydaje się być równieŜ identyfikacja czynników 
bezpośrednio wpływających na decyzje zakupowe dotyczą-
ce tych produktów. 

Wykorzystując zebrany materiał empiryczny, określono 
hierarchię waŜności poszczególnych czynników (rys. 4 i 5), 
z której wynika, Ŝe istotny wpływ na preferencje konsu-
mentów w tym zakresie mają walory smakowe owoców i 
warzyw, które jako wskazywane najczęściej przez respon-
dentów, uplasowały się na pierwszej pozycji w przypadku 
owoców krajowych (68,2% wskazań) i owoców południo-
wych (67% wskazań), a na drugiej w przypadku warzyw 
(52,9% wskazań). 
 

W opinii badanych bardzo istotnym okazał się być takŜe 
wygląd zewnętrzny, który jako jedna z najwaŜniejszych 
cech wpływających na decyzję o zakupie owoców i wa-
rzyw, został wskazany przez 67,8% (dla owoców krajo-
wych), 61,4% (dla owoców południowych) i 65,7% (dla 
warzyw krajowych, w których przypadku był on cechą naj-
częściej wskazywaną) ankietowanych. 

Na decyzje o zakupie owoców i warzyw w duŜym stop-
niu oddziałuje teŜ świeŜość, która była jednym z najistot-
niejszych czynników w odniesieniu do owoców krajowych 
i południowych (odpowiednio dla 55,6% i 51,7% bada-
nych). Przy zakupie warzyw czynnik ten wskazało nieco 
mniej badanych (48,2%), w tym wypadku waŜniejsza oka-
zała się być wartość odŜywcza (56%), wskazywana rów-
nieŜ jako waŜna przy zakupie owoców krajowych (52,6%) i 
południowych (46,1%). 

Cena, w opinii respondentów była bardzo waŜnym 
czynnikiem wpływającym na zakup owoców krajowych i 
południowych odpowiednio dla 31,7% i 38,3% badanych, a 
w przypadku warzyw świeŜych była czynnikiem nieco 
mniej waŜnym (22,7%) niŜ troska o racjonalne Ŝywienie 
(29,2% wskazań) i zwyczaje Ŝywieniowe rodziny (27,2% 
wskazań), które równieŜ w dość duŜym stopniu determino-
wały zakupy owoców krajowych (odpowiednio w 26,9% i 
28,7% wskazań) oraz południowych (23,7% i 22,1% wska-
zań). 

Przy zakupie owoców południowych blisko 30% bada-
nych, jako czynnik o duŜym znaczeniu, wskazało preferen-
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cje dzieci, które jednocześnie były znaczące dla około 20% 
ankietowanych równieŜ przy zakupie krajowych owoców i 
warzyw.  

Bezpieczeństwo dla zdrowia, wartość energetyczna, za-
pach produktów świeŜych były czynnikami wskazanymi 
jako waŜne przez mniej niŜ 25% respondentów, natomiast 
fakt, Ŝe kupowany produkt jest wyprodukowany w Polsce 
(z wyjątkiem owoców południowych) w przypadku owo-
ców uzyskał około 17% wskazań, zaś warzyw 11,3%. 

Jednocześnie około 90% i więcej ankietowanych, nie 
wskazało jako istotnego czynnika wyboru na rynku owo-
ców i warzyw: promocji, ekspozycji w sklepie, opinii i rad 
znajomych, rad sprzedawców, mody, rodzaju opakowania 
(z wyjątkiem owoców południowych) i jego szkodliwości 
dla środowiska. 

Przedstawiona hierarchia czynników decydujących o 
zakupie owoców świeŜych, opracowana na podstawie czę-
stości wskazań respondentów znajduje potwierdzenie w ba-

daniach nad waŜkością czynników wyboru owoców i wa-
rzyw spoŜywanych przez osoby dorosłe o róŜnym statusie 
zatrudnienia przeprowadzonych przez innych autorów [3, 
8]. Kolejne wyniki badań [10], choć wskazują na te same 
czynniki, to jako najwaŜniejszy wyróŜniają świeŜość, zaś 
smak i wygląd zewnętrzny owoców plasują na dalszych po-
zycjach, jako mające niewielki wpływ na decyzje zakupo-
we.  

W wyborze warzyw czynnikami o największym zna-
czeniu okazały się być: wygląd zewnętrzny produktu, walo-
ry smakowe, wartość odŜywcza i świeŜość. Na te same 
czynniki, ale uszeregowane w nieco innej kolejności, wska-
zują cytowane badania [3], na podstawie których, jako naj-
istotniejsze wyróŜniono świeŜość, a następnie jakość, smak, 
trwałość, wygląd zewnętrzny i wartość odŜywczą. Znacze-
nie walorów smakowych i świeŜości, jako podstawowych 
cech warunkujących wybór Ŝywności znajduje potwierdze-
nie równieŜ w badaniach [1, 9, 15]. 
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Źródło: badanie własne / Source: authors’ own research 
 

Rys. 4. Czynniki wpływające w opinii respondentów na decyzje o zakupie owoców świeŜych wyraŜone w % wskazań re-
spondentów wybierających dany czynnik (n = 542) 
Fig. 4. The factors which in respondents’ opinion are influencing the decisions about purchasing fresh fruits expressed in % 
by respondents choosing the determined factor 
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Źródło: badanie własne (n = 542) / Source: authors’ own research (n = 542) 
 

Rys. 5. Czynniki wpływające w opinii respondentów na decyzje o zakupie warzyw świeŜych, mroŜonych i ich przetworów 
wyraŜone w % wskazań respondentów wybierających dany czynnik 
Fig. 5. The factors which in respondents’ opinion are influencing the decisions about purchasing fresh and frozen vegeta-
bles and their preserves expressed in % by respondents choosing the detrmined factor 
 
4. Uogólnienia i wnioski / Conclusions 
 
 Przedstawiona analiza danych empirycznych pozwoliła 
stwierdzić, Ŝe czynnikami o najistotniejszym znaczeniu, 
wpływającymi na zakup i spoŜycie owoców i warzyw przez 
polskich konsumentów są ich walory smakowe, wygląd 
zewnętrzny, świeŜość i wartość odŜywcza, podczas gdy po-
chodzenie z produkcji ekologicznej jest czynnikiem o de-
cydującym znaczeniu jedynie dla około 10 % badanych. 

Małe wciąŜ zainteresowanie kupowaniem Ŝywności 
ekologicznej jest w znacznym stopniu uwarunkowane: 
� niską świadomością ekologiczną konsumentów, czego 

potwierdzeniem jest fakt przywiązywania duŜej lub bar-

dzo duŜej wagi do sposobu odŜywiania przez ponad 
71% badanych, podczas gdy tylko 2,8% spośród nich 
deklarowało kupowanie warzyw, a 2,1% i 0,8% - od-
powiednio owoców krajowych i południowych w skle-
pach z Ŝywnością ekologiczną; 

� cenami ekologicznych owoców i warzyw, które około 
80% badanych oceniło jako wysokie lub zbyt wysokie, 
a jedynie dla około 20% badanych były one odpowied-
nie, bez znaczenia lub niskie. 
Przedstawione wyniki badań potwierdzają jednocześnie 

tezę, Ŝe istnieją pewne atrybuty wyboru Ŝywności niezaleŜ-
ne od jej rodzaju, a głównymi determinantami wyboru 
większości produktów, w tym równieŜ owoców i warzyw 
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są czynniki sensoryczne i jakościowe, wśród których domi-
nują wygląd zewnętrzny produktu, smak i świeŜość. Czyn-
niki ekonomiczne, zdrowotne i kulturowe odgrywają tutaj 
mniejszą rolę. 
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