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Wprowadzenie 

Konsumpcja żywności jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących 
zdrowie i życie człowieka, co wynika z potrzeby dostarczenia organizmowi niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych i energii. Z tego też 
względu żywność uznaje się za produkt strategiczny z punktu widzenia społecznego 
i gospodarczego. Stąd też zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości żywności jest 
przedmiotem troski rządów państw, organizacji międzynarodowych, środowisk na-
ukowych i producentów żywności.

Na przestrzeni lat obserwuje się zmiany w modelu konsumpcji żywności i zacho-
waniach konsumentów. Wynikają one z oddziaływania wielu czynników o charakte-
rze społeczno-ekonomicznym, jak i środowiskowym.

Problemem badawczym w niniejszym opracowaniu była próba odpowiedzi na 
pytanie: jakie zachowania konsumentów i producentów określają współczesną kon-
sumpcję żywności, która powinna być wolna od zagrożeń dla zdrowia i życia człowie-
ka i bezpieczna dla środowiska? W związku z podjętym problemem sformułowano 
następujące pytania badawcze:

 – Jakie są główne trendy w konsumpcji i zachowaniach współczesnych konsu-
mentów i jakie są ich uwarunkowania?

 – Jakie są przejawy zrównoważonej konsumpcji żywności?
 – Jakie jest znaczenie bezpieczeństwa żywności i jakie są jego zagrożenia?
 – Jakie jest znaczenie rynkowe nowych produktów spożywczych i jak są one 

postrzegane przez nabywców?

Stąd celem niniejszego opracowania monograficznego była identyfikacja i cha-
rakterystyka megatrendów i trendów w zachowaniach współczesnych konsumentów 
żywności, przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznych związanych z paradygma-
tem szeroko pojmowanego zrównoważonego rozwoju.

Problemowi badawczemu podporządkowano poszczególne rozdziały niniej-
szej publikacji. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólne zagadnienia do-
tyczące megatrendów konsumpcyjnych, a także dwóch charakterystycznych dla 
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współczesnego społeczeństwa postmodernistycznego megatrendów: konsump-
cjonizmu jako trendu wiodącego i konsumpcji zrównoważonej, jako kontrtrendu. 
W pierwszej części rozdziału zdefiniowano trendy konsumpcyjne jako narzędzie 
do śledzenia zmian w zachowaniach konsumenckich oraz w ich otoczeniu, a także 
przedstawiono atrybuty i rodzaje trendów. Druga część rozdziału porusza zagadnienia 
związane z charakterystyką wiodącego megatrendu – konsumpcjonizmu. Przedsta-
wiono tu genezę oraz istotę konsumpcjonizmu. Ukazano granicę między konsump-
cją a konsumpcjonizmem. Dokonano również prezentacji atrybutów współczesnej 
konsumpcji, a także zobrazowano współczesnego konsumenta, zwracając uwagę na 
wzorzec osobowościowy, jego postawę wobec aktu konsumpcji, zachowania kon-
sumpcyjne. Pokazano również pozytywne oraz negatywne konsekwencje rozwoju 
konsumpcjonizmu, w odniesieniu do jednostki, życia społecznego oraz środowiska 
naturalnego. Ostatnia część rozdziału została poświęcona zagadnieniom dotyczącym 
konsumpcji zrównoważonej. Zaprezentowano m.in. cechy specyficzne konsumpcji 
zrównoważonej oraz jej główne nurty i cele. Analizom poddano związek pomiędzy 
konsumpcją zrównoważoną a rozwojem zrównoważonym, zarówno w świetle litera-
tury, jak i dokumentów strategicznych na poziomie światowym, unijnym i krajowym. 
W dalszej kolejności zaprezentowano uwarunkowania transformacji współczesnej 
konsumpcji w kierunku konsumpcji zrównoważonej.

W rozdziale drugim stanowiącym punkt wyjścia do rozważań nad istotą pro-
duktów żywnościowych w kontekście zrównoważonej konsumpcji opisano rodza-
je i kierunki zmian aktualnie zachodzących w konsumpcji żywności na świecie oraz 
czynników ją kształtujących. Przedstawiono wybrane definicje produktu (ujęcie 
marketingowe), produktu żywnościowego oraz produktu zrównoważonego, zawarte 
zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. Uwzględniono podstawowe kry-
teria klasyfikacji oraz strukturę produktów żywnościowych. Ponadto, dość szeroko 
przedstawiono cechy (atrybuty) produktów zrównoważonych w tym ekologicznych, 
wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, a zatem i zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji. Ponadto zwrócono uwagę na przeciwstawne i alternatywne 
do konsumpcjonizmu formy współczesnego modelu konsumpcji żywności, tj. kon-
sumpcji zrównoważonej, będące konsekwencją zmian dokonujących się w otoczeniu 
rynkowym. Stąd celem rozdziału było przybliżenie przejawów konsumpcji zrówno-
ważonej na rynku produktów żywnościowych, które mogą przyczynić się do ograni-
czenia i redukcji zgubnych środowiskowo, gospodarczo i społecznie skutków kultury 
konsumenckiej. Wśród trendów konsumpcji zrównoważonej i jej przejawów zwró-
cono uwagę min. na dekonsumpcję, ekokonsumpcję, etnocentryzm konsumencki, 
prosumpcję.

W rozdziale trzecim omówiono zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa żywno-
ści. Na wstępie podkreślono znaczenie tej problematyki, wyjaśniono szereg terminów 
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związanych z pojęciem bezpieczeństwa żywności takich, jak: zanieczyszczenie, za-
grożenie, zagrożenie bezpieczeństwa żywności, ryzyko, analiza ryzyka, higiena żyw-
ności, łańcuch żywnościowy, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywności i żywność. 
Wskazano na uregulowania prawne związane z bezpieczeństwem żywności w Unii 
Europejskiej i w Polsce. W dalszej części omówiono tradycyjne i nowe zagrożenia 
bezpieczeństwa żywności, w tym zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i fizyczne 
oraz inne czynniki i warunki, a także źródła zagrożeń bezpieczeństwa żywności takie, 
jak: wynikające ze zmian klimatycznych, rozwoju technologii i nauki, uwarunkowań 
populacyjnych, zmian modelu konsumpcji i handlu żywnością, działań o charakterze 
patologicznym i przestępczym w tym terroryzmu żywnościowego, innych czynników, 
działań i warunków niezamierzonych. Wskazano na nowe, istotne zagrożenie bez-
pieczeństwa żywności, jakim jest brak kultury bezpieczeństwa żywności. Zjawisko to 
zdefiniowano oraz wyjaśniono, podkreślając jego specyfikę, wymiary i znaczenie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym.

Rozdział czwarty ma charakter teoretyczno-empiryczny i dotyczy nowych pro-
duktów spożywczych w kontekście ich znaczenia rynkowego. Autorzy wychodząc od 
pojęcia innowacji, przechodzą do rozważań na temat innowacji produktowych, jak 
i nowych produktów, nawiązując przy tym do polskiego rynku produktów żywnościo-
wych. Prowadzone rozważania dotyczą istoty oraz innowacyjności nowych produk-
tów występujących na analizowanym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem aktu-
alnych uwarunkowań wynikających ze specyfiki rynku żywnościowego oraz zjawisk 
z nim związanych.

Monografię kończy podsumowanie odnoszące się do treści pracy i jej celów oraz 
wskazanie kierunków dalszych badań w tym zakresie. Z pewnością nie wyczerpano 
całości podjętej problematyki, jednak autorzy mają nadzieję, że opracowanie to bę-
dzie stanowiło inspirację do prowadzenia przyszłych badań w tym obszarze.

Dopełnieniem treści jest spis bibliografii, która była cytowana w niniejszej pracy.
Prezentowane opracowanie może stanowić źródło wiedzy dla osób zajmujących 

się problematyką współczesnej konsumpcji żywności, w tym pracowników nauko-
wych, administracji rządowej i samorządowej, producentów żywności i jej dystrybu-
torów. Zawarte w pracy zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc różne 
dziedziny wiedzy i dyscypliny, w tym nauki społeczne i nauki rolnicze. 

Niniejsza monografia jest efektem wspólnego wysiłku pracowników Katedry Za-
rządzania i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
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Rozdział 1 
Współczesne megatrendy w konsumpcji

1. 

1.1.  Główne megatrendy w zachowaniach współczesnych 
konsumentów – konsumpcjonizm versus konsumpcja 
zrównoważona

Truizmem jest stwierdzenie, że świat podlega przeobrażeniom, a wraz z nim po-
trzeby człowieka, sposób ich zaspokajania, a także styl życia całych społeczeństw. 
W turbulentnym otoczeniu społeczeństwa postindustrialnego, dynamika tych zmian 
przyspiesza, rosną ryzyka i niepewność, pojawiają się kryzysy gospodarcze i chaos 
kulturowy, niestabilność polityczna, natłok informacyjny, nieustanny postęp tech-
nologiczny, zmiany w stylu życia i systemach wartości. Procesy społeczne, zwłaszcza 
proces globalizacji i związany z nimi postęp technologiczny, a szczególnie postępują-
ca informatyzacja, w połączeniu z bieżącymi doświadczeniami, takimi jak pandemia 
koronawirusa, wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja, kryzys energetyczny wywierają 
wpływ na zachowania rynkowe konsumentów, równocześnie kształtując ich postawy 
wobec aktu konsumpcji i konsumowanych produktów.

Do śledzenia zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów, a także w ich 
otoczeniu społecznym, kulturowym, ekonomicznym, politycznym stosowana jest ob-
serwacja trendów konsumenckich, rozumianych jako tendencje rozwojowe, będące 
efektem oddziaływania czynników głównych (systematycznych) na rozwój danego 
zjawiska1. Przejawiają się one w zachowaniach klientów, są one rodzajem manife-
stacji postaw czy oczekiwań, obrazują podstawowe ludzkie potrzeby i pragnienia, 

1 B. Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 
Warszawa 2013, s. 116.
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nowe wzorce zachowań czy nowe opinie2. Wskazują na kierunek zmiany w stylu 
życia konsumenta3. 

Trendy stanowią pomost między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, tj. 
wynikają z wydarzeń przeszłości, biorą pod uwagę uwarunkowania teraźniejszości, 
wyznaczają trendy rozwojowe w przyszłości. Nie pojawiają się one nagle, lecz „kieł-
kują i rozwijają się przez dłuższy czas”4, a ich efektem są względnie trwałe zmiany, 
w wielu obszarach życia człowieka. Trendy wykorzystywane są do prognozowania 
w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia5, dzięki cze-
mu możliwe jest projektowanie długoterminowych strategii marketingowych, dosto-
sowanie podaży do potrzeb klienta.

W opisie trendów konsumenckich wykorzystywana jest zasada 3P (od ang. Pre-
dictable, Possible, Preferred), która wskazuje na trzy jego elementy, tj. elementy prze-
widywalne, możliwe oraz preferowane6. Na kształtowanie się trendów duży wpływ 
mają tak zwane „Czarne Łabędzie”. Autorem metafory „Czarny Łabędź” jest N.N. Ta-
leb. Metaforą tą opisuje: „nieprzewidywalne i nieregularne zdarzenia o ogromnej 
skali i potężnych konsekwencjach, nieoczekiwane dla danego obserwatora (…) – jeśli 
nie tylko go zaskoczą, ale też mu zaszkodzą”7. Zmiany zachodzące w zachowaniach 
klientów pod wpływem tak nieprzewidywalnych wydarzeń, jak pandemia Covid-19, 
wojna w Ukrainie, inflacja czy kryzys energetyczny spełniają wszystkie kryteria „Czar-
nego Łabędzia”: kryzysy te nie zostały przewidziane, wciąż wywołują poważne i ne-
gatywne skutki, a ich wszystkie konsekwencje nie są możliwe do określenia w chwili 
bieżącej. Symptomami „Czarnych Łabędzi” są8:

 – „słabe sygnały” (ang. weak signals), czyli wczesne, nieprecyzyjne oznaki nie-
uchronnie zbliżających się istotnych wydarzeń, zmian, które wpłyną, w ściśle 
nieokreślonej przyszłości, na trajektorię rozwoju danego systemu. Słabe sygna-
ły określane są jako coś nowego, zaskakującego, niepewnego, irracjonalnego, 
niewiarygodnego, trudnego do wytropienia.

2 K. Alagierska, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe w branży modowej, „Debiuty Naukowe 
Studentów Wyższej Szkoły Bankowej” 2018, nr 18, s. 31–49 (33).
3 J. Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, „Handel Wewnętrzny. Konsumpcja i kon-
sument – nowe trendy” maj-czerwiec 2012, s. 126–134 (126).
4 B. Mróz, Konsument w globalnej…, op. cit., s. 117.
5 J. Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki, [w:] 
J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pierieguda (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, 
Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015, s. 8–21 (10).
6 Ibidem, s. 10.
7 N. Taleb, Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy, Zysk i S-ka, Kraków 2022, s. 6.
8 A. Magruk, Słabe Sygnały i Dzikie Karty – Innowacyjne Metody Antycypacyjne, „Economy and Manage-
ment” 2010, nr 4, s. 126–136 (130).
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 – dzikie karty (ang. wild cards), czyli zjawiska słabo rozpoznane, których praw-
dopodobieństwo wystąpienia jest stosunkowo niskie, a skutki w momencie 
zaistnienia znaczące.

Proces rozpoznawania trendów jest zatem skomplikowany, wymaga wsłuchiwania 
się we wszystkie sygnały i zjawiska, które mogą wpłynąć na zachowania konsumen-
tów, kreując tym samym nowe trendy konsumpcyjne.

Uwzględniając kryterium trwałości, w literaturze naukowej wyróżnia się trzy typy 
trendów, tj. modę, trend i megatrend.

J. Naisbitt, pojęcie „megatrend” używa na określenie istotnych i trwałych zmian 
gospodarczych, społecznych, politycznych i technologicznych, których proces powsta-
wania ma niską dynamikę, ale którego siła oddziaływania na wszystkie dziedziny 
życia, a ostatecznie na przyszły kształt całego świata, jest duża9. Są to trendy o cha-
rakterze globalnym, ogólnoświatowym, czy nawet cywilizacyjnym10. Megatrendy 
wpływają wzajemnie na siebie, wzmacniając się wzajemnie, wpływając na otoczenie 
społeczo-gospodarcze11.

N. Hatalska, polska trendwatcherka, wyróżnia cztery rodzaje trendów: megatren-
dy, trendy wiodące, kontrtrendy i mikrotrendy12. Według tej autorki, megatrendy, to 
znaczące zmiany w skali globalnej, o charakterze gospodarczym, społecznym i klima-
tycznym. Każdy megatrend składa się z co najmniej kilku trendów wiodących, które 
choć nie zawsze są widoczne w statystykach, wpływają na zachowania człowieka 
i są widoczne w każdej dziedzinie życia. Kontrtrend, to widoczna reakcja na trend 
wiodący lub megatrend, choć w rzeczywistości mająca niewielki wpływ i zdecydo-
wanie mniejszy zasięg. Mikrotrendy zaś, to istotne zmiany choć jeszcze o niewielkim 
zasięgu i w związku z tym z dosyć niepewną przyszłością. Mikrotrend równie dobrze 
może się okazać modą, która przeminie, lub stać się trendem wiodącym. Mimo, że 
mikrotrendy, to niewielkie siły, które oddziałują na małą cząstkę populacji, to jednak 
z wielką mocą kształtują społeczeństwo, co we współczesnym świecie wydaje się 
mieć większe znaczenie niż wiodące trendy13. 

9 J. Naisbitt, P. Aburdene, Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990s, William & Morrow Compa-
ny Inc., New York 1990 za: J. Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów…, op. cit., s. 14.
10 J. Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów…, op. cit., s. 15.
11 Ibidem, s. 15.
12 N. Hatalska, Trendbook 2014, https://hatalska.com/wp-content/uploads/2014/06/TrendBook2014_eng.
pdf /dostęp: 6.06.2022/.
13 M. J. Penn, E. Kinney Zalesne, Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes, Warszawa 
2009, s. 13.



Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

12 

Trendy konsumpcyjne logicznie wynikają z megatrendów, są immanentne w sto-
sunku do nich i je uszczegóławiają14. Trend w porównaniu z megatrendem jest zazwy-
czaj łatwiejszy do rozpoznania, formuje się dość szybko i nie ma tak dalekosiężnych 
skutków. Wywołuje on zmiany ewolucyjnie, podczas gdy megatrend wywołuje rewo-
lucję15. Ponadto, cechami trendów są16:

 – względna trwałość, a równocześnie zmienność w dłuższej perspektywie cza-
sowej;

 – współwystępowania, czyli wzajemne nakładanie się trendów na siebie;
 – dywergencja – powstawanie kontrtrendów.

W rodzącym się od lat 50-tych XX wieku społeczeństwie konsumpcyjnym, wiodą-
cym megatrendem konsumpcyjnym jest konsumpcjonizm, rozumiany jako nadmier-
na, niezrównoważona konsumpcja, powodująca szkody w środowisku i społeczeń-
stwie. Jako reakcja na szkodliwe skutki konsumpcjonizmu, kształtuje się kontrtrend, 
a właściwie kontrmegatrend, świadomej, zrównoważonej konsumpcji, powodującej 
poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. 

Zarówno konsumpcjonizm jak i zrównoważona konsumpcja, jako trendy kon-
sumpcyjne są związane ze wzrostem dobrobytu społecznego i indywidualnego, 
zwiększeniem zamożności. Stanowią one dwa różne oblicza konsumpcji. Różnica 
między nimi dotyczy17:

 – różnych horyzontów czasowych, do których te pojęcia odnoszą się; 
 – różnych postaw konsumentów wobec wartości uznawanych za ważne i główne;
 – różnego postrzegania konsumpcji;
 – różnych zachowań rynkowych.

Konsumentom wyznającym kult posiadania bliższa jest idea konsumpcjonizmu, 
nastawiona na zaspokajanie potrzeb „tu i teraz”, a konsumentom wrażliwym na stan 
środowiska – możliwość zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia, tj. idea zrów-
noważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji.

14 R. Szulc, Znaczenie trendów w poznawaniu i rozumieniu zmian w otoczeniu rynkowym człowieka,  
[w:] A. Kucner, P. Sierocki, P. Wasyluk (red.), Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018. s. 87–113 (93).
15 Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów…, op. cit., s. 18.
16 M. Sternicka-Kowalska, Trend w perspektywie badań socjologicznych, [w:] A. Kucner, P. Sierocki, P. Wasyluk 
(red.), Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, Olsztyn 2018, s. 11–35 (34); H. Vejlgaard, Anatomia trendu, Oficyna A Wolters Kluwer Business, Warsza-
wa 2008, s. 4; T. Zalega, Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych 
konsumentów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, 46(2), s. 202–225 (204); J. Tkaczyk, 
Trendy konsumenckie…, op. cit., s. 126.
17 A. Dąbrowska, F. Bylok i in., Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona kon-
sumpcja, PWE, Warszawa 2015, s. 8.
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Trend zrównoważonej konsumpcji może być postrzegany jako18:
 – trend wynikający z konsumpcjonizmu stosowany przez firmy w celu zwiększe-

nia sprzedaży, czyli nowa metoda na pobudzenie hiperkonsumpcji;
 – jako kontrmegatrend, tj. innowacyjny wzorzec (trend) rozwoju społeczno-go-

spodarczego, nadający nowy kierunek postępowi cywilizacyjnemu, prowadzą-
cy faktycznie do zrównoważonej konsumpcji.

Idea konsumpcji zrównoważonej, rozumiana jako trend w ramach konsumpcjo-
nizmu, może posłużyć do wykreowania nowych potrzeb konsumpcyjnych, zgodnych 
z tą ideą, a wynikających np. z pojawienia się wielu innych potrzeb w przeszłości: 
„najpierw konsument jest namawiany do zakupów, następnie dokonuje kolejnego 
zakupu w postaci usługi osoby, która pomoże mu w pozbyciu się produktów wcze-
śniej zakupionych”19. Rynek może więc zaadaptować się do zapotrzebowania na kon-
sumpcję zrównoważoną, oferując produkty zaspokajające tę potrzebę, ostatecznie 
pobudzając hiperkonsumpcję. 

Jednakże, kampania i działania prowadzone w ramach Unii Europejskiej na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, a także wzrost świadomości społecznej dotyczącej 
negatywnych jednostkowych, społecznych i środowiskowych skutków konsumpcji 
może doprowadzić do znaczących zmian w procesie postrzegania konsumpcji, a przez 
to zmian w zachowaniach konsumentów w kierunku autentycznej zrównoważonej 
konsumpcji. Podkreśla to A. Kurzak: 

„Współcześnie ludzkość żyje w czasach rewolucji, która być może jak rewolucja 
przemysłowa – jest w stanie zmienić wiele aspektów życia. Jednakże zmiana ta nie 
przyniesie skutku, którym będą dymiące kominy, lecz elektrownie wiatrowe, samo-
chody hybrydowe, produkty przyjazne środowisku i systemy recyklingu surowców 
(…) Idea ta [zrównoważonej konsumpcji – wtrącenie autora] jest czynnikiem, który 
silnie oddziałuje na zachodzące na światowych rynkach zmiany, obejmujące niemalże 
każdą sferę ludzkiego życia. Koncepcja zrównoważonego rozwoju dosięga działaniem 
produkcję, która jest nazywana produkcją zrównoważoną, jak również konsumpcję, 
która także przybiera postać konsumpcji zrównoważonej”20. 

W niniejszej pracy trend konsumpcji zrównoważonej będzie analizowany w tym 
drugim ujęciu, tj. jako symptom głębokich rewolucyjnych zmian w zachowaniach 
konsumpcyjnych.

18 Por.: A. Kurzak, Determinanty współczesnego konsumpcjonizmu, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2016, 
nr 1(5), s. 47–55 (48).
19 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrów-
noważona, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 1(6), s. 66–74 (67).
20 A. Kurzak, Determinanty współczesnego….op. cit., s. 48.
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Oba omawiane tu megatrendy, tj. konsumpcjonizm – jako trend wiodący oraz 
zrównoważona konsumpcja – jako kontrmegatrend, wywierają wpływ na kształto-
wanie podaży, popytu i konsumpcji, w każdym obszarze życia społecznego, w tym na 
rynku żywności, nadając zachowaniom konsumenckim specyficzny charakter.

1.2.  Konsumpcjonizm
Konsumpcjonizm jako trend konsumpcyjny jest atrybutem epoki postindustrial-

nej, która tworzy i rozwija niespotykany w swoim charakterze i wymiarze typ kon-
sumpcji oraz oparty na nim styl życia, kulturę, ideologię21, a także struktury społecz-
ne. Wyraża się w postawach i ideologii gloryfikujących konsumpcję, uznających jej 
hegemonię nad innymi aspektami życia22. Trend ten jest tak silny i przenikający do 
każdej sfery życia, że cała epoka została nazwana „epoką konsumpcjonizmu”. Mówi 
się też o „cywilizacji konsumpcyjnej”, „społeczeństwie konsumpcyjnym”, „kulturze 
konsumpcyjnej”, a nawet „homo consumens”. 

Pojęcie „konsumpcja” wywodzi się od łacińskiego słowa „consumere”, które 
w starożytności miało podwójne znaczenie, tj. jedno odnosiło się do użytkowania 
i spożywania dóbr, drugie do usuwania, niszczenia, gubienia, przemijania, marno-
trawienia, trwonienia23. Pierwsze ujęcie miało zatem wydźwięk pozytywny, a przy-
najmniej neutralny, drugie zaś pejoratywny. Ten podwójny wymiar tego pojęcia uwi-
dacznia się do dziś, kiedy z jednej strony uznaje się konsumpcję za naturalny proces 
zaspokojenia potrzeb człowieka, z drugiej strony pojęcie to jest kojarzone z nadmier-
ną konsumpcją. J. Szczepański pokazuje granicę między konsumpcją usprawiedliwio-
ną a nieusprawiedliwioną. Według niego tą granicą jest sytuacja, gdy „rozwój potrzeb 
otoczkowych i pozornych wyprzedza potrzeby rzeczywiste”24. Przy czym25:

 – potrzeby rzeczywiste – to potrzeby niezbędne do funkcjonowania systemów 
biopsychicznego oraz środowiskowych (np. głód);

 – potrzeby otoczkowe – to potrzeby, w których składniki otoczkowe (świadomo-
ściowe, kulturowe) dominują nad rzeczywistymi (np. apetyt);

21 J. Szmyd, Nowoczesny konsumpcjonizm – zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia. Wyzwania społeczne 
i pedagogiczne, „Kultura-Przemiany-Edukacja” 2017, t. V, s. 13–37 (14).
22 Ł. Iwasiński, Próba systematyzacji pojęcia konsumpcjonizm, „Społeczeństwo i Polityka” 2016, nr 1 (46), 
s. 93–107 (93).
23 Ł. Iwasiński, Co to znaczy konsumować? Próba definicji pojęcia konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, 
nr 4(9), s. 14–23 (15).
24 J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, War-
szawa 1981, s. 148.
25 J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., s. 138–146.
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 – potrzeby pozorne – to potrzeby, które nie posiadają składnika rzeczywistego, 
których zaspokajanie prowadzi do regresji systemu biopsychicznego człowieka 
(np. nałogi) oraz systemów zewnętrznych (np. degradacja środowiska natural-
nego), w których jednostka funkcjonuje.

Potrzeby konsumenta są wyznaczane nie tylko przez czynniki natury biogen-
nej i psychogennej, ale również przez dominujące w danym społeczeństwie stan-
dardy kulturowe. Przyjmuje się, że „ogromna większość potrzeb konsumpcyjnych 
oraz wszystkie sposoby ich zaspokajania są sztuczne, wytworzone przez kulturę”26. 
Są one bardziej marzeniami, tęsknotami człowieka niż potrzebami27. Konsumpcjo-
nizm oznacza zatem nadmierną konsumpcję dóbr i usług, wynikającą nie z rzeczywi-
stych potrzeb ludzkich, lecz z potrzeb pozornych28, tj. z marzeń i tęsknot człowieka, 
generowanych przez kulturę konsumpcyjną w społeczeństwie konsumpcyjnym. Są 
to potrzeby związane z budowaniem swojej pozycji w społeczeństwie, tj. z potrzebą 
władzy, wpływów, prestiżu, zaszczytów, wyższego statusu społecznego czy dominacji 
nad innymi, ale także z hedonistycznym podejściem do życia, tj. z poszukiwaniem 
przyjemności i komfortu, „lekkiego życia”. Potrzeby są pozorne, nieograniczone pod 
względem ilości, rozmaitości i stopnia nasycenia, a nieracjonalne dążenie do ich za-
spokojenia niesie negatywne konsekwencje ekologiczne, społeczne i indywidualne29. 
W ten sposób J. Szczepański pokazuje, że nadmierna konsumpcja może stanowić 
zagrożenie dla człowieka oraz środowiska społecznego i naturalnego.

Konsumpcja, której celem jest zaspokojenie potrzeb towarzyszy człowiekowi od 
zawsze. Jest motywem jego aktywności, podstawowym faktem społecznym i gospo-
darczym, podstawową wartością30. Człowiek konsumuje by żyć i rozwijać się. Obszar 
wyborów konsumenckich do drugiej połowy XX w. był jednak bardzo ograniczony: 
popyt był większy od podaży, wartości związane z pracą i produkcją górowały nad 
wartościami związanymi z konsumpcją. Dopiero po tym okresie, na skutek szybkiego 
wzrostu gospodarczego, mającego swoje źródła w procesach industrializacji i urba-
nizacji, a także globalizacji, zamożne kraje Ameryki Północnej, a następnie Europy 

26 A. Jawłowska, Ruch konsumentów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 14.
27 C. Cambell, The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Basil Blackwell Publisher, London 
1987, s. 84.
28 J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., s. 146.
29 K. Wasilik, Trendy w zachowania…, op. cit., s. 66.
30 K. Romaniszyn, O sile konsumpcjonizmu, [w:] K. Romaniszyn (red.), Nowa droga do zniewolenia? O życiu 
w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 15–50 (16).
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Zachodniej i Japonii weszły w fazę cywilizacji konsumpcyjnej31. W tych warunkach 
rola konsumpcji uległa przewartościowaniu, tj. z wartości instrumentalnej przeobra-
ziła się w wartość autoteliczną. Wskutek tego, zaczęto wówczas traktować ludzi jako 
konsumentów, którzy mają swobodę wyboru i sami podejmują decyzje, dotyczące 
optymalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Wraz z rozwojem cywilizacji konsumpcyj-
nej rozwija się konsumpcjonizm, który przekracza naturalny, uzasadniony w odczuciu 
społecznym poziom konsumpcji, jest jej wynaturzoną postacią32. 

Według Ł. Iwasińskiego33, konsumpcjonizm zrodził się jako remedium na kryzys 
nadprodukcji, po czym stał się narzędziem biznesu do maksymalizacji zysków, a także 
narzędziem polityków do utrwalania wzrostu gospodarczego. Konsumpcjonizm stał 
się cywilnym obowiązkiem obywateli, a rola konsumenta, najważniejszą rolą w życiu 
człowieka. Ponadto, konsumpcjonizm jest permanentnie stymulowany za pomocą 
różnorodnych przedsięwzięć marketingowych (np. za pomocą reklam, promocji), jak 
również rozwiązań finansowych wspierających sprzedaż (np. dogodny system kredy-
towania, zmniejszenie podatku VAT, itp.)34.

W procesie transformacji społeczeństwa producentów w społeczeństwo kon-
sumentów, doszło do przeobrażeń zachowań konsumenckich w trzech głównych 
płaszczyznach. Pierwszą z nich jest struktura potrzeb nabywców oraz związany z nią 
system wartości i postaw a także preferowany styl życia. Drugą, zmiany zachodzące 
w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw, determinujące sposoby zaspokajania po-
trzeb konsumentów. Ostatnią zaś, nawyki i zwyczaje zakupowe, a także szeroko po-
jęte uwarunkowania decyzji nabywczych konsumentów35.

Studia literaturowe pozwoliły Ł. Iwasińskiemu wyodrębnić dwa różne wyjaśnienia 
dotyczące istoty i źródeł konsumpcjonizmu36. W pierwszym ujęciu, konsumpcjonizm 
jest postrzegany jako efekt udanego „wielkiego sterowanego eksperymentu ekono-
miczno-aksjologicznego”37, którego celem jest zwiększenie zysku różnych grup ka-
pitałowych (przedsiębiorców, państwa). Jest formą ideologicznej manipulacji, która 

31 E. Kieżel, S. Smyczek, Rozwój badań nad konsumpcją i zachowaniami konsumentów w Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach, „Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nauki o Zarządzaniu: 
dokonania, trendy wyzwania” 2017, s. 46–58 (46).
32 Z. Gazda, Konsumpcja a konsumpcjonizm. Odwołanie do historii myśli ekonomicznej, [w:] R. Stefański 
(red.), The peculiarity of Man, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 44.
33 Ł. Iwasiński, Próba systematyzacj pojęcia…, op. cit., s. 97–101.
34 F. Bylok, Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 
2015, nr 1(19), s. 55–69 (56).
35 W. Kozłowski, A. Rutkowska, Megatrendy w konsumpcji żywności a marketing społecznie zaangażowany, 
„Handel Wewnętrzny” 2018, nr 2(373), s. 261– 269 (262).
36 Ł. Iwasiński, Próba systematyzacji pojęcia…, op. cit., s. 97–103.
37 L. Hostyński, Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 171.
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de facto nie upodmiotawia konsumenta, lecz go uprzedmiotawia, realizując faktycz-
nie ukryte interesy różnych grup kapitałowych, w imię hasła zaspokajania potrzeb 
konsumentów: „Z całą stanowczością należy stwierdzić, iż zaspokojenie potrzeb, 
mające być najwyższą wartością dla konsumentów, było jedynie wartością instru-
mentalną służącą realizacji rzeczywistej wartości najwyższej w hierarchii utylitarnych 
wartości świata konsumpcji – zyskowi”38. W drugim ujęciu podkreśla, że jest on efek-
tem natury człowieka oraz natury wzajemnych relacji międzyludzkich. Wskazuje, że 
poprzez konsumpcję człowiek buduje i wyraża identyfikację z określonym stylem 
życia, równocześnie zaznaczając dystans wobec innych39. 

Jak już wspomniano, konsumpcjonizm jest trendem ujawniającym się we współ-
czesnym społeczeństwie, określanym jako społeczeństwo konsumpcyjne. Jest to 
faza rozwoju społeczeństwa, która nastąpiła po tzw. społeczeństwie producentów. 
Cechą charakterystyczną społeczeństwa konsumpcyjnego jest to, że „konsumpcja, 
posiadanie i użytkowanie bądź konsumowanie dóbr materialnych i usług staje się 
najważniejszym celem życia jednostek i najważniejszą sferą życia społecznego”40. 
Społeczeństwo to, podlega procesom komercjalizacji i marketyzacji, rozumianym jako 
wkraczanie rynkowych reguł do dziedzin i sfer życia osobistego, społecznego i gospo-
darczego, do niedawna wolnych od kalkulacji i twardych reguł rachunku ekonomicz-
nego41. W społeczeństwie tym, wydaje się „wszystko” być przedmiotem sprzedaży. 

Wzorcem osobowościowym społeczeństwa konsumpcyjnego jest konsument, 
którego definiuje A. Lewicka-Strzałecka „Cywilizacja ta coraz mniej interesuje się 
człowiekiem jako pracownikiem, obywatelem, twórcą czy członkiem rodziny, a coraz 
bardziej jako nabywcą i użytkownikiem dóbr i usług, czyli konsumentem”42. W spo-
łeczeństwie tym, o wartości człowieka decyduje przede wszystkim to, jakim jest 
konsumentem. 

Współczesny konsument funkcjonuje w strukturach społeczeństwa konsumpcyj-
nego i wytworzonej przez niego kultury konsumpcyjnej. To w trakcie procesu socja-
lizacji, internalizuje on wartości, wzorce zachowań i normy postępowania tej specy-
ficznej kultury. Specyfika jej polega na tym, że „kultywuje się wartości materialne, 
obiektywnie niższe od wartości duchowych”43.

38 Ibidem, s. 171.
39 Ł. Iwasiński, Próba systematyzacji pojęcia…, op. cit., 101–105.
40 B. Mróz, Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu, „Psychologia Ekonomiczna” 2015, 
nr 7, s. 25–36 (27).
41 Ibidem, s. 28.
42 A. Lewicka-Strzałecka, Konsumeryzm kontra konsumeryzm, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2002, 
nr 6, s. 132–138 (132).
43 K. Romaniszyn, O sile konsumpcjonizmu…, op. cit., s. 25.
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E. Szul44, na podstawie studiów literaturowych buduje obraz współczesnego kon-
sumenta, wskazując na kilka cech określających go:

 – ciągle dąży do „szczęścia”, którym jest możliwość nabywania jak największej 
liczby produktów;

 – żyje w ciągłym pośpiechu, wynikającym z konieczności dopasowania się do 
kreowanych wzorów konsumpcji;

 – priorytetem jest posiadanie – konsument jest tym co posiada;
 – konsument staje się towarem rynkowym;
 – ciągłe poszukiwanie;
 – zmęczenie poszukiwaniem.

Przedstawiony powyżej wzorzec cech charakterystycznych dla konsumenta 
w społeczeństwie konsumpcyjnym, stanowi pewne uproszczenie – można go trak-
tować w kategoriach tzw. typu idealnego dla tego typu społeczeństwa, przy czym 
trzy pierwsze cechy stanowią wzorzec pożądany, trzy kolejne należy raczej traktować 
jako negatywny skutek konsumpcjonizmu. Wyniki badań wskazują na trzy wyraźnie 
zarysowujące się segmenty konsumentów w Polsce45:

 – tych, którzy są zachwyceni konsumpcją, dającą im zadowolenie i przyjemność;
 – tych, którzy nie są mocno zauroczeni konsumpcją, ale są kupującymi produkty 

mające znaczenie społeczne;
 – wykluczonych, którzy nie mogą pozwolić sobie na przekroczenie granic czaru-

jącego świata konsumpcji i kupują tylko to, co jest niezbędne dla przetrwania.

Uzupełnieniem tego obrazu, jest typologia konsumentów przeprowadzona, na 
podstawie studiów literaturowych, przez K. Mazurek-Łopacińską (Tab. 1.1). Wyróżnia 
ona siedem typów konsumentów, przy czym cztery z nich wpisują się w megatrend 
konsumpcjonizmu (hedoniści, globaliści, miłośnicy przestrzeni handlowych oraz 
ambitni i kreatywni), pozostałe zaś kategorie funkcjonują obok tego trendu, często 
świadomie bądź mniej świadomie wybierając inny styl życia, kreując bądź poddając 
się kontrmegatrendowi – konsumpcji zrównoważonej (zagrożeni i niespokojni, wy-
kluczeni oraz odpowiedzialni społecznie).

44 E. Szul, Obrazowanie współczesnego klienta – ujęcie socjologiczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Go-
spodarczy” 2015, nr 2(42), s. 174–186 (83). 
45 Ibidem, s. 183.
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Tabela 1.1. Typologia konsumentów w społeczeństwie postindustrialnym

Typ 
konsumentów Wyznawane wartości Dominujące zachowania

Hedoniści przyjemności, rozrywka, sa-
morealizacja w czasie wolnym, 
indywidualne ekspresyjne życie, 
egocentryzm

 – wyróżnianie się przez konsumpcję,
 – intensywne korzystanie ze świątyń 

konsumpcji,
 – reagowanie na działania marketingowe,
 – odrzucanie rywalizacji na rzecz 

samospełnienia.
Globaliści globalizacja, solidarność spo-

łeczna, homogenizacja wzorców 
kulturowych, tolerancja dla 
kultur lokalnych, poznawanie 
świata

 – mobilność przestrzenna,
 – korzystanie z oferty różnych krajów,
 – korzystanie z nowych rozwiązań 

urbanistycznych,
 – duża aktywność turystyczna.

Miłośnicy 
przestrzeni 
handlowych

otwartość na bodźce kreowane 
przez rynek, ucieczka od co-
dzienności, radość oglądania, 
zabawa, relacje z innymi

 – lubią spędzać czas w sieciach 
handlowych,

 – zakupy są dla nich formą rozrywki,
 – duża wrażliwość na działania 

marketingowe,
 – mała lojalność wobec punktu sprzedaży.

Ambitni 
i kreatywni

racjonalizm, wiedza, technolo-
gia, cyberdemokracja, rozwój

 – korzystanie z technologii informacyj-
nych i telekomunikacyjnych,

 – uczestnictwo we wspólnotach 
wirtualnych,

 – dokonywanie zakupów w Internecie,
 – inwestowanie we własny rozwój,
 – kreowanie innowacji. 

Zagrożeni 
i niespokojni

tradycja, bezpieczeństwo, zdro-
wie i młodość, więzy rodzinne, 
relacje sąsiedzkie i zawodowe

 – działanie w lokalnych społecznościach,
 – strach przed akcjami przemocy i innymi 

zagrożeniami,
 – dążenie do utrzymanie instytucjonal-

nego ładu,
 – uprzedzenia kulturowe i religijne.

Wykluczeni bezpieczeństwo socjalne, relacje 
społeczne

 – trudności z zaspokajaniem potrzeb,
 – obawy o byt materialny,
 – bierność wobec nowej rzeczywistości

Odpowiedzialni 
społecznie

altruizm, oszczędność, gospo-
darność, odpowiedzialność 

 – działania charytatywne,
 – udział w akcjach społecznych,
 – udzielanie pomocy potrzebującym.

Źródło: K. Mazurek-Łopacińska, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i sty-
lów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 47–57 (49).
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Dla współczesnego człowieka, konsumpcjonizm staje się specyficznym stylem 
życia, który powiązany jest z nadmiernym nabywaniem i konsumowaniem. F. Bylok 
wyróżnia cztery style związane hiperkonsumpcją46:

 – konsumpcja przyjemności – oznacza dążenie do przeżywania przyjemności 
i przygody w obszarze konsumpcji. W tym stylu, w decyzjach zakupowych funk-
cje symboliczne o potencjale przyjemności i przygody (marka, design, opako-
wanie, kolor, zapach) dominują nad funkcjami użytkowymi produktu. Badania 
empiryczne wskazują, że konsument nastawiony na osiąganie przyjemności 
poszukuje na rynku nowości, osiąga przyjemność poprzez oglądanie reklam, 
wystaw sklepowych, spacerując po galeriach handlowych;

 – konsumpcja ostentacyjna – oznacza konsumpcję na pokaz, przy użyciu dóbr 
z zawartością symboliczną. Celem tej konsumpcji jest manifestowanie swojego 
prestiżu lub eksponowanie swojej tożsamości (odrębności). Wyróżnia on dwie 
formy konsumpcji ostentacyjnej: poprzez konsumpcję dóbr luksusowych oraz 
poprzez indywidualny styl życia;

 – konsumpcja symboliczna – związana z nabywaniem i posiadaniem dóbr 
z zawartością symboliczną, tj. takich, które reprezentują określony styl życia 
człowieka czy grupy społecznej, a nawet całego społeczeństwa. W tym stylu, 
w decyzjach zakupowych funkcje symboliczne, emocjonalne, dominują nad 
funkcjami użytkowymi produktu, określając bardziej nabywcę niż sam produkt. 
Konsumpcja ta jest wykorzystywana do budowania swojej tożsamości;

 – konsumpcja impulsywna – cechuje ją irracjonalność przejawiająca się w spon-
tanicznym nabywaniu dóbr. Decyzje o nabyciu danego produktu, podejmowa-
ne są szybko, pod wpływem emocji i bez głębszej refleksji, ale najczęściej pod 
wpływem technik marketingowych, stosowanych przez sprzedawców (wystrój 
sklepu, muzyka, towarzysząca zakupom, gratyfikacje, podarunki, rabaty, etc.). 
Konsumenci robią zakupy pod wpływem chwili, bez kontroli wydatków, niejed-
nokrotnie zadłużając się.

W literaturze światowej47 wyróżniony został jeszcze jeden styl konsumpcji, mia-
nowicie styl uzależniający. Uzależnienie od konsumpcji oznacza uzależnienie od 
produktów lub usług w aspekcie psychologicznym lub fizjologicznym. W społeczeń-
stwie konsumpcyjnym uzależnienie może dotyczyć nie tylko używek, narkotyków, ale 
wszystkich innych produktów (uzależnienie od jedzenia) lub usług (uzależnienie od 
Internetu czy zakupów). 

46 F. Bylok, Meandry konsumpcji…, op. cit., s. 59–63.
47 A. Firat, K.Y. Kutucuglu, J. A. Saltik, O. Tuncen, Consumption, consumer, culture and consumer society, „Jo-
urnal of Community Positive Practices” 2013, 13(1), s. 182–203 (187).
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Każdy z wyżej wymienionych stylów konsumpcji służy pobudzeniu hiperkonsump-
cji. Powyższe style pozwalają nie tylko wyodrębnić grupy konsumentów, ze względu 
na motyw decyzji zakupowych, ale stanowią również pewne wzory socjalizacyjne, 
kształtujące człowieka jako konsumenta.

Współczesne społeczeństwo konsumpcyjne, rozpościera przed człowiekiem wizję 
szczęścia, którego synonimem jest sukces materialny, a drogą do niego jest zaspoka-
janie potrzeb i pragnień za pomocą ciągle rozszerzającej się oferty dóbr. Nadmierna 
konsumpcja nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów społecznych, często nawet 
sama jest źródłem schorzeń trawiących jednostkę48:

 – affluenza (nazwa pochodzi z połączenia dwóch angielskich pojęć: affluence – 
dobrobyt oraz influenza – grypa) – to „grypa dobrobytu”, której objawami są 
rozleniwienie, wygodnictwo, hedonizm, uzależnienie od komfortu, niechęć do 
wysiłku. Zjawisko to pogłębiane jest przez rozwój technologii informatycznych 
i związane z tym budowanie „równoległego świata”, świata wirtualnego, czego 
efektem jest tzw. „cyfrowy sybarytyzm”;

 – zatracanie proporcji między „mieć” a „być”, zapominanie o wartościach ducho-
wych, niematerialnych, co prowadzi do zaburzeń osobowościowych;

 – gorączkowe poszukiwanie coraz to nowych doznań, na skutek efemerazycji 
konsumpcji, co prowadzi do frustracji, zachowań neurotycznych; 

 – syllogomania – chorobliwe magazynowanie rzeczy, zbieractwo, polegające na 
kompulsywnym gromadzeniu przedmiotów, często bezużytecznych i bezwar-
tościowych, co wynika z lęku przed ich utratą.

J. Szmyd49 wskazuje na cztery cechy aktywności konsumpcyjnej, charakteryzujące 
definiowany megatrend:

 – szerokie otwieranie się na niepowstrzymanie rosnące potrzeby, tj. nie tylko 
potrzeby wynikające z „braku”, ale przede wszystkim na tzw. „pseudopotrze-
by”, tj. pragnienia, konsumpcyjne zachcianki, osobliwe przyjemności i iluzyj-
ności (efekt spożywania np. narkotyków czy alkoholu), rywalizację, ambicję, 
próżność;

 – uchylanie się w różnym stopniu i zakresie od tradycyjnych uzasadnień obycza-
jowych, społecznych, religijnych, estetycznych konsumpcji (zjawisko zróżnico-
wane indywidualnie i grupowo). Efektem tego jest samo potwierdzająca się 
konsumpcja, konsumpcja dla samej konsumpcji;

48 B. Mróz, Wszystko na sprzedaż…, op. cit., s. 28.
49 J. Szmyd, Nowoczesny konsumpcjonizm…, op. cit., s. 19–20.
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 – skupianie się nie tylko na nabywaniu przedmiotów i usług, ale również na ich 
możliwie szybkim wymienianiu na nowsze i modniejsze „generacje” i odmiany;

 – przeistaczanie się znacznej części praktyki konsumpcyjnej w proces alienacyj-
ny, tj. w nowy typ alienacji – „alienacji konsumpcyjnej”. Polega ona na tym, 
że konsument nie sprawuje nad oferowanymi mu (przez reklamy, witryny 
sklepowe, etc.) produktami i usługami dostatecznej kontroli, nie poddaje 
ich krytycznej i refleksyjnej ocenie, podlega świadomie czy nieświadomie 
destrukcyjnemu, niepożądanemu a nawet szkodliwemu oddziaływaniu tych 
produktów na osobowość, duchowość emocjonalność (a także – można dodać 
– zdrowie człowieka).

Innymi cechami konsumpcji, wyodrębnionymi na podstawie studiów literaturo-
wych są:

 – zmiana statusu konsumpcji, tj. „emancypacja konsumpcji z jej dotychczasowej 
instrumentalności, a więc wyzwolenie z ograniczających ją norm i uzyskanie 
nowego typu elastyczności potrzeb”50;

 – superobfitość wyboru51 – jest ona efektem dużej różnorodności oferty a także 
jej atrakcyjności dla konsumenta. Oferta dóbr konsumpcyjnych obejmuje nie 
tylko dobra konieczne do życia oraz dobra luksusowe, ale przede wszystkim 
dobra służące zaspokajaniu przyjemności;

 – konsumpcja znaków52 – konsumowanie produktów ze względu na ich wartość 
symboliczną a nie wartość użytkową. Znaki wykorzystywane są do budowania 
własnej tożsamości oraz statusu społecznego;

 – teatryzacja procesu sprzedaży53 – pozwala ona na docieranie do klientów, skła-
nianie ich do zakupu poprzez wzbudzanie zachwytu, wywołuje nowe doznania, 
a także kreuje nowe potrzeby;

 – estetyzacja życia codziennego54 – polega na przenikaniu znaków i symboli 
kultury duchowej do życia codziennego;

 – natychmiastowa gratyfikacja55 – dążenie do jak najszybszego zrealizowania 
celów życiowych czy zdobycia wymarzonych dóbr konsumpcyjnych;

50 D. Walczak-Duraj, Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010, s. 219.
51 K. Mazurek-Łopacińska, Postmodernistyczna kultura…, op. cit., s. 5.
52 Ibidem, s. 51–52.
53 Ibidem, s. 51–52.
54 F. Bylok, Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu, „Handel Wewnętrzny” 2016, 
nr 2(361), s. 63–77 (66).
55 B. Mróz, Wszystko na sprzedaż?…, op. cit., s. 27.
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 – efemeryzacja konsumpcji56 – czyli nieustanna pogoń za tym co nowe. Źró-
dłem efemeryzacji konsumpcji jest ciągły rozwój techniczny, wprowadzający 
innowacje produktowe, skracanie życia produktów czy rozbudzanie potrzeb 
konsumentów przez marketingowców.

Postępujące zmiany warunków życia w społeczeństwie konsumpcyjnym, przyczy-
niają się do wykształcenia nowych cech konsumenta57:

 – konsument ma większą świadomość swoich praw oraz bardziej racjonalny 
stosunek do oferty handlowej;

 – potrzeba więzi społecznych prowadzi do korzystania z tych dóbr i usług, które 
łączą te grupy osób;

 – klienci w coraz większym stopniu posiadają strategiczne umiejętności zarzą-
dzania swoim budżetem;

 – konsument staje się „wielokulturowy”, z jednej strony dzięki globalnym stra-
tegiom działania przedsiębiorstw, a z drugiej dąży do zachowania tożsamości 
i specyfiki kulturowej; 

 – klienci stają się bardziej mobilni, integrują się w różnych działaniach z innymi, 
a także dążą do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i konsumo-
wania produktów ekologicznych oraz używania opakowań ulegających bio- 
degradacji.

Konsumpcjonizm jako trend konsumpcyjny w literaturze naukowej nie jest jed-
noznacznie oceniany. Wiele środowisk, zwłaszcza środowisko ekonomistów, po-
strzega go jako koło zamachowe współczesnej gospodarki, podkreślając znaczenie 
konsumpcjonizmu dla rozwoju techniki i nauki, a także budowania rynku, tworzenia 
nowych form handlu oraz kształtowania struktury gospodarczej58. Podkreśla się rów-
nież znaczenie tego trendu zarówno dla kształtowania rynku konsumentów (efektem 
czego jest uwzględnianie opinii i preferencji klientów w kształtowaniu podaży) jak 
i dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów i ochrony ich praw (dzięki wprowa-
dzeniu odpowiednich uregulowań prawnych, aktywności organizacji i stowarzyszeń 

56 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach…, op. cit., s. 67.
57 S. Dybka, Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw, „Stu-
dia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 338, s. 81–95 
(84–85).
58 T. Słaby, Polska a cywilizacja konsumpcyjna, „Zeszyt Naukowy” Wydawnictwo Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2007.
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konsumenckich)59. Pozytywnym efektem jest również wzmocnienie wolności jednost-
ki i demokratycznych swobód60.

Negatywnymi efektami konsumpcjonizmu są:
 – degradacja środowiska poprzez nadmierną eksploatację odnawialnych i nie-

odnawialnych zasobów naturalnych;
 – marnotrawstwo dóbr i wysiłku ludzkiego;
 – powstawanie znaczących ekonomicznych dysproporcji między ludźmi61;
 – regresja antropogeniczna, określana jako: „Kształtowane w obszarze „życia 

konsumpcyjnego” przyzwyczajenia i nawyki stają się, mimo że prawdopodob-
nie posiadają swoje płodne związki w naturze człowieka, wielkim obciążeniem 
dla jakości życia człowieka i możliwości wszechstronnego jego rozwoju. Po-
ważnie i niefortunnie je zawężają, ujednostronniają oraz utrudniają lub wręcz 
blokują jego kształtowanie na wyższym, pozahedonistycznym i pozacielesnym 
pułapie; pułapie wyższej duchowości, pełniejszego człowieczeństwa, auten-
tycznego humanum”62.

Remedium na te problemy, może stać się konsumpcja zrównoważona.

1.3.  Konsumpcja zrównoważona 
Jak wspomniano, konsumpcja zrównoważona stanowi alternatywę dla konsump-

cjonizmu przyczyniającego się do wielu problemów środowiskowych i społecznych. 
Należy zwrócić uwagę, że niezrównoważone wzorce konsumpcji wpływają na wystę-
powanie wielu niekorzystnych zjawisk, w tym m.in. na zanieczyszczenie wszystkich 
elementów środowiska przyrodniczego, zmiany klimatu oraz nadmierne zużycie su-
rowców i wyczerpywanie zasobów naturalnych. Zrównoważony poziom konsumpcji 
może być definiowany jako taki, „gdy konsumujemy dobra materialne i usługi w stop-
niu wystarczającym, by zaspokajać podstawowe potrzeby i osiągać wyższą jakość 
życia, minimalizując zużycie zasobów naturalnych, materiałów szkodliwych dla środo-
wiska, powstających na wszystkich etapach produkcji, nie ograniczając jednocześnie 
praw następnych pokoleń do takiej konsumpcji”63. W wąskim znaczeniu zrównowa-
żona konsumpcja stanowi skuteczną i wydajną konsumpcję ograniczającą zużycie 

59 B. Rok, Wzorce konsumpcji, http://kropla.eko.org.pl/28/wzorce.html (dostęp: 15.07.2022).
60 C. Bartholomew, Christ and consumerism: An introduction, [w:] C. Bartholomew, T. Moritz (red.), Christ 
and Consumerism. Critical reflections on the spirit of our age, Paternoster Publishing, Carlisle 1998, s. 6–9.
61 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach…, op. cit., s. 68.
62 J. Szmyd, Nowoczesny konsumpcjonizm…, op. cit., s. 27.
63 J. Kramer, Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i rozwój” 2011, nr 1, s. 5–15 (8).



1. Współczesne megatrendy w konsumpcji

25

surowców i odpadów, natomiast w szerszym ujęciu przyczynia się ona również do 
lepszej jakości życia (m.in. wyższego poziomu zdrowotności) oraz zmniejszonego zu-
życia zasobów naturalnych. K. Ertmańska wykazuje, że konsumpcja zrównoważona 
ma charakter interdyscyplinarny, stąd w badaniach konkretnych autorów są odnie-
sienia głównie do poszczególnych aspektów wpływających na zrównoważoną kon-
sumpcję, w tym m.in. do używania produktów, marnowania żywności, standardów 
zachowań proekologicznych, spożycia żywności ekologicznej, zasobów materialnych, 
systemów transportowych. Zrównoważenie konsumpcji można osiągnąć np. poprzez: 
efektywność energetyczną w domu i miejscu pracy, zrównoważone podróżowanie, 
zrównoważoną żywność, redukcję odpadów oraz zrównoważone produkty i łańcuchy 
dostaw64. Wśród cech zrównoważonej konsumpcji można wymienić65:

 – zachowanie możliwości odtwarzania zasobów odnawialnych oraz efektywne 
użytkowanie zasobów nieodnawialnych;

 – stopniową rezygnację z substancji niebezpiecznych i toksycznych; 
 – ograniczenie uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczanie granic jego od-

porności; 
 – stałą ochronę i odtwarzanie różnorodności biologicznej;
 – zapewnienie przedsiębiorstwom warunków uczciwej konkurencji w dostępie 

do rzadkich zasobów i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń; 
 – partycypację społeczną w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska 

lokalnego; 
 – dążenie do zapewnienia społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa ekologicz-

nego. 

Zrównoważona konsumpcja dotyczy wielu kategorii produktów i usług (m.in. 
żywności, dóbr konsumpcyjnych trwałego użytkowania, odzieży, sprzętu AGD, wody, 
usług logistycznych, usług serwisowania i napraw) nabywanych przez gospodarstwa 
domowe, przedsiębiorstwa, ale również rząd i jednostki samorządu terytorialnego 
(np. „zielone” zamówienia publiczne). Zrównoważona konsumpcja to również pro-
blem zapobiegania powstawaniu odpadów oraz marnotrawstwa, a także zagospoda-
rowania produktów wycofanych z eksploatacji przez producentów. Zdaniem A. Neale 
współcześnie funkcjonują dwa nurty zrównoważonej konsumpcji. Pierwszy z nich 
jest związany z ekologizacją konsumpcji, czego wyrazem jest podtrzymanie wysokie-
go poziomu konsumpcji, ale z uwzględnieniem walorów jej zrównoważenia. Drugi 

64 K. Ertmańska, Sustainable Consumption Among Youth Consumers, „European Research Studies Journal” 
2021, Volume XXIV, Special Issue 3, pp. 203–219. 
65 T. Zalega, Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja – wybrane aspekty, „Konsumpcja i Roz-
wój” 2015, nr 4 (13), s. 3–26.
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nurt wiąże się z ograniczeniem poziomu konsumpcji i opiera się m.in. na wzajemnej 
wymianie czy użyczaniu dóbr66. Podobnego zdania jest W. Łuczka, która zalicza do 
przejawów konsumpcji zrównoważonej ekologizację konsumpcji (realizowaną m.in. 
poprzez konsumpcję certyfikowanych dóbr ekologicznych, oszczędne korzystanie 
z wody i energii elektrycznej, recycling czy segregowanie śmieci), dekonsumpcję (ilo-
ściowe ograniczanie poziomu spożycia), współkonsumpcję (tj. wspólne użytkowanie 
dóbr), konsumpcję odpowiedzialną (uwzględnianie w decyzjach zakupowych aspek-
tów społecznych i ekologicznych w całym cyklu życia produktu), a także prosumpcję 
(łączenie przez konsumentów roli producentów)67. Zdaniem D. Kiełczewskiego zrów-
noważona konsumpcja funkcjonuje w kilku aspektach68:

 – ekonomicznym – w sensie efektywnej proporcji pomiędzy konsumpcją bieżącą 
a konsumpcją przyszłą; 

 – ekologicznym – w rozumieniu maksymalizacji użyteczności całkowitej kon-
sumpcji przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności i jakości zasobów śro-
dowiska przyrodniczego, co skutkuje preferowaniem form konsumpcji moż-
liwie najmniej uciążliwych dla środowiska i zgodnych z zasadami gospodarki 
okrężnej; 

 – społecznym – w sensie możliwie równego dostępu przestrzennego i czasowego 
do dóbr konsumpcyjnych, co przyczynia się w możliwie najmniejszym stopniu 
do generowania problemów społecznych lub nawet do ich rozwiązywania; 

 – psychologicznym – powodując w konsekwencji wzrost jakości życia ludności 
poprzez ustalanie optymalnej równowagi pomiędzy realizacją potrzeb mate-
rialnych i niematerialnych; 

 – demograficznym – uwarunkowania demograficzne (np. wzrost długości życia, 
poprawa poziomu zdrowotności konsumentów) nie stanowią trwałej bariery 
wzrostu konsumpcji dóbr społecznie pożądanych; 

 – przestrzennym – powodując, że sposoby zaspokajania potrzeb konsumpcyj-
nych nie naruszają zasad ładu przestrzennego; 

 – intertemporalnym – w sensie możliwości spełnienia powyższych wymiarów 
zrównoważonej konsumpcji w nieograniczonej perspektywie czasowej. 

Zdaniem G. Scholla cele zrównoważonej konsumpcji to: ograniczenie zużycia jej 
zasobów, sprawiedliwy podział tych zasobów oraz osiągnięcie dobrobytu i wysokiej 

66 A. Neale, Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie, „Prace Geograficzne” 2015, 
z. 141, s. 141–158. 
67 W. Łuczka, Zrównoważona konsumpcja i uwarunkowania jej rozwoju, „Handel Wewnętrzny” 2016, 
nr 6 (365), s. 136–145. 
68 D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku,  
Białystok 2008, s. 61.
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jakości życia69. Zrównoważona konsumpcja łączy w sobie szereg praktyk społecz-
nych, ekonomicznych i politycznych, prowadzących do społecznie pożądanych celów, 
w szczególności70:

 – ograniczania bezpośrednich skutków ekologicznych procesów produkcyjnych; 
użytkowania i utylizacji towarów i usług;

 – umożliwienia wszystkim ludziom zaspokojenia podstawowych potrzeb kon-
sumpcyjnych (żywność, woda, opieka zdrowotna, edukacja i schronienie);

 – zwiększenia szans na zrównoważony rozwój w krajach Południa (zrównowa-
żona konsumpcja jest ważna nie tylko dla rozwijających się krajów półkuli 
południowej, ale dla całego globu);

 – rozwoju konsumpcji towarów i usług, które pozytywnie wpływają na zdrowie 
i jakość życia ludzi, zwłaszcza kobiet i dzieci;

 – opracowania i zastosowanie urządzeń i rozwiązań służących oszczędzaniu wody 
i energii;

 – rozwoju transportu publicznego i transportu ekologicznego;
 – rozwoju ekologicznych towarów i usług dostosowanych do wymogów ochrony 

środowiska;
 – promowania stylów życia z większym naciskiem na spójność społeczną, lokalne 

tradycje i wartości niematerialne.

Zrównoważona konsumpcja stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju, 
rozumianego jako taki rozwój, który „gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych 
pokoleń, nie zagrażając zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych po-
trzeb”71. W. Sztumski podkreśla, że istotę rozwoju zrównoważonego stanowi „nie-
sprzeczność interesów” odnosząca się do wymiaru czasowego (dotycząca zarówno 
pokoleń następujących po sobie, jak również jednego, aktualnego pokolenia) oraz 
przestrzennego (dotycząca zgodności interesów w wymiarze co najmniej regional-
nym, a przede wszystkim globalnym)72. Należy zwrócić uwagę, że rozwój zrówno-
ważony polega na pozytywnych zmianach ilościowych i jakościowych zachodzących 
na danym obszarze (tj. w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponadnarodowej) 
w określonym czasie. Proces ten łączy potrzeby obecnego pokolenia ze zdolnością 

69 G., Scholl, What is Sustainable Consumption? RESPONDER Linking SCP and Growth Databases, http://
www.scpresponder.eu/pdf/knowledge/papers/RESPONDER%20input%20paper%20sustainable%20con-
sumption.pdf (dostęp: 01.07.2022).
70 J. Kramer, Konsumpcja – ewolucja…, op. cit., s. 7.
71 Report of the World Commission on Environment and Development: „Our Common Future”, United Na-
tions, New York, 1987.
72 W. Sztumski, Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, „Problemy Ekorozwoju” 
2006, Vol. 1, No 2, s. 73–76. 
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do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Ma on charakter długotrwały i złożony, 
zakładający równorzędne traktowanie celów gospodarczych, społecznych oraz środo-
wiskowo-przestrzennych73. Koncepcja rozwoju zrównoważonego podkreśla potrzebę 
uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowo-przestrzennych w dążeniach 
do osiągania wzrostu gospodarczego. Potwierdzenie zależności pomiędzy zrówno-
ważoną konsumpcją i rozwojem zrównoważonym znajduje swoje odzwierciedlenie 
zarówno w dokumentach strategicznych, jak i w literaturze przedmiotu. 

Niezrównoważony wzorzec produkcji i konsumpcji został uznany w 1992 roku na 
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro za główną przyczynę ciągłego pogarszania się stanu 
globalnego środowiska74. Ta konkluzja została potwierdzona na Światowym Szczy-
cie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 roku, na którym zrównoważona produkcja 
i konsumpcja zostały ponownie uznane za jeden z nadrzędnych celów i zasadniczych 
wymagań dla zrównoważonego rozwoju (pozostałe dwa cele to ochrona środowiska 
i ograniczanie ubóstwa)75. W 2015 roku została przyjęta przez 193 państwa człon-
kowskie ONZ rezolucja Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development76, stanowiąca strategię rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera ona 
siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), 
wśród których cel dwunasty dotyczy w całości zapewnienia wzorców zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji. W ramach tego celu wskazane zostały zadania służące jego 
realizacji. Są to: 

 – wdrożenie dziesięcioletnich programów dotyczących zrównoważonej kon-
sumpcji i produkcji dla wszystkich krajów; 

 – zapewnienie zrównoważonego zarządzania i efektywnego zużycia zasobów 
naturalnych;

 – zmniejszenie o połowę globalnej ilość marnowanej żywności per capita 
w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, a także zmniejszenie strat żywnościowych 
w procesie produkcji i dystrybucji, w tym strat powstałych podczas zbiorów;

 – zapewnienie stabilnego i ekologicznego zarządzania chemikaliami i wszystkimi 
odpadami podczas ich całego cyklu życia, a także zmniejszenie poziomu tych 
substancji w powietrzu, wodzie i glebie; 

73 A. Komor, Biogospodarka a rozwój zrównoważony – przegląd bibliometryczny, [w:] A. Kasztelan, J. Hawle-
na, (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Naukowo-Wydawniczy 
Spatium, Radom 2020, s. 13–27
74 Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development, United Nations, New York, 1992. 
75 Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, United Nations, New York, 
2003.
76 Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/, United Nations, 
2015.



1. Współczesne megatrendy w konsumpcji

29

 – obniżenie poziomu generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, re-
cykling i ponowne użycie;

 – zachęcanie przedsiębiorstw do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych 
raportach;

 – promowanie praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, 
zgodne z polityką i priorytetami krajowymi;

 – zapewnienie dostępu do istotnych informacji i podniesienie świadomości 
wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu 
życia w zgodzie z naturą;

 – wspieranie krajów rozwijających się we wzmacnianiu ich zdolności naukowych 
i technologicznych dążących do utworzenia bardziej zrównoważonych wzorców 
konsumpcyjnych i produkcyjnych; 

 – rozwijanie i wdrażanie narzędzi monitorujących wpływ zrównoważonego 
rozwoju na zrównoważoną turystykę tworzącą miejsca pracy oraz promującą 
lokalną kulturę i produkty; 

 – zracjonalizowanie nieefektywnych subwencji na paliwa kopalne, sprzyjające 
ich zbędnemu zużyciu. 

Ponadto w ramach ósmego celu zrównoważonego rozwoju, dotyczącego wzrostu 
gospodarczego, pełnego zatrudnienia i godnej pracy, również można odnaleźć odnie-
sienie do konsumpcji zrównoważonej. Zadanie 8.4 zakłada, że do 2030 roku nastąpi 
stopniowe zwiększanie efektywności wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej 
konsumpcji i produkcji, a także że należy dążyć do zerwania z zależnością między 
wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska (zgodnie z dziesięcioletnimi pro-
gramami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą 
krajów rozwiniętych).

Również na poziomie Unii Europejskiej zrównoważona konsumpcja jest wskazy-
wana jako jeden z elementów transformacji gospodarki UE w kierunku zrównowa-
żonej przyszłości. Stąd w 2008 roku przyjęto w UE plan działania na rzecz zrównowa-
żonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej77. Jednym 
z celów europejskiej polityki ochrony środowiska jest zrównoważona produkcja i kon-
sumpcja, która odgrywa ważną rolę w tzw. zielonej gospodarce (green economy), 
czyli takim rozwoju społeczno-gospodarczym, który w bardziej efektywny sposób 
realizuje cele zrównoważonego rozwoju. Wskazuje się, że aby zrealizować Europejski 

77 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, KOM(2008) 397, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 
16.07.2008. 
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Zielony Ład78, należy przemyśleć politykę dostaw czystej energii w całej gospodarce 
(w tym m.in. w konsumpcji). Ponadto unijna Strategia od pola do stołu79 – jako jedno 
z kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – ma służyć m.in. pro-
mowaniu zrównoważonej konsumpcji żywności oraz ułatwieniu przejścia na zdrową 
i zrównoważoną dietę, a także ograniczeniu strat i marnotrawienia żywności. W tym 
celu są wdrażane narzędzia związane z eliminacją z rynków unijnych importowanej 
żywności niespełniającej odpowiednich norm środowiskowych UE, a także odpo-
wiednie strategie i działania związane z przekazywaniem konsumentom informacji, 
które pomogą im wybrać zdrową i zrównoważoną dietę oraz ograniczyć marnowanie 
żywności (m.in. zharmonizowane obowiązkowe etykietowanie dotyczące wartości 
odżywczej, informacje na temat pochodzenia żywności i jej śladu środowiskowe-
go). Ważne znaczenie w transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki mają 
również instrumenty finansowe, w tym np. zachęty podatkowe oraz zrównoważone 
zamówienia publiczne na żywność, a także motywowanie konsumentów do wybie-
rania zrównoważonej i zdrowej diety. 

Transformacja ku neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce unijnej wymaga również przyspieszenia procesu przechodzenia na mo-
del regeneracyjnego wzrostu, mający na celu zmniejszenia śladu konsumpcyjnego 
i zwiększenie wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym. Realizacji tych za-
mierzeń służy strategia gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)80, za-
kładająca przekształcanie wzorców konsumpcji w taki sposób, aby zapobiegać po-
wstawaniu odpadów. Ważnymi narzędziami realizacji tej strategii w odniesieniu do 
zwiększenia roli konsumentów w gospodarce obiegu zamkniętego jest zapewnienie 
im dostępu do informacji na temat produktów (m.in. na temat okresu ich użytkowa-
nia, dostępności usług naprawczych, części zamiennych i instrukcji naprawy, śladu 
środowiskowego produktu i organizacji, trwałości, zdolność do recyklingu i zawartość 
materiałów z recyklingu), a także zwiększenie ochrony konsumentów przed stoso-
waniem pseudoekologicznego marketingu i przedwczesnego postarzania produktów 
(np. poprzez ustanowienie minimalnych wymogów w zakresie oznakowania dotyczą-
cego zrównoważoności oraz narzędzi informacyjnych). Ważne znaczenie ma również 
ustanowienie tzw. „prawa do naprawy” (np. w odniesieniu do dostępności części za-

78 Communication from the Commission The European Green Deal, COM(2019) 640 final, European Com-
mission, Brussels, 11.12.2019. 
79 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczne-
go i Komitetu Regionów, Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla 
środowiska systemu żywnościowego, Komisja Europejska, COM(2020) 381 final, Bruksela, dnia 20.05.2020 r.
80 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczne-
go i Komitetu Regionów, Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czyst-
szej i bardziej konkurencyjnej Europy, COM(2020) 98 final, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 11.03.2020 r.. 
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miennych, dostępu do napraw oraz usług modernizacji) oraz promowanie zielonych 
zamówień publicznych. 

Strategie zrównoważonej konsumpcji zostały przyjęte również na poziomie krajo-
wym przez niektóre kraje, np. Szwecję81, Wielką Brytanię82 czy Finlandię83. Pomimo 
pewnej krytyki tych programów zarzucającej im nadmierną koncentrację na prezen-
towaniu zestawów narzędzi zamiast klarownych i zrównoważonych planów działania, 
mogą one oferować wsparcie i wytyczne dla podmiotów chcących dokonać transfor-
macji w kierunku zrównoważonej konsumpcji84.

Warto zwrócić uwagę, że w polskiej Konstytucji zasadzie zrównoważonego roz-
woju nadano rangę prawa podstawowego85. Jednakże w Polsce brakuje strategii 
zrównoważonej konsumpcji na poziomie krajowym. W Strategii na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju zwrócono uwagę na konieczność włączania w procesy rozwojo-
we wszystkich grup i osób zainteresowanych, co implikuje potrzebę opracowania 
zrównoważonych strategii gospodarczych (traktujących równorzędnie i całościowo 
problemy środowiska i rozwoju gospodarczego oraz społecznego). Temu celowi ma 
służyć m.in. promocja wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji86. Jednakże 
stwierdzenie to nie znajduje głębszego odzwierciedlenia w celach strategicznych, 
za wyjątkiem celu, dotyczącego redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
poprawy dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 

Działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji są potrzebne na wszystkich szcze-
blach taksonomicznych. Stąd zrozumienie roli, jaką różne szczeble władzy mogą ode-
grać w zachęcaniu do zrównoważonej konsumpcji ma kluczowe znaczenie. Z badań 
wynika, że interwencje samorządu lokalnego w zakresie zrównoważonej konsumpcji 
były najbardziej skuteczne, gdy charakteryzowały się silnym przywództwem, dobrym 

81 Strategy for Sustainable Consumption (No. Fi 2016:7), Government Offices of Sweden. Ministry of Finan-
ce, Sweden 2016. 
82 Changing Patterns: UK Government Framework for Sustainable Consumption and Production, DEFRA, 
London 2003. 
83 Getting more and better from less: Proposals for Finland’s national programme to promote sustainable 
consumption and production, The Committee on Sustainable Consumption and Production, Finland 2005. 
84 A. Berg, Not Roadmaps but Toolboxes: Analysing Pioneering National Programmes for Sustainable Con-
sumption and Production, „Journal of Consumer Policy” 2011, Vol. 34(1), pp. 9–23.
85 Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dzie-
dzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 (z późn. zm.).
86 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Monitor Polski 
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2017 r. pozycja 260, s. 33. 
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zaangażowaniem interesariuszy, podejściem partycypacyjnym i szeroko zakrojonymi 
konsultacjami87.

W literaturze jest zgodność, co do stwierdzenia, że zrównoważona konsumpcja 
powinna odgrywać znaczącą rolę w formułowaniu i wdrażaniu celów zrównowa-
żonego rozwoju. Według K. Gutkowskiej i J. Czarneckiego konsumpcja zrównowa-
żona stanowi ważny element koncepcji zrównoważonego rozwoju88. Jak wskazuje 
T. Zalega pojęcie zrównoważonej konsumpcji pochodzi od pojęcia zrównoważonego 
rozwoju, bowiem stanowi ona zbiór racjonalnych wyborów konsumenta, które jed-
nocześnie prowadzą do maksymalizacji jego użyteczności całkowitej oraz realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju89. Zdaniem J. Kramer „zrównoważona konsumpcja 
jest rdzeniem definicji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) – dotyczy ekonomii 
politycznej, zakładającej jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój 
cywilizacyjny”90. Według K. Wasilik zrównoważona konsumpcja stanowi element idei 
zrównoważonego rozwoju, bowiem polega ona na zaspokajaniu potrzeb w taki spo-
sób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń91. Kon-
sumpcja zrównoważona opiera się na zasadzie sprawiedliwości międzypokoleniowej 
oraz wewnątrzpokoleniowej. Zdaniem D. Kiełczewskiego „konsumpcja zrównoważo-
na ma być zbiorem racjonalnych wyborów nabywczych zmierzających nie tylko do 
osiągnięcia równowagi konsumenta, lecz także do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju”92. Zdaniem autorów z Japonii zrównoważona konsumpcja i produkcja po-
winny znaleźć odzwierciedlenie w formułowaniu i wdrażaniu celów rozwoju zrów-
noważonego. Przy czym warto zauważyć, że istnieją dwie drogi do osiągnięcia tego 
zamierzenia. Możliwe jest bowiem uwzględnienie zrównoważonej produkcji i kon-
sumpcji jako samodzielnego celu lub jako celu przekrojowego osadzonego w innych 
celach zrównoważonego rozwoju93.

87 E. Dawkins, K. André, K. Axelsson, L. Benoist, A. G. Swartling, A. Persson, Advancing sustainable con-
sumption at the local government level: A literature review, „Journal of Cleaner Production” 2019, Vol. 231, 
pp. 1450–1462.
88 K. Gutkowska, J. Czarnecki, Sustainable Development, Sustainable Consumption, Sustainable House-
hold, Sustainable Consumer: Theoretical and Empirical Impressions, „Konsumpcja i Rozwój” 2018 nr 4(25), 
s. 144–162.
89 T. Zalega, Zrównoważony rozwój a zrównoważona…, op. cit.
90 J. Kramer, Konsumpcja – ewolucja…, op. cit., s. 7. 
91 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach…, op. cit., s. 66–74.
92 D. Kiełczewski, Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej, „Ekonomia i Środowisko” 2007, nr 2 (32), 
s. 36–49. 
93 L. Akenji, M. Bengtsson, Making Sustainable Consumption and Production the Core of Sustainable Deve-
lopment Goals, „Sustainability” 2014, 6(2), pp. 513–529.
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Warto zwrócić uwagę na wielość uwarunkowań rozwoju konsumpcji zrównowa-
żonej. Należą do nich m.in.: psychologiczne determinanty zachowań konsumentów 
(np. potrzeby, postawy, motywacje), czynniki społeczno-kulturowe, demograficzno-
-ekonomiczne oraz makroekonomiczne, polityka państwa, strategie przedsiębiorstw, 
marketing i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, edukacja kon-
sumentów, producentów i pracowników administracji, a także stan środowiska przy-
rodniczego94. W celu przejścia od obecnej kultury nieograniczonego konsumpcjoni-
zmu do społeczeństwa o bardziej zrównoważonej konsumpcji należy podejmować 
działania ukierunkowane zarówno na stronę podażową, jak i popytową rynku. Warto 
więc propagować ekoefektywność produkcji związaną z poprawą efektywności wy-
korzystania zasobów po stronie podaży (np. rozwiązania technologiczne ukierun-
kowane na poprawę produktywności zasobów) oraz zmiany wzorców konsumpcji, 
w tym ograniczenie nadmiernej konsumpcji związane również z obniżaniem pozio-
mu konsumpcji i zmianami jej struktury95. W efekcie wskazać można różnorodne 
uwarunkowania wpływające na realizację wzorca konsumpcji zrównoważonej, tj.: 
zwiększenie świadomości konsumentów oraz promowanie proekologicznych i pro-
społecznych wzorców konsumpcji, wykorzystywanie instrumentów administracyjno-
-prawnych oraz ekonomicznych (np. opłaty, podatki, subwencje ekologiczne), a także 
rozwój infrastruktury konsumpcji umożliwiający szeroki dostęp do zrównoważonych 
dóbr i usług96. 

Wśród uwarunkowań transformacji konsumpcji w kierunku bardziej zrówno-
ważonym wymienić można czynniki indywidualne związane z wartościami i pre-
ferencjami konsumentów, a także czynniki wynikające z wartości społecznych. Do 
pierwszej grupy należy zmęczenie konsumentów nadmiarem produktów na rynku, 
co powoduje celową rezygnację z niektórych towarów negatywnie oddziałujących na 
konsumentów. W drugiej grupie wymienić można aktywizację konsumentów (powo-
dującą rezygnację z kupowania i spożywania towarów wbrew poglądom określonej 
grupy osób) oraz poziom ich świadomości (wywołujący rezygnację lub ogranicze-
nie konsumpcji towarów negatywnie wpływających na środowisko i sprzecznych 
z zasadami społecznej odpowiedzialności). Pierwsze czynniki wiążą się z indywidu-
alnymi wartościami i preferencjami, natomiast drugie wynikają z wartości społecz-
nych, które powinny zostać aktywowane bowiem wynikają z poziomu świadomości 

94 K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce – 
wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów 
i Marketingu” 2014, nr 35 (824), s. 169–179. 
95 O. Mont, A. Plepys, Sustainable consumption progress: should we be proud or alarmed?, „Journal of Cle-
aner Production” 2008, Vol. 16, Iss. 4, pp. 531–537. 
96 D. Southerton (Ed.), Sustainable consumption, Edward Elgar Pbl., Cheltenham 2004. 
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konsumentów97. Świadomość konsumentów stanowi ważne uwarunkowanie zrów-
noważonej konsumpcji. Stąd w polityce UE istotne znaczenie mają działania mające 
na celu dążenie do zwiększenia świadomości konsumentów, a także wzmacnianie ich 
praw w zakresie dostępu do informacji o produkcie i producencie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa oferowanych produktów. Stąd szczególnego znaczenia nabiera edu-
kacja konsumentów ukierunkowana na cele i założenia zrównoważonego rozwoju, 
jak również na wdrażanie zasad zrównoważonej konsumpcji w życiu codziennym98. 
Ważne znaczenie w kontekście zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów 
mają również działania prowadzone przez organizacje non profit (np. kampanie in-
formacyjno-promocyjne i reklamowe, konkursy ekologiczne czy imprezy masowe)99. 
Warto zauważyć, że głównymi filarami zrównoważonej konsumpcji są100:

 – planowanie – rozsądne podejmowanie decyzji zakupowych, wybieranie pro-
duktów dobrej jakości, unikanie zakupów impulsywnych i na zapas;

 – świadomość – dobra orientacja w warunkach rynkowych, nieuleganiem rekla-
mie ani modzie, posiadanie informacji o pochodzeniu produktu i jego składzie; 

 – ekologia – unikanie marnowania produktów i ich recykling, nabywanie pro-
duktów naturalnych, o jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko;

 – etyka i świadomość lokalna – jest związana z wiedzą o procesie produkcji i skła-
dzie produktu, wspieraniem producentów wykluczonych (np. bezrobotnych czy 
niepełnosprawnych), braniem pod uwagę aspektów związanych z respektowa-
niem praw pracowników.

Istotnym uwarunkowaniem transformacji konsumpcji w kierunku bardziej zrów-
noważonym jest wsparcie ze strony państwa, głównie w postaci zachęt ekonomicz-
nych101. Ważne znaczenie mają również instrumenty marketingowe służące ogra-
niczeniu popytu na szkodliwe dla środowiska naturalnego i społecznego produkty 
(tzw. demarketing), wywołanie „mody” na zrównoważoną konsumpcję, jak również 
oznakowanie produktów (np. ekoznaki). 

97 M. Utzig, Sustainable consumption of rural and urban households in Poland, „Acta Scientiarum Polono-
rum Oeconomia” 2017, 16 (2), s. 135–144. 
98 A. Kobylińska, A. Zbierzchowska, Zrównoważony rozwój w edukacji konsumenckiej – projekt Dolceta,  
„E-mentor” 2011, nr 2 (39), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. 
99 J. Tarapata, Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne zachowania konsumentów, „Nowoczesne Sys-
temy Zarządzania” 2015, t. 10, nr 1, s. 51–59. 
100 A. Dąbrowska, F. Bylok, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski, I. Ozimek, Kompetencje konsumentów: innowa-
cyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa 2015.
101 B. Kryk, Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studies & Proceedings of Polish Asso-
ciation for Knowledge Management”, 2011, t. 51, s. 206–218.
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 Z badań przeprowadzonych wśród uczniów chińskich gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych wynika, że kluczowe znaczenie w motywowaniu do konsumpcji zrów-
noważonej ma jej zrozumienie i poznanie. Ponadto zidentyfikowano pięć czynników 
wpływających na zachowania zgodne z zasadami zrównoważonej konsumpcji, tj.: 
edukacja, świadomość i postawa ekologiczna, wpływ społeczny, efektywność oszczę-
dzania energii i redukcji emisji dzięki konsumpcji zrównoważonych produktów oraz 
odróżnienie zrównoważonych produktów od zwykłych produktów102.

Badania przeprowadzone wśród ekologicznych konsumentów z Wielkiej Bryta-
nii dotyczące zakupów produktów technologicznych (tj. samochodów, sprzętu AGD, 
komputerów i zielonej energii) wykazały, że najważniejszymi barierami wykorzy-
stania ich siły nabywczej na produkty bardziej zrównoważone były wysokie koszty 
pod względem wysiłku i czasu poświęconego w procesie zakupowym. Wyniki badań 
sugerują, że kluczowe czynniki wspierające zakupy bardziej etycznych produktów 
technologicznych to103:

 – silna ekologiczna postawa konsumenta, która powinna być rozwijana poprzez 
edukację, rozwój umiejętności badawczych, interpretacji informacji i podej-
mowania decyzji;

 – doświadczenie zakupowe konsumenta;
 – dużo czasu na analizy podczas zakupów oraz podejmowanie decyzji; 
 – dobra znajomość zagadnień środowiskowych, która zależy m.in. od dostęp-

ności specjalistycznych źródeł informacji i zielonych etykiet oraz od edukacji 
(np. szeroko stosowana etykieta energetyczna UE dla sprzętu AGD stanowiła 
kluczowy element skracający podejmowanie decyzji);

 – stała dostępność produktów ekologicznych w asortymencie sklepów (szczegól-
nie dotyczy to dużych sklepów detalicznych);

 – odpowiednia wysokość dochodów konsumenta umożliwiająca pokrycie kosz-
tów zakupu. 

Z badań przeprowadzonych w Polsce w 2020 roku wynika, że aspekty zrówno-
ważonego rozwoju nie były dla młodych konsumentów wiodącymi kryteriami za-
kupowymi. Mogą one jednak stanowić istotny wyróżnik marki dla kupujących pod 
warunkiem, że spełnione zostaną ich podstawowe kryteria zakupu (tj. akceptowal-
na cena i jakość). Warto zwrócić uwagę, że młodzi konsumenci deklarowali zacho-
wania zgodne z ekokonsumpcją, polegające głównie na ponownym wykorzystaniu 

102 D. Geng, J. Liu, Q. Zhu, Motivating sustainable consumption among Chinese adolescents: An empirical 
examination, „Journal of Cleaner Production” 2017, Vol. 141, pp. 315–322.
103 W. Young, K. Hwang, S. McDonald, C. J. Oates, Sustainable consumption: green consumer behaviour when 
purchasing products, „Sustainable Development” 2010, Vol. 18, Iss.1, pp. 20–31. 
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opakowań produktów, robieniu zakupów w sposób eko- i inteligentny, konsumpcji 
tzw. dóbr ekologicznych oraz produktów pochodzących z własnego kraju104. W in-
nych badaniach również wskazano, że polscy konsumenci utożsamiają konsumpcję 
zrównoważoną z ekokonsumpcją, chociaż są coraz bardziej świadomi konieczności 
działań w obszarze konsumpcji zrównoważonej. Stąd respondenci deklarowali dzia-
łania związane np. z segregacją śmieci, zmniejszeniem marnotrawstwa, wyborem 
produktów ekologicznych i regionalnych, preferowaniem ekoopakowań105. Z badań 
nad konsumpcją zrównoważoną na szczeblu krajowym w Polsce wynika również, że   
w latach 2004–2019 odnotowano korzystne zmiany w strukturze spożycia indywidu-
alnego w sektorze gospodarstw domowych. Zmiany te przejawiały się zmniejszeniem 
wartości wskaźnika żywności oraz wzrostem wskaźnika wolnego wyboru wydatków. 
Jednocześnie nastąpiło pogorszenie wskaźników badających zużycie energii w go-
spodarstwach domowych oraz strukturę samochodów osobowych według wieku106. 

Zrównoważona konsumpcja może być również motywowana chęcią zaspokojenia 
potrzeb psychologicznych. Wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów 
z Malezji sugerują, że konsumenci nie postrzegają zrównoważonej konsumpcji jako 
interesującej lub satysfakcjonującej samej w sobie. Uważają natomiast, że zrówno-
ważone spożywanie prowadzi do pożądanych rezultatów w postaci satysfakcji kon-
sumentów z realizacji wrodzonej psychologicznej potrzeby przynależności, kontaktu 
z innymi członkami społeczności i dbania o innych. Ponadto badanie to wykazało, 
że dzięki zaspokojeniu potrzeby kontaktu z innymi, konsumenci doświadczyli zwięk-
szonego poczucia dobrostanu w postaci rozwoju osobistego i samodoskonalenia107. 
Przy czym trudno jest określić na ile wyniki badań przeprowadzonych w kontekście 
kulturowym Azji Południowo-Wschodniej można przenosić na rejony charakteryzu-
jące się nieco innymi wzorami kulturowymi. 

Warto zwrócić uwagę, że zachowania konsumentów wpływają również na 
stronę podażową rynku stymulując rozwój produkcji. Tendencje w zachowaniach 
konsumentów charakterystyczne dla zrównoważonej konsumpcji mogą więc być 
czynnikiem wpływającym na poszerzenie oferty produktów zrównoważonych przez 
producentów. 

104 K. Ertmańska, Sustainable Consumption Among…, op. cit.
105 E. Goryńska-Goldmann, G. Adamczyk, M. Gazdecki, Awareness of sustainable consumption and its impli-
cations for the selection of food products, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2016, nr 3(41), 
s. 301–308.
106 U. Grzega, Sustainable consumption in macroeconomic approach in Poland, „Ekonomia i Prawo. Econom-
ics And Law” 2021, Vol. 20, Iss. 3, pp. 529–541. 
107 S. Abdulrazak, F. Quoquab, Exploring Consumers’ Motivations for Sustainable Consumption: A Self-De-
terministic Approach, „Journal of International Consumer Marketing” 2018, 30:1, pp. 14–28.
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Podsumowując, w rozdziale dokonano próby odpowiedzi na pierwsze pytanie ba-
dawcze, tj.: jakie są główne trendy w konsumpcji i zachowaniach współczesnych kon-
sumentów i jakie są ich uwarunkowania? W toku badań wykazano, że współcześnie 
istnieją dwa główne megatrendy konsumpcyjne, tj. konsumpcjonizm i konsumpcja 
zrównoważona, przy czym pierwszy z nich stanowi megatrend wiodący, natomiast 
drugi – kontrmegatrend.

Konsumpcjonizm jako trend konsumpcyjny o zasięgu globalnym, jest znakiem 
szczególnym epoki postindustrialnej, dla której konsumpcja stała się centralną war-
tością społeczną, warunkiem sine qua non tego społeczeństwa. Trend ten wyraża się 
w nadmiernej, nieuzasadnionej oraz niezrównoważonej konsumpcji, przyczyniającej 
się do degradacji nie tylko środowiska przyrodniczego, ale również do degradacji 
społeczeństwa i jego kultury, a w konsekwencji samego człowieka. Odpowiedzią na 
konsumpcjonizm, implikujący wiele problemów o charakterze społecznym i środowi-
skowym jest konsumpcja zrównoważona. Jest ona rozumiana jako taki poziom kon-
sumpcji, który umożliwia zaspokajanie potrzeb człowieka i osiąganie wyższej jakości 
życia przy minimalnym możliwym negatywnym wpływie na środowisko przyrodnicze.

W rozdziale zaprezentowano charakterystykę konsumpcjonizmu i konsumpcji 
zrównoważonej, ich głównych cech, przejawów, a także efektów ich rozwoju. Wyka-
zano również wielość i różnorodność uwarunkowań transformacji konsumpcji w kie-
runku bardziej zrównoważonym (m.in.: wzrost świadomości konsumentów i ich praw 
dostępu do informacji, odpowiednie oznakowanie produktów, zapewnienie bezpie-
czeństwa oferowanych produktów, promowanie proekologicznych i prospołecznych 
wzorców konsumpcji, polityka państwa, rozwój infrastruktury konsumpcji). 

Ponadto podjęto problematykę związku pomiędzy rozwojem zrównoważonym 
a konsumpcją zrównoważoną w świetle literatury, jak również dokumentów strate-
gicznych. Wykazano, że w literaturze jest zgodność, względem stwierdzenia, że zrów-
noważona konsumpcja powinna odgrywać istotną rolę w formułowaniu i wdrażaniu 
celów zrównoważonego rozwoju. W opracowaniach ONZ zrównoważona produkcja 
i konsumpcja stanowi jeden z nadrzędnych celów i zasadniczych wymagań dla zrów-
noważonego rozwoju, co zostało uwzględnione w ramach celów zrównoważonego 
rozwoju (Sustainable Development Goals). Również w Unii Europejskiej zrównowa-
żona konsumpcja jest traktowana jako jeden z elementów transformacji gospodarki 
UE w kierunku bardziej zrównoważonym. Stąd stanowi ona ważny element wielu 
strategii i programów unijnych, m.in. tzw. zielonej gospodarki (green economy), Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu wraz z działaniami w ramach Strategii od pola do stołu, 
a także strategii gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). W tym kontek-
ście ważne znaczenie mają również strategie zrównoważonej konsumpcji na pozio-
mie krajowym, które zostały przyjęte w niektórych krajach, natomiast brakuje takiej 
strategii w Polsce.
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Rozdział 2 
Formy zrównoważonej konsumpcji  

na rynku produktów żywnościowych
2. 

2.1.  Definicja, klasyfikacje i poziomy produktów żywnościowych
W ostatnich latach można obserwować istotne zmiany w konsumpcji żywności 

na świecie108. Jak już zaznaczono w rozdziale pierwszym, są one zróżnicowane, nie 
mają jednolitego kierunku i często wykazują tendencje przeciwstawne. Z jednej stro-
ny, następuje proces ujednolicania i upodabniania wzorców konsumpcji na świecie, 
z drugiej widoczna jest indywidualizacja preferencji zakupowych oraz stylu życia109. 
Poza tym powstają i upowszechniają się nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach 
konsumentów. Różnorodność trendów manifestuje się m.in. występowaniem dwu 
przeciwstawnych zjawisk, z jednej strony – nadkonsumpcji (związanej z nadmiernym 
i nieracjonalnym z punktu widzenia potrzeb człowieka spożywaniem dóbr i usług), 
a z drugiej – rozwijającej się konsumpcji zrównoważonej110. Powyższe zmiany w kon-
sumpcji i zachowaniu konsumentów mogą być zamierzone lub niezamierzone111, 
mogą mieć pozytywny jak także negatywny charakter112. Poza tym ich skala i zakres 
zależą od szeregu zjawisk/procesów występujących w ostatnich latach na całym 

108 W poszczególnych krajach obserwowane są pewne różnice w modelu spożycia żywności, które wynikają 
z ich specyfiki jednak w dłuższym okresie daje się zauważyć tendencje wspólne, określające ogólny kierunek 
zmian.
109 M. Janoś-Kresło, B. Mróz. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo 
SGH, Warszawa 2006. s. 11; G. Sobczyk, Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – 
wyniki badań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeconomia 2018, nr 1, s. 171–180.
110 T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012, s. 128–129.
111 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 9–26.
112 A. Komor, E. Czernyszewicz, S. Białoskurski, A. Goliszek, W. Wróblewska, J. Pawlak, Przemiany w konsump-
cji żywności w Polsce w świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, Instytut Naukowo-Wydawniczy 
„Spatium”, Radom 2020, s. 17. 
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świecie tj.: globalizacji, serwicyzacji, wirtualizacji, ekologizacji i racjonalizacji kon-
sumpcji113 czy też czynników zewnętrznych i wewnętrznych w stosunku do nabywcy 
np.: o charakterze ekonomicznym, społeczno-demograficznym, kulturowym, biolo-
gicznym, środowiskowym, techniczo-technologicznym, politycznym, gospodarczym, 
marketingowym, psychologicznym, osobowym i in.114 Ponadto istotnym czynnikiem 
determinującym wybór produktów żywnościowych przez konsumentów są jego ce-
chy, które w literaturze często określane są walorami czy też atrybutami115. Należy 
jednak zauważyć, że wśród badaczy istnieje rozbieżność, co do klasyfikacji powyż-
szych determinant i w literaturze przedmiotu istnieje wiele grup czynników oddzia-
ływujących na zachowanie konsumentów rozpatrywanych np. w makro i mikroskali. 
Wynika to z faktu, że powyższa problematyka jest przedmiotem badań kilku dziedzin 
nauki (np. ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii), które zajmują się różnymi 
aspektami procesu zakupowego i konsumpcji oraz z uwagi na złożoność zachowań 
konsumenckich116. Ponadto, zdaniem J. Szwackiej-Salmonowicz waga i znaczenie po-
szczególnych uwarunkowań jest ściśle powiązana z charakterem produktów, zaspo-
kajających potrzeby żywnościowe konsumentów117. 

113 Szerzej w: G. Hunus, The influence of the trends in consumers’ food behavior contributing to the formu-
lation of marketing strategies for food companies, World Scientific News 112, 2018. p. 85–95
114 Szerzej w: D. Roszkowska-Hołysz, Determinants of consumer purchasing behaviour, „Management” 2013, 
Vol. 17, No. 1, p. 334–346. J. Kaczorowska., B. Kowrygo, Konsumencka gotowość do realizacji zrównoważo-
nego wzorca spożycia żywności, Zeszyty Naukowe SGGW, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo-
wej” 2016, nr 114, s. 33–44; K. Włodarczyk, Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globa-
lizacji konsumpcji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 85– 91; A. Borowska, A. Mikuła, M. Raczkowska, 
M. Utzig, Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 2020, 
s. 22–28; L. Rudnicki, Zachowania…op. cit., s. 61–158. 
115 Pojęcie „atrybut produktu” jest w literaturze bardzo różnie interpretowane. Termin „atrybut” (łac. „attri-
butus”) wywodzi się z łacińskiego „attriburere”, co oznaczało „dodać, przypisać, naznaczyć”. M. Olejniczak, 
Postrzeganie atrybutów produktów żywnościowych opatrzonych oświadczeniami żywieniowymi i zdrowot-
nymi, „Handel Wewnętrzny” 2018, 5(376), s. 225–235. 
116 Wyniki badań nad zachowaniami konsumentów często przedstawiane są w postaci modeli, które deter-
minują zmiany w teoretycznych rozważaniach. Modele systematyzują wiedzę o zachowaniach konsumen-
tów na rynku i wyjaśniają różnorakie zależności. Obszernego przeglądu dorobku naukowego w zakresie mo-
deli zachowań konsumentów na rynku dokonała K. Włodarczyk, Rynkowe zachowania…, op. cit., s. 91–103  
i L. Rudnicki, Zachowania…, op. cit., s. 16–26. Ponadto w literaturze przedmiotu można spotkać wiele róż-
nych propozycji segmentacji (typologii) konsumentów lub gospodarstw domowych na rynku żywności. 
Jej celem jest wyróżnienie typów tych podmiotów i ujawnienie zespołu cech charakterystycznych dla każ-
dego z nich. Segmentacja (typologizacja) gospodarstw domowych czy też indywidualnych konsumentów 
może być przeprowadzana ze względu na ich cechy, postawy, preferencje czy zachowania rynkowe. Szerzej  
w: M. Niewczas-Dobrowolska, Jakość i bezpieczeństwo żywności. Systemy-Postawy-Konsumenci, Wydaw-
nictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2020, s. 81–85. G. Maciejewski, Typy gospodarstw domowych ze względu 
na ich zachowania na rynku żywności, Zeszyty Naukowe SGGW, „Problemy Rolnictwa Światowego” 2020, 
T. 20 (XXXV), Z. 1, s. 52–66.
117 J. Szwacka-Salmonowicz, Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii seg-
mentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 57.
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Mówiąc o produkcie warto wyjaśnić jego istotę – która może być rozpatrywana 
w dwóch aspektach: techniczno-technologicznym – z punktu widzenia przedsiębior-
stwa – dotyczy technologii/sposobu i kosztów wytwarzania118 oraz w ujęciu mar-
ketingowym, na którym skupili się autorzy niniejszego opracowania, uwzględnia-
jąc wartości dla konsumenta, jakie niesie jego konsumpcja (potrzeb nabywcy i ich 
zaspokajania). 

Pojęcie „produktu”, szczególnie w koncepcji marketingu jest bardzo szerokie. 
Ph. Kotler i G. Armstrong podają, że „produktem jest cokolwiek, co może być za-
oferowane na rynku w celu zwrócenia uwagi, nabycia, użycia czy konsumpcji i co 
mogłoby zaspokoić pragnienia czy potrzeby”119. Według J. Altkorna produktem jest 
„wszystko co stanowi przedmiot wymiany handlowej” lub w inaczej „oferta czy pro-
pozycja sprzedawcy weryfikowana przez rynek”120. Produkty mogą być definiowane 
również jako zbiór pewnych atrybutów materialnych do których dołączono atrybuty 
niematerialne (emocjonalne) w celu uzyskania akceptacji klienta i zaspokojenia jego 
potrzeb121. Według innej definicji produkt jest zbiorem korzyści (użyteczności) dla 
klienta, obietnicą zaspokojenia jego potrzeb122. Zdaniem L. Garbarskiego, I Rutkow-
skiego oraz W. Wrzoska produkt jest agregatem pewnych właściwości, które tworzą: 
funkcje podstawowe i dodatkowe produktu123. Wyodrębnienie powyższych funkcji 
jest szczególnie istotne dla produktu żywnościowego, zwłaszcza w kontekście zrów-
noważonej konsumpcji. Funkcje podstawowe wskazują na przynależność produktu 
do konkretnej kategorii produktowej i zaspokojenie określonych potrzeb żywienio-
wych124. Ukazują zależności zachodzące między produktem, a celem, któremu on 
służy i który uzasadnia jego istnienie. Natomiast funkcje dodatkowe odzwierciedlają 
relacje zachodzące między produktem, a konsumentem jako użytkownikiem pro-
duktu125, odnoszą się do postrzegania produktu, wyboru konkretnej marki, smaku 

118 Aspekt technologiczny koncentruje się na kształtowaniu i doskonaleniu produktów pod względem pro-
cesu wytwarzania.
119 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, 12th ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 
New Jersey 2008, s. 218.
120 J. Altkorn (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2000, s. 113–118. 
121 T. Szumowski, Potrzeby konsumentów, [w:] S. Sudoł., J. Szymczak., M. Haffer (red.), Marketingowe testo-
wanie produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 22. 
122 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa, 
PWE, Warszawa 2021, s. 68.
123 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Produkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 
2001, s. 258–260. 
124 H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Marketing żywności, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa 2013, s. 119–127.
125 L. Rudnicki, Zachowania…, op. cit., s. 126–127.
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czy rodzaju126. Na funkcje dodatkowe produktu składają się np.: wygoda użytkowa-
nia (łatwość przygotowania do konsumpcji), estetyka produktu (kształt opakowania, 
kolor, forma produktu). Funkcje dodatkowe mogą być związane z zaspokojeniem 
innych potrzeb np. bezpieczeństwa – związanego ze spożywaniem bezpiecznych, 
„zdrowych” produktów. Złożoność funkcji produktu pozwala na dostarczenie kon-
sumentom wielorakich korzyści127. Produkt nie ma zatem wyłącznie materialnego 
charakteru, jest kompozycją elementów materialnych i niematerialnych, na które 
konsument/nabywca może różnie reagować. 

Należy jednak podkreślić, że w ramach niniejszego opracowania mowa jest głów-
nie o produkcie żywnościowym, który ma swoją definicję w prawie unijnym. Definicja 
żywności została uwzględniona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. Zgodnie z zapisami art. 2 „żywność” (lub 
„środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancję lub produkt, przetworzony, 
częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi, 
lub którego spożycia przez ludzi można się spodziewać. „Środek spożywczy” obejmu-
je napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do 
żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki”. Do żywności (w tym 
znaczeniu) nie zalicza się natomiast pasz, produktów leczniczych, kosmetyków, tyto-
niu i wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających128. 

W najbardziej ogólnym, marketingowym ujęciu produkty dzieli się ze względu na 
przeznaczenie (odbiorcę produktu) i zawiera on dwa warianty: produkty konsump-
cyjne oraz produkty zaopatrzeniowe (przemysłowe, surowce) (Tab. 2.1). Produkty 
konsumpcyjne mają na celu zaspokojenie klienta końcowego. Natomiast produkty 
zaopatrzeniowe są nabywane w celu wykorzystania w dalszym procesie produkcji. 
Produkty żywnościowe przeznaczone do bezpośredniego spożycia są produktami 
konsumpcyjnymi. Mogą jednak występować również jako przemysłowe, wykorzy-
stywane w przetwórstwie jako półprodukty, surowce czy materiały. W literaturze 
przedmiotu, oprócz wyżej wymienionego podziału, produkty są różnie kategoryzo-
wane w zależności od uwzględnianych kryteriów. Biorąc pod uwagę wyłącznie dobra 
konsumpcyjne – żywnościowe, uwzględniając zachowania konsumentów i okolicz-
ności zakupu wyszczególnia się produkty powszednie (częstego zakupu), wybieralne, 
luksusowe (specjalne) i niepostrzegane (nabywane bez wcześniejszego planowania). 

126 H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Marketing…, op. cit., s. 119–127.
127 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania konsumentów…, op. cit., s. 68–69. L. Rudnicki, Zachowania…, op. cit.,  
s. 126–131.
128 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawia-
jące ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1).
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Ponadto wybierając z tzw. ogólnych podziałów produktów produkty żywnościowe 
mogą być klasyfikowane wg substytucyjności oferty i pochodzenia. Natomiast odno-
sząc się wyłącznie do produktów żywnościowych w literaturze przedmiotu spotyka 
się inne kryteria – postrzeganie produktów, pochodzenie, sposób produkcji, sposób 
przechowywania czy utrwalania, zawartość składników odżywczych129 oraz w odnie-
sieniu do aspektów zrównoważonej konsumpcji /zrównoważonego rozwoju. 

Tabela 2.1. Podziały produktów żywnościowych

Kryterium podziału Rodzaje produktów
Przeznaczenie/odbiorca 
produktu

 – produkty żywnościowe konsumpcyjne, 
 – surowce, półprodukty.

Stopień przetworzenia  – surowce, 
 – półprodukty/półfabrykaty,
 – wyroby gotowe.

Zachowania konsumentów 
w procesie planowania 
i dokonywania zakupów/
okoliczności zakupów 

 – dobra częstego zakupu:
 - dobra podstawowe, np. pieczywo, nabiał,
 - dobra nabywane pod wpływem impulsu, np. batony, gumy 

do żucia, 
 - dobra nabywane pod wpływem nagłej potrzeby, np. jogur-

ty probiotyczne, 
 – produkty wybieralne (okresowego zakupu)

 - produkty homogeniczne, np. sezonowe owoce,
 - produkty heterogeniczne, np. żywność dla dzieci,

 – produkty specjalne (luksusowe), np. wino – specjalnej marki, 
owoce morza, 

 – dobra niespostrzegane, czyli nieznane konsumentowi 
lub kupowane w wyjątkowych sytuacjach, np. mięso dla 
wegeterian.

Substytucyjność oferty 
rynkowej 

 – produkty homogeniczne różniące się tylko marką, np. jogurty 
naturalne różnych producentów,

 – produkty tego samego przeznaczenia różniące się marką, 
ceną i jakością, np. sery żółte różnych gatunków (gouda, 
edamski, tylżycki itp.) różnych producentów krajowych i im-
portowane, dostępne w rożnych cenach,

 – produkty heterogeniczne różniące się przeznaczeniem, mar-
ką, ceną, jakością, zaspokajające zbliżone potrzeby, np. sery 
sernikowe (białe), serki homogenizowane,

 – produkty heterogeniczne różniące się przeznaczeniem, mar-
ką, ceną, zaspokajanymi potrzebami, np. sery żółte i batony 
energetyczne. 

129 Szerzej w L. Gracz, Projektowanie i zarządzanie produktem, [w:] G. Rosa, J. Perenc, I. Ostrowska (red.), 
Marketing przyszłości: od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 159–181; 
M. Jeznach (red.), Podstawy marketingu żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 16–17; H. Gór-
ska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Marketing…, op. cit., s. 124–127.
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Kryterium podziału Rodzaje produktów
Pochodzenie  – krajowe

 – zagraniczne/z importu 
lub 

 – produkt polski, 
 – „UE” 
 – ,,spoza UE” 

lub obszar rybołówstwa FAO lub państwo trzecie zagraniczne.
Postrzeganie produktu  – produkty tradycyjne np. masło, ser biały twa¬rogowy,

 – produkty nowoczesne np. gotowe dania mrożone, kawa typu 
3 w 1.

Sposób produkcji  – produkty będące wytworem przemysłu spożywczego np. 
czekolada,

 – produkty konwencjonalne np. warzywa, owoce, 
 – produkty ekologiczne np. biowarzywa, bioowoce, 
 – produkty regionalne, np. oscypek, ser koryciński.

Sposób przechowywania  – produkty wymagające warunków specjalnych,
 - żywność chłodzona, np. produkty mleczarskie, wędliny, 

masło,
 - żywność zamrożona, np. mrożone mieszanki warzyw, ryby,

 – produkty przechowywane bez specjalnych zabezpieczeń śro-
dowiskowych, np. kawa, herbata, żywność konserwowana.

Sposób utrwalenia  – produkty suszone, np. warzywa i owoce,
 – żywność konserwowa, np. warzywa konserwowe,
 – żywność mrożona i chłodzona, np. mięso, wędliny, ryby,
 – żywność pasteryzowana, np. mleko.

Zawartość składników 
odżywczych

 – produkty będące źródłem:
 - witamin i składników mineralnych, np. owoce i warzywa,
 - białka zwierzęcego, np. mięso, jaja,
 - białka roślinnego, np. rośliny strączkowe (fasola, groch),
 - tłuszczu, np. tłuszcze roślinne (oleje) i zwierzęce (masło, 

smalec),
 - cukrów prostych, np. słodycze,
 - węglowodanów złożonych, np. przetwory zbożowe.

W odniesieniu do zrów-
noważonej konsumpcji/ 
zrównoważonego rozwo-
ju/ aspekt doskonalenia

 – konwencjonalne, 
 – zrównoważone, w tym: ekologiczne, tradycyjne, z certyfika-

tem jakości itp. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Mar-
keting…, op. cit., s. 119–127; M. Jeznach. (red.), Podstawy marketingu żywności, Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa, s. 10–12;, M. Żuchowska-Grzywacz, Zrównoważony produkt żywnościowy w systemie prawa 
– fakt czy życzenie?, „Problemy Jakości” 2018, T. 50, Nr 12. s. 7–12, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
oznaczanie-produktow-spozywczych-informacja-o-kraju-pochodzenia (24.06.2022 r.).
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Produkt, w tym żywnościowy stanowi zatem dynamiczny zbiór korzyści nadają-
cych się do użycia lub wymiany130. Z punktu widzenia nabywcy jest zbiorem cech/
atrybutów materialnych/rzeczywistych i niematerialnych zaoferowanych na rynku 
w sposób, który będzie zauważony, zaakceptowany oraz nabyty w celu zaspokojenia 
określonych potrzeb, wpisujących się m.in. w opisane w następnym podrozdziale 
trendy zrównoważonej konsumpcji. Biorąc za punkt wyjścia potrzeby oraz korzyści, 
związane z konsumpcją, a także różnorodność kategorii żywności, zdaniem M. Wi-
śniewskiej i E. Malinowskiej ważność poszczególnych cech/charakterystyk żywności 
nie jest taka sama. Istotna jest umiejętność dokonania klasyfikacji powyższych cech 
i wyróżnienie wśród nich np. cech krytycznych, cech ważnych i cech małoważnych131. 

Rozwinięciem powyższej koncepcji – stopnia zaspokojenia potrzeb nabywców jest 
struktura warstwowa produktu, w której, w zależności od autora, wyróżnia się trzy, 
cztery lub pięć poziomów/warstw. W literaturze najczęściej spotykanymi są koncep-
cje według T. Levitta oraz Ph. Kotlera, które od lat 80 ubiegłego stulecia były wielo-
krotnie modyfikowane. Według H. Górskiej-Warsewicz, M. Świątkowskiej i K. Kra-
jewskiego w produkcie żywnościowym można wyszczególnić cztery poziomy: rdzeń 
produktu, produkt podstawowy, rozszerzony i przyszłościowy132 (Rys. 2.1). 

Rysunek 2.1. Struktura (poziomy) produktu żywnościowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Marke-
ting…, op. cit., s. 119–127. 

130 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania konsumentów…, op. cit., s. 68–69
131 M. Wiśniewska, E. Malinowska, Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje instrumenty, Difin, 
Warszawa 2011, s. 29. W dalszej części opracowania starano się skupić na cechach krytycznych oraz waż-
nych produktów żywnościowych z punktu widzenia konsumpcji zrównoważonej. 
132 H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Marketing…, op. cit., s. 121–125.



Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

46 

Rdzeń produktu – generuje podstawowe korzyści wynikające z zaspokojenia po-
trzeby, w tym przypadku fizjologicznej (głodu, pragnienia) lub rozwiązania określo-
nego problemu, odpowiada za jego zakup; odzwierciedla przynależność o określonej 
kategorii produktowej133. Rdzeń produktu powinien zatem mieć odpowiednie cechy 
funkcjonalne, a te wynikają z zastosowanego przez producenta określonego rozwią-
zania w procesie produkcyjnym. Funkcje, które spełnia dany produkt, z punktu wi-
dzenia nabywcy nie są jednakowo ważne. 

Produkt podstawowy (rzeczywisty) – składa się z konkretnych elementów, które 
dzięki różnorodnym cechom tworzą określoną kombinację, dostosowaną do potrzeb 
i wymagań odbiorcy. Na podstawowy produkt żywnościowy oprócz elementów two-
rzących istotę produktu składają się dodatkowo: surowce wykorzystane do produk-
cji, cena, marka, jakość, świeżość, smak, zapach, kolor, bezpieczeństwo konsumpcji, 
wielkość jednostkowa, opakowanie (rodzaj materiału, wielkość), wygoda (łatwość 
i czas przygotowania do spożycia), warunki dostawy, sprzedaży, płatności i obsłu-
ga (zachowanie pracowników pierwszego kontaktu). Produkt rzeczywisty obejmuje 
główne korzyści, wartości, które nabywca bierze pod uwagę podczas zakupu. Skład-
niki, które tworzą produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez 
klientów. Dodatkowe ww. elementy i cechy różnicują produkty i wyróżniają od oferty 
konkurentów. 

Rozszerzony produkt żywnościowy posiada dodatkowe wartości dla klienta, wpro-
wadza do oferty specjalne opcje, które mogą być związane z trendami konsumpcji 
zrównoważonej. Jego celem jest zróżnicowanie oferty od konkurencji i przyciągnięcie 
nabywcy. Czyli są to dodatkowe korzyści, które mogą utwierdzić nabywcę w słuszno-
ści podjętej decyzji, a ich brak może zniechęcić go do firmy i jej produktów. Można 
do nich zaliczyć np. bezpłatne dostarczenie zakupionego towaru pod wskazany ad-
res, gwarancje jakości (np. posiadany znak Q, certyfikat HACCP), produkty przyjazne 
środowisku (zrównoważone, ekologiczne), instrukcje, usługi dodatkowe, możliwość 
reklamacji, korzystne formy płatności, dostępność punktów sprzedaży. Zdaniem M. 
Jeznach i współpr. składniki i zakres produktu poszerzonego w bardzo dużym stopniu 
decyduje o przewadze konkurencyjnej na rynku134. 

Produkt przyszłościowy – odpowiednik produktu potencjalnego w innych koncep-
cjach cztero- i pięciowarstwowych. Jest to poziom odwołujący się do innowacji i ulep-
szeń wprowadzanych w przyszłości. Mogą one dotyczyć przekształceń produktu, 

133 Wszystkie produkty z tej samej kategorii posiadają ten sam wspólny rdzeń, mimo jego subiektywnego 
postrzegania.
134 M. Jeznach. (red.), Podstawy…, op. cit., s. 10–12. 
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w celu dostosowania go do trendów rynkowych i zmieniających się preferencji kon-
sumenckich (np. produkty żywnościowe w inteligentnych opakowaniach)135.

Analizując strukturę warstwową produktu żywnościowego należy zauważyć cią-
głą zmianę w czasie oraz percepcję produktów przez nabywców. Powyższe zmiany 
zależą od nasilenia konkurencji na rynku oraz od świadomości konsumentów. Mogą 
być także wynikiem agregacji właściwości produktów i spełniania przez nich różnych 
funkcji136. W myśl powyższej koncepcji każdy produkt ewoluuje, początkiem produktu 
jest rdzeń (istota potrzeby), na bazie którego rodzi się wersja podstawowa i kolejne 
wersje produktu, a produkt potencjalny jest marzeniem napędzającym myśli jego 
twórców. Ponadto jak zauważa G. Cieloch im dalej od rdzenia, tym bogatsza jest 
wersja produktu, a każda wersja rozszerzona może stać się wersją oczekiwaną, jeśli 
tylko pojawi się nowa, bardziej ulepszona137. 

To ciągłe doskonalenie to podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju. Ta-
kie samo można postawić produktom zrównoważonym, których definicję i istotę 
warto przedstawić w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Należy jednak dodać, 
że o ile pojęcie „zrównoważonego rozwoju” i „zrównoważonej konsumpcji” są dość 
powszechnie znane i opisywane w literaturze przedmiotu o tyle zdaniem M. Żu-
chowskiej-Grzywacz definicja i istota „produktu zrównoważonego” raczej się w niej 
zarysowuje138. 

2.2.  Pojęcie i atrybuty produktów żywnościowych w kontekście 
zrównoważonej konsumpcji 

Jak już określono w rozdziale pierwszym, zrównoważona konsumpcja opiera 
się na procesie podejmowania decyzji przez konsumentów, którzy oprócz indywi-
dualnych potrzeb i pragnień uwzględniają także swoją społeczną i ekologiczną od-
powiedzialność139. Minimalizuje ona niekorzystny wpływ na środowisko naturalne 
człowieka i zdaniem B. Szymoniuk jest nieodłącznym elementem zrównoważonego 

135 L. Gracz, Projektowanie i zarządzanie…, op. cit., s. 162.
136 Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Marketing…, op. cit., s. 121–125.
137 G. Cieloch, Nowe ujęcie marketingowego modelu produktu, „The Wroclaw School of Banking Research 
Journal” 2015, Vol. 15, No. 7, s. 915–923. 
138 M. Żuchowska-Grzywacz, Zrównoważony produkt żywnościowy w systemie prawa – fakt czy życzenie?, 
„Problemy Jakości” 2018, T. 50, Nr 12, s. 7–12; I. Vermeir, W. Verbeke, Sustainable food consumption: explor-
ing the consumer „attitude – behavioral intention” Gap, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics” 
2006, No. 19, s. 169–194. 
139 M. Meulenberg, Consumer and citizen, meaning for themarket of agricultural products and food prod-
ucts, „Tijdschrift voor SociaalWetenschappelijk onderzoek van de Landbouw” 2003, 18 (1), p. 43–56. 
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rozwoju oraz wyzwaniem dla zrównoważonego marketingu. Przejawia się po stronie 
popytowej wszystkich rynków, również produktów żywnościowych i jednocześnie 
ma silny związek przyczynowo-skutkowy z ich stroną podażową. Zdaniem cytowanej 
autorki warunkiem rozwoju zrównoważonej konsumpcji, wymagającej częstokroć 
samoograniczania się, wyrzeczeń i ponoszenia większych kosztów, jest wysoki poziom 
świadomości ekologicznej społeczeństwa. W konsekwencji oznacza to dokonywanie 
wyborów, przez konsumentów uwzględniających potrzeby innych ludzi oraz ochronę 
środowiska naturalnego140. Potwierdzają to w swoich rozważaniach W. Łukasiński 
i A. Pastuła, według których dla konsumentów wraz ze wzrostem świadomości eko-
logicznej, obok oczekiwanej jakości produktu, coraz większe znaczenie ma nie tylko 
sposób jego wytworzenia, ale w generalnie cały cykl życia, w tym proces utylizacji. 
Dla konsumenta istotne staje się respektowanie zasad społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu przez wytwórców produktów, które kupują. Konsument „ekologiczny”, 
zdaniem powyższych autorów, podejmując decyzję o zakupie produktu uwzględnia 
interes nie tylko ekonomiczny, ale także etyczny i związany z ochroną środowiska. 
Ponadto jest zainteresowany spożywaniem żywności wysokiej jakości, za którą uzna-
wana jest żywność ekologiczna141. Jak już wcześniej zaznaczono podobnego zdania 
jest A. Neale142. Zdaniem autorki zrównoważona konsumpcja, wiąże się z pewnym 
typem moralności i postawy ludzi, którzy mają na uwadze dobro ludzi (ogółu), przy-
szłych pokoleń, a nawet innych gatunków. Ten nurt opiera się na przemianowaniu roli 
konsumenta na takiego, który docenia niematerialne przyjemności życia, praktykuje 
aktywne sąsiedzkie kontakty, opierające się na przykład na wymianie, użyczaniu i in-
nych formach podtrzymywania wspólnotowości143. Typologii zrównoważonych kon-
sumentów dokonały m.in. E. Goryńska-Goldman i W. Mytko144. 

Również A. Pabian uznaje, że najważniejszym wkładem współczesnego pokolenia, 
w rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji powinno być przekształcenie (jeżeli 
nie całkowite to chociaż częściowe) społeczeństw konsumpcyjnych w społeczeństwa 
„zrównoważone”. Zdaniem autora podstawowym składnikiem zrównoważonego 

140 B. Szymoniuk, Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych państwach europejskich, Zeszyty Na-
ukowe SGGW, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2015, Z. 13 (62), s. 120–132.
141 W. Łukasiński, A. Pastuła, Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów, „Handel We-
wnętrzny” 2018, 6 (377), s. 394–403. 
142 Autorka twierdzi, że ekologizacja konsumpcji ma niebawem stać się podstawową tendencją kształtującą 
wzorce zachowań indywidualnych konsumentów, a jej wyrazem ma być ekokonsumpcja.
143 A. Neale, Zrównoważona konsumpcja…, op. cit., s. 141–158. 
144 E. Goryńska-Goldman, W. Mytko, Zrównoważona konsumpcja żywności. Wybrane działania wspierające 
jej rozwój, Difin, Warszawa 2021, s. 28–30.
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społeczeństwa jest „zrównoważony obywatel/konsument”145, który stanowi syntezę 
trzech osobowości: konsumenta ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Tego 
typu człowiek włącza się w „odpowiedzialną” konsumpcję – rozumie problemy eko-
logiczne i społeczne swoich środowisk, jest skłonny ograniczać swoje potrzeby kon-
sumpcyjne, a nawet rezygnować z zakupów niektórych towarów, preferuje produkty 
które są bezpieczne w użytkowaniu (…), interesuje się możliwościami poddawania 
ich recyklingowi i rozkładowi zgodnie ze standardami ochrony środowiska. Ponadto 
jego wrażliwość społeczna może uzewnętrzniać się w konkretnej działalności charyta-
tywnej i woluntarystycznej”146, a jego decyzje zakupowe wpisują się w realizację idei 
zrównoważonej konsumpcji, co może się przejawiać m.in nabywaniem produktów 
określanych „zrównoważonymi”. Do których pozytywne nastawienie również według 
I. Vermeir i W. Verbeke jest dobrym punktem wyjścia do stymulowania zrównowa-
żonej konsumpcji147. 

Jak już zaznaczono, w literaturze podejmowane są próby określenia definicji pro-
duktu zrównoważonego zarówno w szerokim lub wąskim ujęciu. Zdaniem T. Troja-
nowskiego, definicja wyżej wymienionego produktu w znacznym stopniu odbiega od 
ujęcia konwencjonalnych pojęć. Według autora, istotą produktu zrównoważonego 
jest uwzględnienie zawsze aspektów społecznych i środowiskowych podczas całego 
jego cyklu życia148, który w odniesieniu do zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
składa się z 4 etapów – pozyskiwania surowców, produkcji, konsumpcji i utylizacji 
odpadów (Rys. 2.2). Podobnego zdania jest Żuchowska – Grzywacz, która podkreśla 
konieczność uwzględnienia aspektów społecznych i środowiskowych w całym cyklu 
życia produktu zrównoważonego. Akcentuje również wagę jego projektowania pod 
kątem optymalizacji składu i rodzaju opakowania z możliwością recyklingu i ponow-
nego użycia odzyskiwanych zasobów mineralnych149.

145 Pełniący dwie podstawowe role – zrównoważonego nabywcy i konsumenta (reprezentant gospodarstwa 
domowego) oraz zrównoważonego nabywcy instytucjonalnego i pracownika (reprezentant przedsiębiorstwa/
organizacji).
146 Szerzej w: A. Pabian, Koncepcja sustainability w działalności ośrodków edukacyjnych, [w:] A. Pollok (red.), 
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Polskie To-
warzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 183–193; I. Wilk, Konsument zrównoważony jako segment od-
niesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 
„Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, 865 (38), s. 183–191.
147 I. Vermeir, W. Verbeke, Sustainable…, op. cit., s. 170
148 T. Trojanowski, Projektowanie zrównoważonych produktów, „ZN Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarzą-
dzanie” 2017, Z. 100, s. 513–522.
149 M. Żuchowska-Grzywacz, Zrównoważony produkt…, op. cit., s. 7–12. 
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Rysunek 2.2. Łańcuch cyklu życia – od pozyskania zasobów przez produkcję i konsumpcję aż 
po usuwanie odpadów

Źródło: Europe’s Environment. The Fourth Assessment. Sustainable Consumption and Production, www.
eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2007_1/chapter6.pdf; (23.06.2022 r.).

Według definicji przyjętej przez Grupę Roboczą do Spraw Zrównoważonej Kon-
sumpcji „produkty zrównoważone” to towary lub usługi powstałe w wyniku zrówno-
ważonej produkcji, respektującej wymogi ekologiczne i społeczne w stopniu wyższym 
niż analogiczne produkty konwencjonalne, na każdym etapie ich cyklu życia, a więc 
procesu wytwórczego i łańcucha dostaw, począwszy od zapotrzebowania na surow-
ce, sposoby produkcji i obrabiania, poprzez pakowanie, dystrybucję, aż po użytkowa-
nie i utylizację, włączając w to aspekty transportu150. F. Belz’a i K. Peattie natomiast 
za zrównoważone produkty uznają dobra, które zaspokajają potrzeby klientów oraz 
poprawiają znacząco społeczną i środowiskową wydajność podczas całego cyklu ży-
cia w porównaniu z konwencjonalnymi lub konkurencyjnymi ofertami151. Podobną 
definicję zaproponował A. Pabian152. Z kolei S. Zaremba-Warnke za produkty zrów-
noważone uznaje te, które są zintegrowane pod względem ekonomicznym, ekolo-
gicznym i społecznym. Zdaniem autorki powodują one mniej emisji zanieczyszczeń, 
są nietoksyczne, bezpieczne dla zdrowia, produkowane w sposób etyczny (w oparciu 

150 Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, Zespół do spraw społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, [dokument elektroniczny], http://www.mg.gov.pl/fi-
les/upload/ 8382/Broszura%20konsumpcja.pdf (dostęp: 16.06.2022 r.).
151 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing: an innovative conception of marketing, „Marketing Review 
St. Gallen” 2010, Vol. 27, Iss. 5, p. 8–15.
152 A. Pabian, Strategia produktu w zrównoważonej działalności marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 172, s. 148–158.
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o uczciwe warunki dla pracowników)153. Natomiast według J. Żuchowskiego i M. Żu-
chowskiej produkt zrównoważony to efekt podejścia procesowego, które na bazie 
rdzenia produktu poprzez przyrosty wartości dodanej, głównie: ekologiczności, gwa-
rantowanej jakości, społecznej odpowiedzialności, etycznego postępowania i ciągłe-
go innowacyjnego doskonalenia, tworzy wyrób zaspokajający potrzeby człowieka 
i jego otoczenia, znacząco podnosząc jego ekonomiczną, społeczną i środowiskową 
wartość podczas całego cyklu życia w porównaniu do produktu konwencjonalnego154.

W związku z tym, że brakuje spójnej definicji produktów zrównoważonych, zda-
niem D. Pieńkowskiego, A. Murawskiej i S. Zaremby-Warnke może być pomocne 
określenie ich atrybutów. Jak określają autorzy należy je raczej traktować jako wyma-
gania docelowe, zakładając, iż jednym z głównych założeń równoważenia produkcji 
jest ciągłe jej doskonalenie. Wśród najważniejszych cech produktów zrównoważo-
nych autorzy wymienili155: 

 – są bezpieczne i spełniają międzynarodowe standardy, środowiskowe i etyczne 
na wszystkich etapach cyklu życia; 

 – proces ich produkcji i użytkowania pozytywnie oddziałuje zarówno na konsu-
mentów, jak i na lokalną społeczność; 

 – proces ich produkcji i dystrybucji stymuluje sektor usług, co poprawia sytuację 
na rynku pracy (zmniejszenie bezrobocia); 

 –  powinna być do nich dołączona wiarygodna informacja dotycząca aspektów 
środowiskowych i społecznych, bezpiecznego użytkowania oraz przetwarzania; 

 – powinny dorównywać produktom konwencjonalnym pod względem użytecz-
ności, jakości czy dostępności lub je przewyższać. 

Na nieco inne aspekty, określając cechy produktów zrównoważonych, zwrócili 
uwagę F. Belz i K. Peattie. Według tych autorów produkty zrównoważone156: 

 – powinny dostarczać satysfakcji konsumentowi (jeżeli produkt nie spełnia po-
trzeb klientów, nie przetrwa na rynku);

 – w przeciwieństwie do produktów czysto ekologicznych, przy ich produkcji bie-
rze się w takim samym stopniu aspekty ekologiczne, jak i społeczne (podwójna 
koncentracja);

153 S. Zaremba-Warnke, Marketing zrównoważony vs. niezrównoważona konsumpcja, Studia Ekonomiczne, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, Nr 255, s. 92–101.
154 J. Żuchowski, M. Żuchowska, Kierunek na zrównoważony produkt – aspekty prawne i towaroznawcze, 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 
2018, s. 52. 
155 D. Pieńkowski, A. Murawska, S. Zaremba-Warnke, Zrównoważona konsumpcja. Wyzwanie dla społeczeń-
stwa w dobie globalizacji, Texter sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 109.
156 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing…, op. cit., pp. 8–15.
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 – uwzględniają pełny cykl życia produktu – w zrównoważonym produkcie należy 
wziąć pod uwagę cały cykl życia produktu – od fazy wprowadzenia do schyłko-
wej („od kołyski do grobu”), czyli od wydobycia/wyboru surowców, transportu, 
produkcji, dystrybucji, użytkowania i utylizacji; 

 – wprowadzają znaczące ulepszenia (produkty zrównoważone muszą w znacz-
nym stopniu przyczyniać się do rozwiązania problemów społeczno-ekolo-
gicznych na poziomie globalnym lub problemów społeczno-ekologicznych 
analizowanego produktu);

 – są konkurencyjne w stosunku do innych ofert. Zdaniem autorów produkt, 
która spełnia potrzeby klienta i zapewnia poprawę otoczenia społecznego 
i naturalnego może mimo wszystko pozostać w tyle do konkurencyjnych wy-
robów. W związku z tym to oferta konkurentów stanowi miernik do ulepszania 
produktu. 

Ponadto autorzy, podobnie jak poprzednio cytowani uważają, że produkty zrów-
noważone powinny być ciągle doskonalone. Podkreślają, że powyższe produkty są 
uzależnione od stanu wiedzy, najnowszych technologii i aspiracji społecznych, które 
zmieniają się w czasie. „Produkty, które spełniają potrzeby klienta i mają społeczną 
i ekologiczną wartość na dziś, jutro mogą być uznane za standardowe”. Dlatego pro-
dukty zrównoważone muszą być stale doskonalone w odniesieniu do klienta, społe-
czeństwa i środowiska157. Również M. Żuchowska-Grzywacz podkreśla, że zrównowa-
żone produkty powinny być ciągle doskonalone – głównie za sprawą innowacyjnych 
zmian procesowych, postępu technicznego i organizacyjnego. Zauważa jednak, że 
raczej nie osiągną one stanu nasycenia. Zrównoważony produkt, według autorki jako 
wynik i stymulator zrównoważonego rozwoju, mieszczący się w matrycy jego para-
dygmatu, powinien być raczej określany produktem „równoważonego rozwoju”, a nie 
zrównoważonego, ponieważ stanu nasycenia tego zrównoważenia nie można w ide-
alny sposób osiągnąć, tak jak nie można osiągnąć doskonałości w zrównoważonym 
rozwoju. Procesowe harmonizowanie ładów związanych z jakością, ekologicznością, 
wrażliwością społeczną i innowacyjnością w konsekwencji tworzy produkt zrówno-
ważony, który należy pojmować w ciągu dynamicznym jako produkt równoważonego 
rozwoju. Taki produkt może osiągać stan zrównoważenia, jaki na dany moment był 
zakładany i możliwy do zrealizowania158. 

„Produkt zrównoważony posiada także pozytywne ekologiczne cechy, które są 
rozszerzonymi czynnikami gospodarki odpadami, stworzonymi dzięki decyzjom do-
tyczącym sposobu, w jakim produkt jest produkowany, z czego jest zrobiony (…) jak 

157 Ibidem.
158 M. Żuchowska-Grzywacz, Zrównoważony produkt…, op. cit., s. 7–12. 
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jest rozprowadzany, jak jest używany i jak się go można pozbyć na końcu cyklu życia 
produktu”159. Zdaniem M. Zajkowskiej natomiast produkty zrównoważone powinny 
rozwiązywać problemy zarówno klientów, jak i społeczno-środowiskowe. Według au-
torki implementacja zasad zrównoważonego rozwoju w działalności marketingowej 
przedsiębiorstw (związanych m.in. z produktem) prowadzi do powstania wartości 
dodanej dla konsumenta i stanowi źródło budowania długotrwałych relacji, które 
przynoszą korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa oraz środowi-
ska naturalnego160. Produkt zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju powinien uwzględniać wymagania przyszłych użytkowników, zapewniać im 
bezpieczeństwo oraz nie wywoływać negatywnego wpływu na środowisko i społe-
czeństwo161. Ponadto zdaniem P. Hąbek proces produkcyjny ww. wyrobów, aby być 
prawdziwie zrównoważonym powinien być zasilany odnawialnymi źródłami energii 
– energią słoneczną, wiatrem oraz paliwami biodegradowalnymi. Poza tym w celu 
zachowania zasobów naturalnych, przedsiębiorstwa powinny dążyć do obniżania 
materiałochłonności i energochłonności produkcji. Zdaniem autorki zrównoważo-
ny produkt powinien cechować się możliwością pełnego recyklingu, aby stanowić 
surowiec dla wyprodukowania nowego produktu. Powyższe jest szczególnie istotne 
dla opakowań produktów żywnościowych w aspekcie zrównoważonej konsumpcji. 
Dlatego producent powinien zapewniać, że każde opakowanie wykorzystane podczas 
procesu produkcyjnego zostało odzyskane lub ponownie użyte, a wysyłka gotowego 
produktu odbywała się w sposób jak najbardziej efektywny162. 

W kontekście zrównoważonej konsumpcji zatem ważne jest, aby opakowanie było 
„ekologiczne zgodnie z zasadą 4R”, co w praktyce oznacza163:

 – zmniejszenie masy produktu znajdującego się w opakowaniu (reduce); 
 – możliwość wielokrotnego wykorzystania opakowania (reuse);
 – ponowne wykorzystanie zużytego opakowania (recycle); 
 – odzyskanie surowca ze zużytego opakowania (remowe). 

159 T. Trojanowski, Projektowanie…, op. cit., s. 513–522. 
160 M. Zajkowska, Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marke-
tingowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 
2015, (875) 41, t. 2, s. 359–370.
161 P. Hąbek, Projektowanie i rozwój produktów w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Pyka 
(red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, TNOiK,  
Katowice 2010, s. 413–423.
162 P. Hąbek, Zrównoważone wytwarzanie egzemplifikacją koncepcji CSR w obszarze produkcji, „Organizacja 
i Zarządzanie” 2011, nr 2, s. 95–110. 
163 M. Makowski, Podstawy marketingu w teorii i praktyce, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2011, 
s. 76. 



Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

54 

Ponadto, opakowania jako integralna część większości produktów żywnościo-
wych, powinny chronić zapakowany produkt przed warunkami zewnętrznymi, 
wpływając na jego jakość i bezpieczeństwo, ułatwiać operacje transportowo-przeła-
dunkowe, magazynowe i handlowe, podwyższać wartość użytkową i jakość samego 
produktu, ułatwiać konsumpcję, informować o produkcie oraz go promować164. Poza 
tym opakowanie, z punktu widzenia zrównoważonej konsumpcji nie powinno zawie-
rać substancji szkodliwych dla zdrowia konsumenta (nietoksyczność opakowania165), 
jak już wcześniej zaznaczono podlegać recyklingowi, upcyclingowi, łatwo poddawać 
się utylizacji lub podlegać biodegradacji166.

Według D. Martina i J. Schoutena jedną z podstawowych cech zrównoważonego 
produktu jest to, że nie przyczynia się on do zwiększenia stężenia negatywnych sub-
stancji w ekosferze. Nie zanieczyszcza środowiska toksycznymi materiałami, węglem 
kopalnym lub syntetycznymi materiałami. Poza tym nie przyczynia się do wzrostu 
degradacji ziemskich systemów. Raczej wspiera i umacnia środowiskowy kapitał, za-
miast go osłabiać albo uszczuplać. Produkt w koncepcji zrównoważonej konsumpcji 
nie podważa ludzkiej zdolności do spełnienia własnych potrzeb. Oznacza to, że pro-
dukt zrównoważony wspiera i umacnia kapitał ludzi i na pewno go nie wykorzystu-
je167. Również P. Hąbek podkreśla, że producenci muszą mieć na uwadze znaczenie 
czynnika ludzkiego w procesie produkcji. Uczciwe płace, humanitarne planowanie 
i gwarantowanie bezpiecznych warunków pracy zdaniem autorki stanowią podsta-
wowe elementy procesu tworzenia zrównoważonych produktów168. 

Powyższe elementy wpisują się w ideę Fair Trade – Sprawiedliwego Handlu (part-
nerstwa handlowego) opartego na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do 
większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważone-
go rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych (wyższych cen skupu, 
godziwych warunków pracy) oraz ochronę praw marginalizowanych producentów 
i pracowników najemnych. Fair Trade to jeden z systemów certyfikacji Sprawiedli-
wego Handlu, który za cel stawia sobie zmianę sytuacji producentów rolnych szcze-
gólnie w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej 

164 A. Barska, J. Wyrwa, Consumer Perception of Active and Intelligent Food Packaging, Zagadnienia Ekono-
miki Rolnej 4(349) 2016, s. 134–155; M. Makowski, Podstawy…, op. cit., s. 76; J. Karwowska, Opakowanie 
zgodne z kryteriami środowiskowymi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2021, s. 14–24. 
165 Szczególnie istotne jest to podczas stosowania tzw. powłok jadalnych (ang. edible coatings) służących do 
pokrywania powierzchni produktów żywnościowych (np. owoców i warzyw.). Głównymi składnikami powłok 
jadalnych są związki pochodzenia naturalnego, takie jak woski, oleje mineralne, polisacharydy i proteiny.
166 J. Karwowska, Opakowanie…, op. cit., s. 87–111.
167 T. Trojanowski, Projektowanie…, op. cit., s. 513–522.
168 P. Hąbek, Zrównoważone wytwarzanie…, op. cit., s. 95–110. 
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i Oceanii169. Według R. Nestorowicz kupując produkty z certyfikatem Fair Trade, 
otrzymuje się gwarancję, że osoby pracujące przy ich wytworzeniu były godziwie 
wynagrodzone, a przy produkcji nie łamano praw pracowniczych ani nie zatrudniano 
dzieci. Ponadto wypłacano dodatkową premię przeznaczoną na rozwój infrastruktury 
lokalnych społeczności i eliminowano wpływy pośredników nadużywających pozycji 
przetargowych170. 

Według M. Żuchowskiej-Grzywacz nie istnieją produkty, które posiadałyby wszyst-
kie te walory. Dlatego, jak już wcześniej wspominano, o produkcie zrównoważonym 
można mówić w aspekcie jego dążenia do osiągania stanów doskonałości, której 
w praktyce nie da się osiągnąć. W tym dążeniu można realizować tylko pewien „po-
ziom nasycenia” wartościami dodanymi, które są bardzo istotne z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Wymienione wartości do-
dane zdaniem autorki nie są katalogiem zamkniętym i nie zamykają listy dla ewen-
tualnych innych walorów wzbogacających produkt konwencjonalny. Lista ta może się 
poszerzać w zależności od kierunku i sposobu doskonalenia produktu171. 

Najistotniejszym kierunkiem czy też sposobem doskonalenia produkcji wpisują-
cym się w wyżej wymienioną ideę, a przede wszystkim w trendy zrównoważonej 
konsumpcji jest produkcja ekologiczna. W wyniku jej stosowania powstają produkty 
ekologiczne, za które zgodnie z Ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie eko-
logicznym i produkcji ekologicznej172 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/848173 uznaje się produkt pochodzący z produkcji ekologicznej, inny 
niż produkt wytworzony w okresie konwersji. Produkt ekologiczny pochodzi z rolnic-
twa stosującego konkretny system gospodarowania łączący ze sobą pozytywne od-
działywanie na środowisko naturalne, wysoką różnorodność gatunkową i biologiczną, 
wykorzystywanie naturalnych zasobów wraz z jednoczesną ich ochroną oraz zapew-
nieniem zwierzętom wysokich standardów chowu. Główną zasadą towarzyszącą 
produkcji żywności ekologicznej jest wyzbycie się chemicznych środków co pozwala 

169 https://www.fairtrade.org.pl/fairtrade/co-to-jest-fairtrade/ (15.07.2022 r.)
170 R. Nestorowicz, Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja, „Journal of Agri-
business and Rural Development” 2015, 3(37) s. 487–493. 
171 M. Żuchowska-Grzywacz, Zrównoważony produkt…, op. cit., s. 7–12. Zdaniem autorki produkty ekolo-
giczne/bio, regionalne, społecznie odpowiedzialne, pochodzące ze sprawiedliwego handlu, posiadające znak 
gwarancji jakości odmiennie definiowane na rynku czy też w przepisach prawnych mieszczą się w większym 
lub mniejszym stopniu w określeniu produktu zrównoważonego.
172 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 
1370).
173 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 834/2007 (Dz. U. L 150 Z14.6.2018, S.1).
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uzyskać jakość zbliżoną do tej, która powstaje naturalnie, bez ingerencji ludzkiej174. 
Produkty ekologiczne są wytwarzane bez sztucznych nawozów, syntetycznych środ-
ków ochrony roślin, genetycznie modyfikowanych organizmów. „Ich” podstawowe 
motto to „produkować, nie niszcząc ziemi – żywić, nie szkodząc społeczeństwu”175. 
Aby produkty oferowane na rynku można było zaliczyć do ekologicznych, muszą po-
siadać certyfikat wydany przez jedną z upoważnionych instytucji176. Ponadto zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem wszystkie opakowane produkty ekologiczne wy-
tworzone w Unii Europejskiej, posiadające certyfikat rolnictwa ekologicznego, powin-
ny być oznaczone europejskim logo żywności ekologicznej (Eko liść) wraz z numerem 
jednostki certyfikującej177. 

Żywność pochodzenia ekologicznego cechuje się również178:
 – bardzo wysoką zawartością wartości odżywczych i witamin – produkty pełno-

wartościowe;
 – niskim stopniem przetworzenia – występują w naturalnej postaci, stosowane 

są jedynie niezbędne procesy przetworzenia takie jak kiszenie czy suszenie;
 – brakiem chemicznych dodatków;
 – świeżością, przy zachowaniu dobrych właściwości przechowalniczych. 

Poza tym, według J. Gadomskiej, T. Sadowskiego i M. Buczkowskiej produkty eko-
logiczne odznaczają się także korzystnym wpływem na zdrowie ludzkie oraz są bez-
pieczniejsze od tych produkowanych konwencjonalnie, ponieważ zawierają w skła-
dzie znikome ilości pozostałości nawozów, środków ochrony roślin i metali ciężkich. 
Posiadają lepszy rozkład mikroskładników i makroskładników co czyni je bardziej 
wartościowymi w porównaniu do wytwarzanych konwencjonalnie, ponadto są lep-
szej jakości, którą zależnie od kontekstu można różnie rozpatrywać179. Można brać 

174 M. Miśniakiewicz, G. Suwała, Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, „Zeszyty Naukowe AE w Kra-
kowie” 2006, nr 705, s. 57–75; U. Niggli, Sustainability of organic food production: Challenges and innova-
tions, „Proceedings of the Nutrition Society” 2014, 74, p. 83–88.
175 K. Szołtysek, Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2004, 
s. 11.
176 Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej IJHARS na dzień 07.07. 2022 w Polsce istnieje 
12 upoważnionych jednostek certyfikujących. 
177 R. Nestorowicz, Oznakowanie…, op. cit. s. 487–493.
178 M. Miśniakiewicz, G. Suwała, Żywność ekologiczna…, op. cit., s. 60.
179 Według M. Wiśniewskiej jakość żywności może być rozumiana jako „zbiór cech produktu żywnościo-
wego oraz czynników i warunków je kształtujących w całym cyklu życia (…), które łącznie zapewniają osią-
gniecie zgodności żywności z wymaganiami w celu zaspokojenia szeroko pojętych potrzeb”. M. Wiśniewska,  
Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem produktu żywnościo-
wego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 26.
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pod uwagę jej bezpieczeństwo180, wartość odżywczą, sensoryczną, jakość handlową, 
zawartość zanieczyszczeń czy też brak środków konserwujących181. 

Produkty ekologiczne charakteryzują się zatem cechami, które można odnieść do 
podziału na atrybuty indywidualne – osobiste (prywatne) i atrybuty społeczne – śro-
dowiskowe (publiczne)182. Z punktu widzenia zrównoważonej konsumpcji istotne są 
przede wszystkim te drugie. Cechy produktu określane jako atrybuty indywidualne 
zdaniem M. Grzybowskiej-Brzezińskiej, M. Grzywińskiej-Rąpcy (za J. Newerli-Guz, M. 
Śmiechowska 2004) są cenione raczej z pobudek egoistycznych podyktowanych po-
trzebami konsumentów. W przypadku cech społecznych w produktach ekologicznych 
wymienia się aspekty ochrony środowiska oraz respektowanie dobrostanu zwierząt 
w produkcji rolniczej. Uznane są one jako cechy nieużytkowe produktu, a dostrze-
ganie ich przez konsumentów jest związane z przesłankami altruistycznymi, jakie 
determinują ich zachowania. Te atrybuty zdaniem Autorek powodują, że konieczne 
staje się postrzeganie produktów ekologicznych w szerszym aspekcie – w odniesieniu 
do stanu środowiska przyrodniczego i związków zachodzących pomiędzy metodami 
produkcyjnymi rolnictwa a środowiskiem przyrodniczym oraz pomiędzy środowi-
skiem, a zdrowiem183. 

Reasumując powyższe rozważania wydaje się, że produkt żywnościowy w kon-
tekście zrównoważonej konsumpcji może budzić wiele kontrowersji. Ze względu na 
złożoność i wielokierunkowość jej przejawów (opisanych w następnym podrozdziale) 
problematyczne może być jego zdefiniowanie i określenie jego wszystkich atrybutów. 
W zależności od kierunku i sposobu tworzenia czy też doskonalenia produktu „pod-
stawowego/konwencjonalnego” można uzyskać produkt w mniejszym lub większym 
stopniu odpowiadający definicji produktu zrównoważonego, do którego pozytywne 
nastawienie jest punktem wyjścia do stymulowania zrównoważonej konsumpcji. 

180 Szerzej na ten temat w rozdziale 3. 
181 J. Gadomska, T. Sadowski, M. Buczkowska, Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu, „Pro-
blemy Higieny i Epidemiologii” 2014, 95(3), s. 556–560. Przeglądu definicji oraz cech jakości żywności do-
konali m.in. E. Czernyszewicz, Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsu-
mentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2008, s. 10–16; M. Wiśniewska, 
Od gospodarstwa…, op. cit. s 19–26; M. Niewczas-Dobrowolska, Jakość…, op. cit., s. 8–15; M. Wiśniewska, 
E. Malinowska, Zarządzanie…, op. cit., s. 25–43, 
182 M. Grzybowska-Brzezińska, M. Grzywińska-Rąpca, Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory 
konsumentów, Zeszyty Naukowe SGGW, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016, Nr 114, 
s. 57–68.
183 Ibidem.
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2.3.  Przejawy zrównoważonej konsumpcji żywności
Zachowania konsumentów na rynku żywności są zróżnicowane. Z jednej strony 

obserwować można proces ujednolicania konsumpcji i przejmowanie wzorców z in-
nych krajów, zaś z drugiej – indywidualizację preferencji zakupowych i stylu życia. 
Na postawy konsumentów istotny wpływ wywierają zmiany zachodzące w otocze-
niu, determinowane m.in. procesami globalizacji czy internacjonalizacji gospodarki 
światowej. Wpływ wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, 
powoduje, że zmiany w konsumpcji żywności charakteryzują się różnym zasięgiem 
w poszczególnych grupach konsumentów. Wzorce konsumpcji upowszechniają się, 
ulegają przenikaniu, ale ich idee często są sobie przeciwstawne. Przykładowo procesy 
globalizacji prowadzą do zjawiska upodabniania się, czyli homogenizacji globalnej 
kultury konsumpcyjnej, a z drugiej strony część społeczeństwa dąży do indywiduali-
zacji konsumpcji i różnicowania zachowań konsumentów184. Obecnie obserwować 
można ścieranie się ze sobą dwóch przeciwstawnych megatrendów, tj. konsump-
cjonizmu i konsumpcji zrównoważonej. Skala zagrożeń wynikających z nadmiernej 
konsumpcji doprowadziła do wykreowania tego drugiego oblicza współczesnej kon-
sumpcji, tj. konsumpcji zrównoważonej. Jest ona elementem idei zrównoważonego 
rozwoju (ang. sustainable development). Zrównoważona konsumpcja oznacza zaspo-
kajanie potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb 
przyszłych pokoleń. Pojęcie to obejmuje trzy filary zrównoważenia: gospodarkę, spo-
łeczeństwo i środowisko. Chodzi więc o świadome oraz odpowiedzialne korzystanie 
z dostępnych zasobów na poziomie jednostek, gospodarstw domowych, społeczności 
lokalnych, samorządów terytorialnych, rządów państwowych oraz struktur między-
narodowych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju185. Stąd coraz częściej 
miejsce „maksymalizowania spożycia” zastępuje poszukiwanie umiaru, które przeja-
wia się minimalizowaniem gospodarczej i społecznej nierównowagi, rozwojem zrów-
noważonym, a przede wszystkich zrównoważonym oddziaływaniem na środowisko 
oraz zrównoważoną konsumpcją186.

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rozwój zrównoważonej kon-
sumpcji jest rosnąca świadomość konsumentów. Konsument świadomy to osoba, 
która zbiera informacje o produkcie m.in. w zakresie jego pochodzenia, składu, me-
tod produkcji, czy społecznej odpowiedzialności producenta. Wzrost świadomości 

184 G. Sobczyk, Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria 
Ekonomia 2014, s. 87–104.
185 A. Dąbrowska, Postawy polskich konsumentów – od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, 
„Handel Wewnętrzny” 2015, 2, s. 92.
186 A. Matel, Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich, „Zarządzanie. Teoria 
i Praktyka” 2015, 13(3), s. 17.
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konsumenckiej tworzy nowy profil konsumenta – racjonalnego i wymagającego, co 
z kolei w dłuższej perspektywie kształtuje świadomy popyt, jak również generuje 
zmiany na rynku187. A. Dąbrowska i inni. wskazuje na istotę kompetencji konsumenc-
kich, rozumianych jako „wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, wyróżniające 
daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościo-
wym realizacji potrzeb niższego i wyższego rzędu, przy zachowaniu odpowiedzial-
ności za dokonywane wybory i podejmowane decyzje”188. U podstaw zrównowa-
żonej konsumpcji mogą tkwić przesłanki etyczne, zdrowotne lub fizyczne. Etyczne 
zachowania konsumentów, to „podejmowanie decyzji, dokonywanie zakupów i inne 
doświadczenia związane z konsumpcją, na które mają wpływ wartości etyczne kon-
sumentów”189. Konsumpcja etyczna odnosi się zarówno do etycznych zachowań 
konsumpcyjnych, jak i do tak zwanych produktów mających zawartość etyczną190 
i oznacza podejmowanie decyzji zakupowych z uwzględnieniem konsekwencji spo-
łecznych i środowiskowych191. Na rynku żywności wymienić można trzy główne kate-
gorie konsumpcji etycznej192: pozytywne etyczne zachowania konsumentów (zakup 
produktów z cechami etycznymi, sprawiedliwy i etyczny handel), negatywne etyczne 
zachowania konsumentów (bojkot, unikanie zakupu dóbr wyprodukowanych nie-
etycznie) oraz konsumenckie akcje (lobbing, bezpośrednie akcje przeciw nieetycznym 
producentom). 

Poniżej omówiono wybrane przejawy konsumpcji zrównoważonej.
Odwołując się do paradygmatu rozwoju zrównoważonego i trendu zrówno-

ważonej konsumpcji ważnym zjawiskiem jest dekonsumpcja, czyli antykonsume-
ryzm193, który oznacza świadome ograniczanie konsumpcji do rozmiarów racjo-
nalnych, które wynikają z naturalnych, indywidualnych, fizycznych i psychicznych 

187 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach…, op. cit., s. 70. 
188 A. Dąbrowska, F. Bylok i in., Kompetencje konsumentów…, op. cit., s. 54.
189 J. Bray, N. Johns, D. Kilburn, An exploratory study into the factors impeding ethical consumption, „Journal 
of Business Ethics” 2011, 98(4), s. 597.
190 S. Smyczek, M. Grybś-Kabocik, J. Matysiewicz, A. Tetla, Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku,  
Wydawnictwo Placet, Warszawa 2017, s. 38.
191 E. Goryńska-Goldman, W. Mytko, Zrównoważona…, op. cit., s. 44.
192 F. Bylok, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne. Studium socjologiczne, „Śląsk” Wydaw-
nictwo Naukowe, Katowice 2013, s. 219–220; F. Bylok, Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna. 
Czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja?, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, 43 T. 3, Zarzą-
dzanie, s. 46; P.F. Burke, C.E. Eckert, S. Davis, Segmenting consumers’ reasons for and against ethical con-
sumption, „European Journal of Marketing” 2014, 48, s. 2240–2241. 
193 T. Zalega, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI 
wieku, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, 2(5), s. 5; M. Balcerowicz-Szkutnik, Zmiany modelu konsumpcji jako 
efekt procesów globalizacyjnych – próba oceny istniejących związków, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, 373, s. 15.
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cech konsumenta194. Ta koncepcja konsumpcji oparta jest więc na zaspokojeniu 
potrzeb w sposób, który nie pozbawia przyszłych pokoleń możliwości satysfakcjo-
nującego zaspokajania swoich potrzeb. Obecnie nieuzasadniona względami biolo-
gicznymi i społeczno-kulturowymi masowa konsumpcja, doprowadziła w krajach 
wysokorozwiniętych do zjawiska hiperkonsumpcji, gdzie znaczna część żywności 
jest marnowana. Marnotrawstwo żywności postrzegać należy jako duży problem 
środowiskowy, etyczny, moralny i ekonomiczny195. W Polsce rocznie marnuje się 
ponad 5,0 mln ton196 żywności, w tym ponad 60% wyrzucanego jedzenia pochodzi 
z gospodarstw domowych197. Najczęściej wyrzucanymi przez polskich konsumentów 
produktami żywnościowymi są pieczywo, świeże owoce, warzywa tzw. nietrwałe, 
typu sałata, rzodkiewka, pomidory, ogórki, ponadto wędliny oraz napoje mleczne. 
W polskich gospodarstwach marnowane są także niespożyte komponenty posiłków, 
głównie ugotowane ziemniaki, ryż, makaron, warzywa. Wśród głównych przyczyn 
marnotrawstwa wymienić można: brak pomysłu na wykorzystanie produktów do 
przygotowania potraw (10,3%), zakupy produktów niskiej jakości (10,8%), niewłaści-
we przechowywanie (14,2%), zbyt duże opakowanie (17,0%), nieprzemyślane zakupy 
(19,7%), zakup zbyt dużej ilości żywności (22,5%), przygotowanie zbyt dużej ilości 
jedzenia (26,5%), przeoczenie daty ważności (42,0%), zepsucie żywności (65,2%)198. 
Kluczowym elementem ograniczania i powstrzymania marnotrawstwa żywności jest 
trend zrównoważonej konsumpcji, w tym dekonsumpcja, rozumiana jako racjonalna, 
świadoma, odpowiedzialna i etyczna konsumpcja199. Zjawisko dekonsumpcji poprzez 
swoje zróżnicowanie oraz wielkowymiarowość może być rozpatrywane jako200: 

1. konsumpcja asekuracyjna, zabezpieczająca, tj. ograniczanie konsumpcji ze 
względu na zmiany otoczenia wpływające na stabilność sytuacji ekonomicznej 
jednostki i gospodarstwa domowego;

194 C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 143.
195 M. Niedek, K. Krajewski, Problematyka marnowania żywności w Polsce, a kształtowanie wzorca zrówno-
ważonej konsumpcji, „Studia Ecologiae Bioeticae” 2021, 19, 2, s. 18.
196 Nie marnujemy. Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku, Raport 
z badań, Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa 2021, s. 5.
197 S. Łaba, B. Bilska, M. Tomaszewska, R. Łaba, K. Szczepański, A. Tul-Krzyszczuk, M. Kosicka-Gębska, D. Koło-
żyn-Krajewsksa, Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce, „Przemysł Spożywczy” 2020, 
t. 74, s. 16.
198 S. Łaba (red.), Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu, Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020, s. 119.
199 E. Szul, Dekonsumpcja – moda czy kryzys, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów 2012, 24, s. 318.
200 J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów: teoria i praktyka, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 157, za: J. Campertier, Konsument i konsumpcja 
w społeczeństwie postmdernistycznym, Warszawa 1996, s. 15.
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2. ograniczenie ilościowe konsumpcji na rzecz wzrostu aspiracji jakościowych;
3. ograniczenie konsumpcji w sferze materialnej na rzecz sfery niematerialnej, 

tj. zwiększania w konsumpcji udziału usług;
4. ograniczenie konsumpcji w celu jej racjonalizacji. 

Wspólnymi elementami zróżnicowanych przejawów dekonsumpcji są sygnali-
zowane już wcześniej swoiste normy postępowania według zasady 3R – „Reduce, 
Reuse, Recycle”, czyli ogranicz, ponownie użyj i odzyskuj201, którą często rozszerza się 
do zasady 5R – „Reduce, Reuse, Redistribute, Repair, Recycle” (ogranicz, ponownie 
użyj, redystrybuuj, naprawiaj i odzyskuj)202 lub nawet 6R, na którą składają się: „Re-
think, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover (przemyśl, odmawiaj, ogranicz, użyj 
ponownie, odzyskuj, naprawiaj)”203. Niektóre postulaty wymienionych zasad odnieść 
można także do rynku żywności. Podstawowym założeniem jest zasada świadomego 
ograniczania („Reduce”), która nakłania do minimalizmu i redukcji ilości nabywanych 
produktów. Na rynku żywności uwidaczniać się może to m.in. dokonywaniem świa-
domych zakupów, planowaniem konsumpcji i nabywaniem dóbr o krótkim terminie 
przydatności do spożycia, aby ograniczyć wyrzucanie towarów zepsutych i nieskon-
sumowanych, wprowadzaniem zrównoważonej polityki zakupowej, wspierającej cele 
społeczne i środowiskowe oraz lokalne rynki poprzez np. bezpośrednie zakupy żyw-
ności od lokalnych producentów w ramach np. działalności kooperatyw żywnościo-
wych. Zasada „Reuse” zachęca do powtórnego wykorzystania produktów jednora-
zowego użytku oraz do kupowania rzeczy możliwych do spożytkowania wielokrotnie 
oraz wymyślania nowych zastosowań dla raz używanej rzeczy. W przypadku rynku 
żywności jej przejawem może być ponowne wykorzystanie przedmiotów, np. szkla-
nych słoików na przetwory do przechowywania trwałych, sypkich produktów. Kolejną 
zasadą w ramach dekonsumpcji jest redystrybucja („Redistribute”), która na rynku 
żywności może przybierać postać foodsharing’u, czyli dzielenia się nadmiarem żyw-
ności. Zasada „Rethink” na rynku żywności polegać może na rewidowaniu potrzeb za-
kupowych, znajdowaniu alternatyw produktów, odmowie korzystania ze słomek, 
czy jednorazowych łyżeczek do produktów żywnościowych np. lodów. Z kolei zasada 

201 M. Balcerowicz-Szkutnik, Zmiany modelu konsumpcji jako efekt procesów globalizacyjnych – próba oceny 
istniejących związków, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 
2018, 373, s. 15.
202 A. Wilczak, Rola konsumenta w procesie kreowania wartości opartej na zasadzie 5R, „Problemy Zarzą-
dzania” 2016, 14/1 (2), s. 93.
203 W. Patrzałek, Dekonsumpcja. Motywy. Cele. Funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 72.
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„Recycle” mówi o przetwarzaniu i odzyskiwaniu, w tym dotyczy segregacji śmieci 
i zwrócenia uwagi, czy wykonujemy ją prawidłowo204. 

Dekonsumpcyjny styl życia ma na uwadze nie tylko same zachowania konsumen-
ta, ale również wartości i poglądy, które prowadzą do podejmowania przez niego 
decyzji o rezygnacji z konsumpcji lub ograniczenia spożycia niektórych dóbr. Przemia-
na świadomości konsumentów w kierunku konsumpcji zrównoważonej, przejawem 
której jest także dekonsumpcja, zachodzi przede wszystkim w sferze żywienia, wzro-
stu wiedzy na temat produkcji żywności, certyfikatów i chęci nabywania produktów 
certyfikowanych, redukcji wytwarzanych odpadów, unikania nadmiernej ilości opako-
wań oraz ich recykling. Istotna jest tutaj nie tylko wiedza konsumenta o produktach, 
producentach i certyfikatach, ale także świadomość sprzężenia zwrotnego między 
procesami produkcji, konsumpcji i utylizacji towarów205. Ponadto dekonsumpcję, jako 
świadoma konsumpcja oparta na racjonalnych wyborach konsumenckich, w zakre-
sie konsumpcji żywności może oznaczać rezygnację z żywności wysokokalorycznej 
i przetworzonej na rzecz zastępowania jej produktami dostosowanymi do zbilanso-
wanych diet odpowiednich do wieku, trybu życia i aktywności fizycznej206. Stąd zrów-
noważony konsument na rynku żywności skupia się także na spożywaniu zdrowej 
żywności, która powinna zapobiegać ewentualnym chorobom. Jednym z przejawów 
dekonsumpcji jest także wegetarianizm, który najogólniej ujmując polega na stoso-
waniu diety eliminacyjnej, opartej na zakazie konsumpcji mięsa oraz spożywaniu 
produktów roślinnych i nabiałowych. Wegetarianizm to także konsumpcja etyczna, 
a względy etyczne związane z poszanowaniem życia wszystkich istot żywych należą 
do najważniejszych motywatorów przejścia na wegetarianizm207. Etyka w zachowa-
niach dekonsumpcyjnych może także polegać na zwracaniu uwagi przez konsumen-
tów przy wyborze produktów na politykę firm, przestrzeganie praw pracowniczych 
i odpowiedzialność społeczną podmiotów208. To konsument podejmuje świadome 
wybory i może ograniczyć lub zrezygnować z konsumpcji żywności wytwarzanej przez 
podmioty, które nie działają odpowiedzialnie i etycznie.

Jednak uwagę należy zwrócić na fakt, że zachowania dekonsumpcyjne można 
obserwować przede wszystkim wśród konsumentów, którzy zaspokoili już swoje 
podstawowe potrzeby i mogą pozwolić sobie na produkty „z wyższej półki”, w tym 

204 http://www.otzo.most.org.pl/Zero_Waste_ZWIA.pdf (dostęp: 25.04.2022 r.).
205 A. Neale, Zrównoważona konsumpcja…, op. cit., s. 144.
206 W. Patrzałek, Dekonsumpcja – racjonalny wybór, czy ekonomiczny przymus?, „Forum Socjologiczne” 2013, 4,  
s. 17.
207 W. Patrzałek, Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 38, s. 50.
208 W. Patrzałek, Dekonsumpcja – racjonalny wybór…, op. cit., s. 20.
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dbanie o zdrowie czy ekologię209. W Polsce wzrastająca świadomość konsumencka 
powoduje, zwłaszcza wśród osób lepiej wykształconych i zamożnych, przywiązywanie 
dużej wagi do odżywiania i kształtowania zdrowych nawyków w dziedzinie konsump-
cji żywności210, co świadczyć może o rosnącym zaangażowaniu konsumpcyjnym zgod-
nym z nurtem dekonsumpcji. Jest to wiodący trend konsumpcji na rynku żywności, 
a zróżnicowanie jego przejawów powoduje, że w jego tok wpisuje się wiele innych 
postaci konsumpcji zrównoważonej, przykłady, których zostały omówione poniżej.

Przejawem dekonsumpcji może być ekokonsumpcja, zwana również konsumpcją 
zieloną. Jak podaje Bywalec211 podstawą konsumpcji ekologicznej są kryteria etyczne. 
W przypadku ekokonsumpcji przejawem etycznych zachowań jest zakup żywności 
ekologicznej, której produkcja oraz konsumpcja są mniej szkodliwe dla środowiska 
lub zakup celem ochrony zdrowia. Ekokonsumpcja obejmuje przede wszystkim spoży-
cie żywności ekologicznej oraz zachowania proekologiczne w funkcjonowaniu gospo-
darstwa domowego. Uzyskanie żywności spełniającej kryteria i normy ekologiczne 
wymaga odpowiedniej produkcji surowców i przetwórstwa produktów212. Ekologiza-
cję konsumpcji utożsamia się najczęściej z aprobującymi postawami konsumentów 
wobec środowiska naturalnego oraz rosnącą ich świadomością ekologiczną, czyli ro-
snącym zrozumieniem zagrożeń wynikających ze złego stanu środowiska naturalnego 
oraz roli czynnika antropogenicznego w jego kształtowaniu. Ekologizacja życia i kon-
sumpcji może przejawiać się poprzez większą dbałość o zdrowie, wzrost wydatków na 
cele zdrowotne, kontrolę odżywiania, w tym preferowanie produktów naturalnych, 
unikanie produktów zawierających konserwanty, stosowanie diety o zróżnicowanych 
wartościach odżywczych, aktywnością fizyczną, życiu w zgodzie z naturą. Ponadto 
ekologizacja konsumpcji oparta jest na racjonalnej konsumpcji i zawiera istotne wy-
miary zachowań dekonsumpcyjnych, które dotyczą m.in. oszczędnego wykorzystania 
dóbr konsumpcyjnych, ograniczania konsumpcji dóbr, które sprzyjają wykorzystaniu 
rzadkich i nieodnawialnych zasobów, tworzą odpady pokonsumpcyjne, nabywaniu 
i konsumowaniu dóbr pozostawiających niewielką ilość odpadów pokonsumpcyj-
nych, konsumowaniu dóbr, które nie pochodzą z niehumanitarnych hodowli zwierząt 
(np. tuczu drobiu, hodowli zwierząt futerkowych), jak również z niewolniczej lub 
nisko opłacanej pracy ludzi. Ten trend konsumpcji sprzyja przede wszystkim zapotrze-
bowaniu na żywnościowe produkty naturalne, przyjazne dla środowiska, co z kolei 

209 M. Piekut, A. Obszyńska, M. Piegat, A. Balicka, A. Kwiatkowska, Wybrane trendy w konsumpcji współcze-
snych społeczeństw, [w:] M. Piekut (red.), Perspektywy gospodarcze – przedsiębiorczość, innowacje, konsu-
ment, „Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych”, Płock 2016, s. 116.
210 W. Patrzałek, Zmiany nawyków…, op. cit., s. 56.
211 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007, s. 139.
212 G. Sobczyk, Współczesna…, op. cit., s. 97–98.
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napędza rozwój rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Wartość polskiego 
rynku żywności ekologicznej, wyrażona w cenach detalicznych brutto, szacowana jest 
na 1,36 mld zł, co stanowi zaledwie 0,5 proc. całego rynku spożywczego, ale w latach 
2019–2020 wartość rynku wzrosła o 10%213. Jego rozwojowi sprzyjają także działania 
marketingowe, przyjmujące różne formy kampanii, które uświadamiają i rekomen-
dują wybieranie certyfikowanej żywności ekologicznej (Tab. 2.2). Przykładem jest 
„euroliść”, czyli znak europejskiego rolnictwa ekologicznego, jeden z najważniejszych 
ekologicznych certyfikatów w Europie. Obecność znaku jest potwierdzeniem, iż za-
kupiony ekoprodukt spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Unię Europejską 
w sprawie rolnictwa ekologicznego, a producent, przetwórca lub importer posiada-
jący certyfikat ekologiczny potwierdza ich spełnienie214. Ponad 32% konsumentów 
w Polsce, w tym głównie kobiety, należy do kategorii „regularnych konsumentów 
żywności ekologicznej”, tj. deklaruje zakupy tego typu żywności „przynajmniej raz 
w tygodniu” oraz „przynajmniej raz w miesiącu”. Najwyższy udział ekokonsumentów 
odnotowuje się w województwie śląskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz łódz-
kim. Po żywność ekologiczną sięgają najczęściej osoby w wieku 36–45 lat, ale wyso-
ki udział konsumentów regularnych odnotowuje się również wśród konsumentów 
z przedziałów wiekowych 25–35 i 46–55 lat215. Przy zakupie żywności ekologicznej 
Polacy najczęściej wybierają owoce i warzywa216.

Tabela 2.2. Oznaczenia żywności ekologicznej

„Euroliść” – znak certyfikowanej  
żywności ekologicznej

Znak potwierdzający zgodność wyrobu 
z wymaganiami rolnictwa ekologicznego

Źródło:https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/rolnictwo-ekologiczne (22.05.2022 r.)

213 Raport: Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021, Koalicja na rzecz BIO we współpracy z Nielse-
nIQ, Warszawa 2021, s. 7, https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_05-07-2021.pdf 
(22.05.2022 r.). 
214 https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zrownowazona-gospodarka/eurolisc/ 
215 Raport: Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021…, op. cit., s. 18.
216 E. Biazik, M. Śmieja, Ekologiczne produkty żywnościowe na polskim rynku: stan i perspektywy,  
„Organizacja, Ekonomika i Problemy Społeczne” 2021, 69, s. 7–28.
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Niestety popularyzacja ekokonsumpcji staje się coraz częściej okazją do stosowa-
nia przez producentów, również na rynku żywnościowym, nieuczciwego, fałszywe-
go zielonego marketingu, tzw. greenwashingu. W wolnym tłumaczeniu zjawisko to 
określa się także mianem „zielonych kłamstw”, „zielonego prania mózgu”, „zielonego 
mydlenia oczu” lub potocznie – „ekościemą”217. Zjawisko to polega na wywoływa-
niu u klientów wrażenia, że produkt został wytworzony w sposób ekologiczny lub 
przedsiębiorstwo wytwarzające działa w zgodzie z naturą. Producenci korzystając 
z fali zainteresowania konsumpcją „eko”, fałszywie deklarują, że ich działania i pro-
dukty są przyjazne dla środowiska, a podejmowane inicjatywy służą lokalnej społecz-
ności. Tak prowadzona komunikacja ma za zadanie stworzyć pozory, że oferowane 
produkty pozytywnie wyróżniają się na tle konkurencji biorąc pod uwagę właśnie 
wymiar środowiskowy. Narzędziami marketingowymi mającymi na celu przedsta-
wienie organizacji i jej produktów jako przyjaznych dla środowiska są odpowiednie 
stwierdzenia, terminologia, hasła, znaki graficzne, kolory wprowadzające klientów 
w błąd, proponując im artykuły mające niewiele wspólnego z ekologią, posiadające 
pseudoekologiczne etykiety218. Wśród często stosowanych strategii greenwashingu 
w sieciach sprzedaży żywności w Polsce wymienić należy umieszczanie elementów 
graficznych oraz kolorystykę opakowań sugerującą ekologiczność produktu219, inne 
to np. kłamstwo lub brak dowodu na to, że produkt został wyprodukowany zgodnie 
z ekologicznymi wymogami, podawanie nieprecyzyjnych informacji, używanie fałszy-
wych lub niezgodnych z prawem certyfikatów, nieprawdziwe dane o składzie towaru. 
Te nierzetelne działania nazywa się „zieloną dezinformacją”.

Ekologiczne zachowania konsumentów na rynku żywności mogą być motywo-
wane wieloma czynnikami, m.in działaniami rządowymi, działaniami ruchów kon-
sumenckich czy szeroko rozumianymi przemianami społeczno-kulturowymi. Deter-
minantami upowszechniania ekologicznych wzorców konsumpcji mogą być także 
wpływy społeczne, w tym ekokonsumenci przekazujący wzorce do naśladowania, 
liderzy opinii, którzy kształtują i wpływają na wybory nabywców220. Istotnym czyn-
nikiem upowszechniania zachowań ekologicznych może być także moda. Wówczas 
konsumenci poprzez demonstrację, np. zakupy produktów ekologicznych dążą do 
uzyskania prestiżu, którego źródłem mogą być produkty modne, ale także tzw. 

217 A. Kurzak-Mabrouk, Dezinformacyjne niezrównoważone praktyki w działalności biznesowej, „Nowocze-
sne Systemy Zarządzania” 2020, z. 15, nr 2, s. 34. 
218 A. Kurzak-Mabrouk, Dezinformacyjne niezrównoważone…, op. cit., s. 35.
219 A. Jakubczak, Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce, „Polityki Europejskie 
Finanse i Marketing” 2018, 20, s. 81.
220 A. Burgiel, Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśla-
downictwo, ostentacja i snobizm, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 47.
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demonstracyjny rozsądek, czyli mądre i odpowiedzialne społecznie wybory221. Ry-
nek żywności ekologicznej w Europie należy do jednego z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się segmentów rynku żywności. W Polsce udział żywności ekologicznej 
w ogólnej sprzedaży żywności na tle krajów europejskich jest relatywnie niski, ale ob-
serwuje się systematyczny wzrost wydatków na tego typu żywność222. Jednak wśród 
motywów konsumpcji żywności ekologicznej w Polsce przeważają raczej osobiste 
cele konsumenta, w tym preferowanie zdrowego odżywiania, względy ekonomicz-
ne, mniej natomiast troska o środowisko przyrodnicze. Stąd w praktyce konsumpcja 
żywności ekologicznej może w mniejszym stopniu być motywowana dbałością o stan 
środowiska niż dbałością o stan zdrowia. Jak wynika z raportu „Żywność ekologiczna 
w Polsce”, krajowi konsumenci są pozytywne nastawienie do żywności ekologicznej, 
którą opisują jako „dobrą dla zdrowia”, „bezpieczną”, „wysokiej jakości”, „o dużej 
wartości odżywczej”, „budzącą zaufanie”, choć coraz częściej odwołują się do aspek-
tów etycznych związanych z produkcją i dystrybucją żywności, np. fair trade, dobrych 
warunków chowu zwierząt223. 

Postawą konsumencką wpasowującą się w nurt ekologizacji konsumpcji jest eko-
buddyzm, który przejawia się zakupami żywności ekologicznej oraz produktów Spra-
wiedliwego Handlu (ang. Fair Trade products)224. Mianem tym określa się produkty 
z gwarancją etycznego pochodzenia produkowane i sprzedawane przez organizacje 
sprawiedliwego handlu zrzeszone w Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu 
(ang. World Fair Trade Organisation) oraz produkty dostarczone na rynek z oznacze-
niami systemów certyfikacji Fair Trade225 (Tab. 2.3). Sprawiedliwy Handel to partner-
stwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej 
równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
przez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochronę praw marginalizo-
wanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa226. 
Sprawiedliwy Handel jest oddolnym, międzynarodowym ruchem społecznym dążą-
cym do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności 
i rękodzieła z krajów globalnego Południa227. Innymi oznakami ekobuddyzmu może 

221 G. Światowy, Zachowania konsumentów: determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE,  
Warszawa 2006, s. 112–113.
222 Raport: Żywność ekologiczna w Polsce, Raport 2021…, op. cit., s. 17.
223 Raport: Żywność ekologiczna w Polsce, Raport 2021…, op. cit., s. 17.
224 T. Zalega, Nowe trendy i makrotrendy…, op. cit., s. 6.
225 https://www.sprawiedliwyhandel.pl/certyfikacja-oznaczenia-produktow-sprawiedliwego-handlu/ 
226 https://www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy-handel/co-jest-sprawiedliwy-handel-fair-trade/ (dostęp: 
15.05.2022 r.).
227 https://sklep.sprawiedliwyhandel.pl/content/20-fair-trade-sprawiedliwy-handel (dostęp: 15.05.2022 r.).
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być konsumpcja i nabywanie produktów blisko swego miejsca zamieszkania, unika-
nie kupowania danych kategorii produktów, do których mamy krytyczny stosunek 
(np. jajek z chowu klatkowego)228.

Tabela 2.3. Systemy certyfikacji i oznaczenia produktów funkcjonujące w ramach spra-
wiedliwego handlu

System certyfikacji Oznaczenie

ECOCERT FAIR TRADE

BIO PARTENAIRE

FAIR FOR LIFE

FAIRTRADE

FAIRTRADE USA

NATURLAND FAIR

228 T. Zalega, Nowe trendy i makrotrendy…, op. cit., s. 6.
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System certyfikacji Oznaczenie

SMALL PRODUCERS’ SYMBOL 
(SPP)

WFTO FAIR TRADE  
GUARANTEE SYSTEM

Źródło:https://www.sprawiedliwyhandel.pl/certyfikacja-oznaczenia-produktow-sprawiedliwego-handlu/ 
(15.05.2022 r.)

Dekonsumpcja stanowi także fundament tzw. dobrowolnej prostoty (Voluntary 
Simplicity, VS)229. Koncepcja ta pojawiła się w krajach rozwiniętych gospodarczo jako 
zrównoważona alternatywa dla konsumpcyjnego stylu życia230. Jest to ruch propagu-
jący odpowiedzialną, świadomą konsumpcję, wybiegającą w przyszłość, które sprzy-
jają rozwojowi nowych wzorców zachowań, propagujących przejście od konsumenta 
zorientowanego wyłącznie na zaspokajaniu własnych pragnień, do konsumenta od-
powiedzialnego za swoje wybory231. Dobrowolna prostota głosi hasła powrotu do 
umiarkowanej konsumpcji, zgodnie z prawami natury i zdrowiem człowieka232. Dą-
żenia konsumentów do bardziej zrównoważonego i pełniejszego życia, przejawiają 
się pod różnymi zachowaniami, a jako alternatywne określenia VS wymienić można 
zielone drogi życia (green life-ways), życie przyjazne Ziemi (Earth-friendly living), udu-
chowione życie (soulful living), proste życie (simple living), zrównoważone style życia 
(sustainable liestyles), życie mające niewielkie konsekwencje, lekkie (living lightly), 
współczujące drogi życia (compassionate life-ways), świadomą prostotę (conscio-
us simplicity), życie z dbałością o Ziemię (Earth-conscious living) i prosty dobrobyt 
(simple prosperity)233. Wśród kluczowych cech konsumpcji VS na rynku żywności 
wymienić można m.in. konsumpcją lokalnych produktów, żywności ekologicznej, 

229 A. Wilczak, Rola konsumenta…, op. cit., s. 93.
230 J. Zrałek, Voluntary Simplicity – zrównoważony styl życia współczesnych konsumentów, „Studia Ekono-
miczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015, 231, s. 139.
231 E. Szul, Dekonsumpcja…, op. cit., s. 319.
232 W. Patrzałek, Dekonsumpcja – racjonalny…, op.cit., s. 19.
233 D. Elgin, Voluntary Simplicity. Toward a Way of Life That Is Outwardly Simple, Inwardly Rich, Second Edi-
tion, Harper Collins, New York 2010, s. 12–13.
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konsumpcję z umiarem, wegetariańską (bez mięsa), żywności prostej, lekkiej oraz 
w miarę możliwości, uprawianie własnych owoców i warzyw. 

Przejawem zrównoważonego trendu konsumpcji może być również międzyna-
rodowy ruch „Slow Life”, w tym „Slow Food”, który jest modelem życia i konsumpcji 
opartej na zdrowiu i racjonalności, przeciwstawnym do życia szybko, nieracjonalnie 
i niezdrowo. Graficznym symbolem ruchu Slow Food jest ślimak, który obrazuje tryb 
życia jaki warto wspierać i prowadzić (Rys. 2.3) 

Rysunek 2.3. Symbol ruchu Slow Food
Źródło: https://www.slowfood.com/ (16.05.2022 r.)

Zwolennicy ruchu Slow Food w opozycji do Fast Food przejawiają aspiracje ja-
kościowe, które są także jednym z wymiarów dekonsumpcji i zrównoważonej kon-
sumpcji (Tab. 2.4). Jednak istotną barierą w wyborze życia w wersji slow są cena 
i czas, ponieważ produkty slow są droższe oraz czasochłonne, wymagają więcej wy-
siłku w produkcji czy przygotowaniu234. Ponadto ruch Slow Food propaguje prawo 
do smaku, które zostało zagubione w cywilizacji konsumpcji235. Zanik różnorodności 
smaków w kierunku fast food jest wynikiem standaryzacji produktów na zglobalizo-
wanym rynku, a zasady Slow Food odnoszą się także do naszych decyzji – świado-
mych, przemyślanych, racjonalnych, które mają podnosić jakość życia i nie szkodzić 
nam i środowisku. Ruch Slow Food realizuje się jako organizacja non-profit, która 
od lat pracuje nad ochroną tradycyjnych produktów i broni praw do smaku. Bie-
rze pod swoją opiekę min. osoby, które wytwarzają unikatowe, ekologiczne, rzadkie 
produkty, które przekazują z pokolenia na pokolenie stare odmiany roślin, drzew 
owocowych, hodują rzadkie rasy zwierząt oraz strzegą bioróżnorodności236. Ruch ten 
promuje suwerenność żywnościową oraz chroni regionalnych producentów i lokalne 
dziedzictwo kulinarne, a także kładzie nacisk nie tylko na zmianę modeli produkcji 
i konsumpcji w kierunku bardziej zrównoważonej, ale również zmianę stylu życia 

234 M. Balcerowicz-Szkutnik, Zmiany modelu…, op. cit., s. 15.
235 E. Szul, Dekonsumpcja…, op. cit., s. 322.
236 https://sardiniaslowholidays.com/co-to-jest-slow-food/ (16.05.2022 r.)
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na umożliwiający czerpanie większej przyjemności ze spożywania zróżnicowanego 
regionalnie jedzenia, przez co wpływa również na kształtowanie rynku żywności237. 

Tabela 2.4. Kryteria różnicujące ruch Slow Food i Fast Food

Kryteria różnicujące Slow Food Fast Food

Podstawowa idea, atmos-
fera posiłku

Przyjemność przygotowania 
i spożywania, duże znaczenie 
atmosfery posiłku – spokojna, 
celebrowanie posiłku

Szybkość i wygoda konsumpcji, 
atmosfera posiłku nie ma więk-
szego znaczenia – szybka, w tym 
posiłki na wynos

Zakres i cel konsumpcji

Niszowa, zaspokojenie głodu, 
ale także potrzeb wyższego 
rzędu, m.in. zrównoważony roz-
wój, poprawa sytuacji ekono-
micznej lokalnych producentów, 
promowanie wartościowego 
odżywiania

Masowa, szybkie, łatwe zaspo-
kojenie głodu

Cechy żywności/Produkcja Lokalna, tradycyjna Masowa, standaryzowana
Pochodzenie surowców Regionalne, Lokalne Globalne
Wsparcie dla lokalnych 
producentów i rolnictwa Duże Znikome

Produktu i jego wizerunek Różnorodny, o wysokiej warto-
ści odżywczej, 

Nieróżnorodny, ujednolicony, 
o małej wartości odżywczej

Korzyść z konsumpcji Długotrwała Krótkotrwała, mała lub brak
Związek z kulturą, tradycją, 
regionem Silny Znikomy lub brak

Konsument Świadomy, „zrównoważony” Nieświadomy 

Cena Raczej wysoka, przystępna dla 
określonego segmentu rynku Niska, raczej przystępna

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Wiśniewska, Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”, 
„Zarządzanie i Finanse” 2012, R. 10, nr 3, cz. 2, s. 165.

Idea Slow Food skupia swoją uwagę na promocji lokalnej, tradycyjnej żywności 
odpowiednio certyfikowanej (Tab. 2.5). W szczególności patrzy na produkcje, które 
przegrały znaczenie społeczne i stają się zaniedbywane i marginalne, a model rozwo-
ju zaczyna się od tych produktów i producentów, którzy wciąż je produkują238. Obec-
nie ruch Slow Food działa w ponad 160 krajach i zajmuje się różnymi projektami, 

237 A. Rogala, Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata,  
„Journal of Agribusiness and Rural Development” 2015, 3, s. 516.
238 M. F. Fontefrancesco, The Slow Food Model: ARoad for Small-Scale Productions in a Globalised Market, 
„International Journal of Agricultural Management and Development” 2018, 8(1), s. 17–23.
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związanymi z żywnością i jej wpływem na planetę, kulturę, politykę oraz ludzi. Filo-
zofia organizacji opiera się na 3 filarach239: 

1. dobro – zasada ta odwołuje się do zmysłowej przyjemności, jaką czerpie się 
z konsumpcji produktu wysokiej jakości, z jego smaku, zapachu; 

2. czystość – produkcji żywności, która nie szkodzi środowisku, chroni naszą 
planetę; 

3. sprawiedliwość – zasada odwołująca się do godnych warunków pracy i płacy 
dla tych, którzy uczestniczą w produkcji żywności.

Tabela 2.5. Oznaczenia wyrobów regionalnych i tradycyjnych

System certyfikacji Oznaczenie

Chronione  
Oznaczenie Geograficzne

Chroniona  
Nazwa Pochodzenia

Gwarantowana  
Tradycyjna Specjalność

Źródło: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/oznaczenia-geograficzne/oznaczenia-geograficzne-
-w-systemie-wspolnotowym (22.05.2022 r.).

Wszystkie powyższe zasady wpisują się w trend zrównoważonego rozwoju. Ruch 
Slow Food, jako przejaw zrównoważonej konsumpcji nabiera na znaczeniu również 
w polskich realiach. Odzwierciedleniem tego może być fakt, że o rekomendację orga-
nizacji Slow Food walczy coraz więcej polskich restauratorów, których menu wpisuje 
się w ideę ruchu. Żywność i zjawisko Slow Food sprzyjają zrównoważonemu rozwo-
jowi i konsumpcji w szczególności poprzez utrzymanie, kultywowanie tradycji regio-
nu, kraju, podtrzymywanie zwyczajów kulinarnych, rozwoju lokalnego, regionalnego 

239 M. Wiśniewska, Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”, „Zarzadzanie i Finanse” 2012, R. 10, nr 3, cz. 2, 
s. 163, https://jeszfresh.pl/zdrowe-odzywianie/slow-food/ (dostęp: 18.05.2022 r.).
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rolnictwa, a tym samym poprawę sytuacji ekonomicznej rolników, hodowców i lo-
kalnych producentów żywności, poprawę stanu środowiska naturalnego, edukacji 
i zdrowia społeczeństwa, poprzez promowanie dobrego i wartościowego odżywiania 
się i zwiększanie świadomości w ramach tych wartości240.

Kolejnym przejawem zrównoważonej konsumpcji jest etnocentryzm konsumencki,  
określany mianem patriotyzmu konsumenckiego, ekonomicznego, gospodarczego, 
czyli „przekonanie konsumentów na temat powinności i moralności kupowania to-
warów pochodzenia krajowego”241. Oznacza więc preferowanie produktów rodzime-
go242. Patriotyzm konsumencki może występować w wersji lokalnej243, 244, zjawisko 
etnocentryzmu konsumenckiego jest ważnym czynnikiem warunkującym konsump-
cję w nurcie zrównoważonym245. Wynika to z faktu, że coraz bardziej świadomi kon-
sumenci, chcą żyć zdrowo i zwracają uwagę na to w jakich warunkach zostały wy-
produkowane konkretne towary oraz przez kogo. Jest to istotne szczególnie w ujęciu 
rynków lokalnych i regionalnych, bowiem wsparcie udzielane przez konsumentów 
jest istotne w stabilizowaniu rozwoju tych rynków. Zaufanie, jakim obdarza się pro-
dukty rodzimych przedsiębiorstw nawiązuje do pojęcia kapitału społecznego. Konsu-
ment wykazuje postawę obywatela określonego regionu i dokonując wyborów kon-
sumenckich podkreśla swoją przynależność do konkretnego obszaru geograficznego. 
Podstawą takich postaw może być chęć wspierania rodzimej produkcji, czy też prze-
konanie, że lokalne produkty są lepsze i mają najwyższą jakość. Zatem etnocentryzm 
można także traktować jako przejaw konsumpcji etycznej, ponieważ konsumenci et-
nocentryczni kierują się przy podejmowaniu decyzji nabywczych, bardziej względami 
moralnymi niż246. W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się coraz częściej różnego 
rodzaju akcje, których celem jest promocja krajowej produkcji żywności. Działania te 
przyjmują różną formę, np. organizowane są jarmarki, kiermasze, festyny, na których 
promowane są produkty regionalne i tradycyjne. Jednak, aby podejmowane przez 

240 M. Wiśniewska, Żywność…, op. cit., s. 166–167.
241 T. Shimp, S. Sharma, Consumers Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, „Journal 
of Marine Research” 1987, No. 24, p. 280–289.
242 A. Szromnik, E. Wolanin-Jarosz, Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzy-
staniem metody CETSCALE, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, 1, s. 98–111.
243 R. Romanowski, Znaczenie etnocentryzmu konsumenckiego w tworzeniu gospodarczego kapitału spo-
łecznego w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2013, t. 1, s. 68.
244 K. Liczmańska, Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wy-
sokoprocentowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, 2010, T. 3, 
s. 177–187.
245 R. Nestorowicz, A. Rogala, E. Jerzyk, B. Pilarczyk, Etnocentryzm konsumencki w ujęciu lokalnym jako czyn-
nik rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, 2018, t. XVIII, z. 6, s. 150.
246 Wasilik K., Trendy w zachowaniach…, op. cit., s. 70.
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konsumentów decyzje zakupowe były świadome muszą oni posiadać minimalną 
wiedzę społeczno-ekonomiczną, która umożliwia właściwą ocenę sytuacji 247. Etno-
centryzm konsumencki można rozpatrywać jako trend będący odwrotnością i uzupeł-
nieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR), 
przejawiający się gospodarczą248. Efektem postaw etnocentrycznych konsumentów 
może być także zaangażowanie prosumpcyjne, omówione poniżej. 

Prosumpcja określana mianem inteligentnej konsumpcji, zalicza się do relatywnie 
nowych trendów konsumenckich249. Jest to „zjawisko splatania się procesów kon-
sumpcji i produkcji…”250, czyli każda aktywność nabywców podejmowana w celu 
współkreowania z oferentem nowych lub zmodyfikowanych ofert251. Prosumpcja 
może stanowić podłoże trendu zrównoważonej konsumpcji. Wpływa bowiem na 
rozwój produktów przez poszukiwanie nowych sposobów wykorzystywania tych 
już istniejących, tworzenie ich doskonalszych wersji, czy tworzenie bezwzględnych 
innowacji252. 

Zróżnicowany sposób zaangażowania prosumentów w kształtowanie oferty firm, 
pozwala na wyodrębnienie czterech kategorii prosumentów253:

 – oceniający i komentujący – np. stopień zadowolenia z posiadanych produktów 
na forach internetowych, stronach sklepów; 

 – angażujący się – np. w akcje organizowane przez oferentów i aktywnie w nich 
uczestniczący;

 – innowator – z własnej inicjatywy podejmuje działania kreujące lub modyfiku-
jące oferty przedsiębiorstw;

 – produkujący – sam wytwarzający ze względów oszczędnościowych konsumo-
wane dobra.

W sferze konsumpcji żywności zaobserwować można coraz popularniejszy prze-
jaw prosumpcji racjonalizatorskiej, której przykładami mogą być aktywności wyko-
nywane w domu jak np. własny wypiek pieczywa, wytwarzanie masła, jogurtów, 

247 S. Tkaczyk, J. Kołuda, Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” nr 97, Seria: Administracja i Zarządzanie 2013, s. 29.
248 R. Romanowski, Znaczenie…, op. cit., s. 67–73.
249 A. I. Baruk, A. Iwanicka, Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych postumentów, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, 2015, nr 41, 
t. 1, s. 40.
250 T. Zalega, Innowacje a konsumpcja i zachowania konsumpcyjne – wybrane zagadnienia, „Marketing  
i Rynek” 2015, nr 2, s. 21.
251 A. I. Baruk, A. Iwanicka, Prosumpcja…, op. cit., s. 41.
252 E. Szul, Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierów-
ności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 31, s. 356.
253 Ibidem, s. 355.
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dżemów, powideł, musów owocowych, kompotów, przetworów warzywnych. Dzia-
łalność prosumentów racjonalizatorskich wpisuje się w nurt ekonomiczny i proz-
drowotny, z naciskiem na dbanie o siebie, zdrowe odżywianie, zakupy na bazarach 
z żywnością ekologiczną, produktami naturalnymi oferowanymi bezpośrednio przez 
właścicieli gospodarstw rolnych254. Niektóre aktywności prosumpcji racjonalizator-
skiej mogą przejawiać się jako domocentryzm, prywatyzacja konsumpcji255, czyli zja-
wisko coraz częściej obserwowane w zachowaniach społecznych w krajach wysoko-
rozwiniętych, określane także mianem „cocconing”. Są to zachowania konsumenckie, 
przejawiające się z transferem konsumpcji z instytucji publicznych do domu, który 
jednocześnie staje się miejscem zaspokajania potrzeb, m.in. kulturalnych, edukacyj-
nych, rekreacyjnych, zdrowotnych, żywnościowych, które wcześniej były zaspokajane 
poza domem, tj. w kinach, kawiarniach, centrach handlowych. Takim zachowaniom 
sprzyja indywidualizacja stylów życia, ucieczka w prywatność, wyposażenie gospo-
darstwach domowych, rozwój technologiczny i informatyzacja256. Stąd coraz częściej 
współczesnego konsumenta można nazwać „użytkownikiem domowym”, bowiem 
szybki rozwój techniki umożliwia, przykładowo dokonywanie zakupów z domu, spę-
dzanie czasu wolnego w gronie rodziny, również poprzez wspólne przyrządzanie 
posiłków. Konsument „nowego wieku” aktywność zawodową i konsumpcyjną spro-
wadza do tej samej przestrzeni – miejsca pracy i nauki, zamieszkania i konsumpcji, 
a tendencja ta tworzy konsumenta – przedsiębiorcę, czyli prosumenta. Zbliżoną ka-
tegorią jest crowdsourcing, czyli koncepcja, która opiera się głównie na współpracy 
społeczności internetowych, które mogą być źródłem innowacyjnych pomysłów. Na 
rynku żywności w większości przypadków wdrożone innowacje tą formą prosumpcji, 
nie są działaniami radykalnymi i dotyczą np. zmiany grafiki opakowań, rozszerzenia 
oferty o kolejne smaki257. 

Alternatywne sieci żywności (ang. Alternative Food Network, AFN) to pojęcie 
obejmujące różne inicjatywy, których celem jest stworzenie alternatyw dla zglo-
balizowanej przemysłowej produkcji i dystrybucji żywności. AFN oznacza łączenie 
na różne sposoby producentów i konsumentów na poziomie lokalnym258. Również 

254 J. Bednarz, Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie 
przemysłu spożywczego, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2017, Vol. 5, No. 1, s. 11.
255 P. Danielak, A. Kudlińska-Chylak, M. Czeczotko, H. Górska-Warsewicz, Percepcja nowych trendów w kon-
sumpcji a sytuacja ekonomiczna nabywców, „Handel Wewnętrzny” 2018, 6(377), s. 164.
256 T. Zalega, Consumption Cocooning in Consumer Behaviour of Polish Seniors (Report from Own Research), 
Handel Wewnętrzny 2018, 4(375), s. 412. 
257 N. Przeździecka-Czyżewska, J. Szlachciuk, I. Ozimek, Zaangażowanie konsumentów w rozwój marek po-
przez działania crowdsourcingowe na rynku żywności, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 44, s. 224.
258 A. Bilewicz, R. Śpiewak, Enclaves of activism and taste: Consumer cooperatives in Poland as alternative 
food networks, „Socio.hu Társadalomtudományi Szemle” 2015, 5, s. 145.
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w Polsce w ostatnich latach obserwuje się powstawanie nowych form wspierania rol-
nictwa i konsumpcji żywności, tzw. modeli Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność 
(RWS)259. Rolnictwo Wspierane Społecznie jest rodzajem wspólnego, odpowiedzial-
nego, zrównoważonego sposobu produkowania żywności oraz stworzenie społecz-
ności konsumenckiej, dla krótkiego łańcucha dostaw żywności (KŁŻ). W ramach tego 
modelu promuje się konsumpcję lokalną i regionalną, co również stanowi przejaw 
dekonsumpcji. W modelu RWS znaczną wagę przywiązuje się także do miejsca doko-
nywania zakupów żywności i jej jakości, na którą wpływa także odległość, jaką pro-
dukty pokonują od producenta do konsumenta. Odległości, jakie pokonują produkty 
zanim trafią na stół konsumenta określa się mianem foodmiles (tzw. żywnościokilo-
metry). W ramach foodmiles zachęca się do zwracania uwagi także na kraj pocho-
dzenie produktów, czyli preferuje postawy etnocentryczne, kupowanie produktów 
lokalnych, produktów sezonowych, w blisko położonych miejscach sprzedaży, co daje 
nam gwarancję jakości i świeżości nabywanych produktów oraz rzeczywisty wpływ 
na rozwój krajowego i lokalnego środowiska. Zjawisko skracania łańcuchów dostaw 
żywności poprzez tworzenie i rozwijanie systemów KŁŻ jest stosunkowo nowym zja-
wiskiem społecznym i gospodarczym. W Polsce w ramach krótkich łańcuchów do-
staw żywności wymienić można indywidualne działania producentów, które dotyczą 
różnych form sprzedaży bezpośredniej, ale coraz częściej działania polegające na 
współpracy grup producentów i konsumentów w formie np. kooperatyw spożyw-
czych, targów, klubów zakupowych260. Formą współdziałania między producentami 
a konsumentami żywności, w ramach alternatywnych sieci żywności i krótkich łańcu-
chów dostaw są kooperatywy spożywcze. Są one zjawiskiem niszowym, które można 
jednak postrzegać w kategoriach nowych ruchów społecznych – promotorów istot-
nych zmian w systemie produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności261. Kooperatywa 
spożywcza jest grupą konsumentów wspólnie dokonujących zakupów bezpośrednio 
u lokalnych właścicieli gospodarstw, dzięki czemu pomijany jest w łańcuchu dostaw 
pośrednik oraz związana z jego działalnością marża262.

259 A. Ludwik, Przegląd najciekawszych inicjatyw systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ) w Pol-
sce dla potrzeb kampanii wiedz i mądrze jedz, Ekspertyza zrealizowana w ramach operacji pt. Ogólnopolska 
kampania na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, Realizacja: Fundacja Rozwoju Podhala w ramach 
umowy nr KSOW/2/2018/038, 2018, s. 3, file:///G:/Monografia%20-%202022/Kooperatywa/Ciekawe_ Ini-
cjatywy_K%C5 %81%C5%BB_Ekspertyza_Ludwik.pdf (29.06.2022).
260 W. Wróblewska, Ruchy społeczne i trendy konsumenckie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 
[w:] A. Kasztelan, J. Hawlena (red. nauk.) Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 
Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2020, s. 198.
261 R. Śpiewak, The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Co-
operative Members, „Wieś i Rolnictwo” 2016, 4(173), s. 138.
262 Jak założyć kooperatywę, s. 5,file:///G:/Monografia%20-%202022/Kooperatywa/Kooperatywa.pdf 
(29.06.2022).
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Obecnie jednym z kontekstów powstawania tego ruchu żywieniowego w Polsce 
jest rosnąca świadomość konsumencka oraz społeczna. Pierwsza z nich związana 
jest z kwestiami bezpieczeństwa żywnościowego (ang. food safety), druga odnosi 
się do roli relacji społecznych w rozwoju społecznym. Kooperatywy powstają z ini-
cjatywy świadomych konsumentów, tworzących społeczność, która chce pozyskiwać 
zdrową żywność w sprawiedliwych cenach bezpośrednio od konsumenta, ale także 
mieć możliwość nawiązywania kontaktów towarzyskich, wymianę poglądów, czy re-
alizowanie nowych wspólnych inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej263. 
W Polsce powstawanie i rozwój kooperatyw żywnościowych obserwuje się głównie 
w dużych miastach. Inicjatywy te niosą obustronne korzyściami, tj. kupujący przez ko-
operatywę ma dostęp do tańszej, sprawdzonej żywności, a producent ma zapewnio-
ny pewny zbyt swoich produktów oraz wynagrodzenie264. Ale kooperatywy, poza tym, 
że są instrumentem realizacji potrzeb konsumenckich, pełnią wiele innych funkcji, 
w tym edukacyjnych, przez co można traktować je jako swoistą szkołę kompetencji 
społecznych oraz miejsce kształtowania tożsamości społecznej265. Natomiast w uję-
ciu globalnym inicjatywy te stają się odpowiedzią na ważne problemy ekonomicz-
ne, ekologiczne i społeczne266. Kooperatywy przez model zarządzania umożliwiający 
współpracę między osobami widzącymi korzyści ze wspólnego działania, przyczyniają 
się jednocześnie do tworzenia ekonomicznie efektywnego przedsiębiorstwa. Ponadto 
kooperatywy mogą być także przykładem zaangażowani prosumenckiego, tj. człon-
kostwo w tych inicjatywach daje prawo do wspólnego użytkowania i współtworzenia 
zasobów267. 

Kooperatywy żywnościowe są wyodrębnioną w przestrzeni obywatelskiej ak-
tywnością tzw. sektora społecznościowego (ang. community sector), natomiast 
w obszarze gospodarczym obserwuje się kształtowanie i ekspansję tzw. ekonomii 
współdzielenia (ang. sharing economy). Łącznikiem obu nurtów jest społecznościowy 
mechanizm współdziałania268.

Jednym z wielu nowych przejawów zrównoważonej konsumpcji występujących 
w zachowaniach współczesnych gospodarstw domowych w wielu krajach, w tym 
w Polsce jest konsumpcja współpracująca, opierająca się na idei współdzielenia, 

263 B. Skrzypczyk, Przykłady kooperatyw spożywczych w Polsce jako laboratorium inicjatyw społecznościo-
wych, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2020 2(18), s. 58–59.
264 W. Wróblewska, Ruchy społeczne…, op. cit., s. 198.
265 B. Skrzypczyk, Przykłady kooperatyw…, op. cit., s. 59–60.
266 Jak założyć kooperatywę, s. 5, file:///G:/Monografia%20%202022/Kooperatywa/Kooperatywa.pdf 
(29.06.2022).
267 B. Skrzypczyk, Przykłady kooperatyw…, op. cit., s. 64.
268 Ibidem, s. 57.
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zwana także kolaboratywną269. Gospodarka dzielenia (ang. sharing economy) to 
wszelka aktywność opierająca się na tzw. „sharingu” – „dzieleniu się”, czyli działa-
niach i procesach dotyczących dystrybucji dóbr (produktów, usług), które polegają 
na przekazaniu ich innym osobom wykorzystującym dane dobra, bez konieczności 
posiadania ich na własność270. Dzielenie się żywnością (ang. food sharing) stanowi 
element wspomnianej ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy), czyli zjawi-
ska społecznego i ekonomicznego, które w swoich założeniach wyróżnia bezpośred-
nie świadczenie wzajemnych usług271. Food sharing jest ruchem społecznym, którego 
główną ideę stanowi dzielenie się w tzw. jadłodzielniach produktami żywnościowymi 
nieskonsumowanymi w różnych sektorach, np. w gastronomii lub gospodarstwach 
domowych272. Jadłodzielnie to tworzone z inicjatywy społecznej miejsca, które dają 
możliwość zagospodarowania nadwyżek żywności dla handlowców, właścicieli skle-
pów, straganów, firm cateringowych czy każdego mieszkańca chcącego podzielić się 
nadwyżkami żywności. Idea foodsharingu niesie ze sobą cenne korzyści – zapobiega 
marnowaniu żywności oraz wspiera osoby ubogie, głodne, bezdomne, gdyż z jadło-
dzielni może skorzystać każdy, niezależnie od statusu społecznego. Tego typu miejsca 
działają całkowicie nieodpłatnie273, w całej Polsce według mapy Google jest ich około 
100 oraz ponadto 50 podobnych inicjatyw (Rys. 2.4)274.

Problematyka marnowania żywności i potrzeba jej dystrybucji, może zostać za-
kwalifikowana do problemów umiejscowionych w obszarze ekonomii współdzielenia. 
Zmarnowana żywność generuje skutki, które rozpatrywane są w trzech aspektach – 
ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Wymiar ekonomiczny, należy utożsamiać 
ze stratami finansowymi, odnoszącymi się do nakładów poniesionych na produkcję 
żywności, która nie zostaje skonsumowana. Może być on w szerszym ujęciu utożsa-
miany z nadmiernym poziomem zakupu produktów. Wyższy poziom popytu z kolei 
generuje wzrost ceny dóbr, wywołując tzw. ubóstwo jakościowe konsumowanych, 
m.in. niemożność zakupu dobrej pod względem jakościowym żywności, a w zamian 
jako substytut, nabywanie żywności tańszej i o niższej jakości. Dzieje się to w celu 
zachowania równowagi. Społeczny wymiar marnotrawca żywności to nieetyczne 

269 T. Zalega, Nowe trendy i makrotrendy…, op. cit., s. 6.
270 N. Stępnicka, Foodsharing a bezpieczeństwo ekologiczne i żywnościowe państwa z uwzględnieniem przy-
kładu Jadłodzielni, „Intercathedra” 2019, 3(40), 272.
271 E. Drozłowska, M. Sobieraj, Food sharing jako element ekonomii współdzielenia w kontekście marnowa-
nia żywności, PTiL 2019, 4(48), s. 18.
272 Ibidem, s. 21.
273 https://znamysieodkuchni.pl/foodsharing-czyli-dzielenie-sie-zywnoscia-jak-dziala-jadlodzielnia (dostęp: 
13.05.2022 r.).
274 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vpCSdHuflmBIw4WWV3VFCQ4L2sU&hl=en_US&ll=51. 
78091752187057%2C19.831150781438595&z=7 (dostęp: 13.05.2022 r.).
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zjawisko, obserwowane głównie w krajach rozwiniętych, przy jednoczesnym proble-
mie panującego na świecie głodu. Z kolei ekologiczny wymiar marnowania żywności, 
dotyczy jego wpływu na środowisko275. Foodsharing można traktować jako ważny 
element wspierający redukcję ilości marnowanej żywności – zgodnie z koncepcją 
zero waste („zero odpadów” lub „zero marnowania”) oraz zmian świadomości spo-
łeczeństwa w zakresie powiązanych z tym zjawiskiem negatywnych skutków. To styl 
życia, polegający na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów276. Jest to „ochro-
na wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne 
wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów […]”277. 

Rysunek 2.4. Jadłodzielnie i podobne inicjatywy w Polsce
Źródło:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vpCSdHuflmBIw4WWV3VFCQ4L2sU&hl=en_
US&ll=53.117192187722594%2C19.75206799285253&z=6 (dostęp: 13.05.2022 r.).

Ponadto foodsharing jako model aktywności społecznej, tj. „oddolnej” inicjatywy 
ludzi (w ramach tzw. relacji P2P, tj. people-to-people) może przyczynić się do ograni-
czenia marnotrawstwa żywności również dzięki zaangażowaniu podmiotów sektora 
B2P (ang. business-to-people), a także stać się jednym z czynników wpływających na 

275 E. Drozłowska, M. Sobieraj, Food…, op. cit., s. 18.
276 D. Czopyk, (Ekoeksperymenty). Czym jest zero waste?, http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/ 
277 Zero Waste Definition, http://zwia.org/zero-wastedefinition/ 
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bezpieczeństwo ekologiczne i żywnościowe państwa278. Przybywa także komercyjnych 
przedsiębiorstw foodsharing, a najpopularniejszą jej formą jest model B2C (business 
to consumer). Za pośrednictwem platform internetowych różne podmioty, tj. sklepy 
spożywcze, restauracje, piekarnie, kawiarnie oferują konsumentom w obniżonych 
cenach produkty, w pełni nadające się do spożycia, ale mają na przykład defekty es-
tetyczne, bliską datę ważności lub te, które nie zostały sprzedane279. Obecnie ważnym 
narzędziem wspomagającym ideę foodsheringu są media społecznościowe i aplikacje, 
wspomagające redystrybucję żywności280. Przykładowo narzędzia te w gastronomii, 
dają szansę na podzielenie się informacjami o pozostawionej przez użytkowników 
nadającej się do spożycia żywności, której nie chcą zmarnować. Tym samym sektor 
gastronomiczny poprzez dzielenie się żywnością w przestrzeniach miast wpisuje się 
w strategię zrównoważonego rozwoju miast, wspiera system żywnościowy, pozwa-
la minimalizować marnotrawstwo żywności, a także umożliwia budowanie nowych 
relacji ekonomicznych i społeczno-przestrzennych. Ponadto działania w zakresie go-
spodarki współdzielenia w sektorze gastronomii można postrzegać jako innowację 
społeczną, która przyczynia się do bardziej ekologicznej i zgodnej z ideą zrównowa-
żonego rozwoju dystrybucji żywności281. W Polsce funkcjonują platformy i aplikacje 
foodsharingowe, np. Too Good To Go, Foodsi, sharefood43. Wzmożona aktywność ich 
użytkowników widoczna jest przede wszystkim w okresach świątecznych. Odbiorcami 
żywności są osoby potrzebujące, natomiast celem ich twórców i użytkowników jest 
walka z marnowaniem żywności. Takie działanie, w odróżnieniu od jadłodzielni, jest 
bardziej sezonowe i bazuje na przekazie treści za pomocą stron internetowych282.

Inicjatywy foodsharingowe na całym świecie realizowane są w różnych formach, 
m.in. jako restauracje społecznościowe mające za zadanie łączenie konsumentów 
z lokalnym rynkiem gastronomicznym lub prywatnymi gospodarzami w celu poznania 
nowych doznań kulinarnych, kluby kolacyjne (ang. supper clubs), których działal-
ność opiera się na pomocy w żywieniu osób starszych, samotnych i niedożywionych.  
W Polsce najpowszechniejszą formą foodsharing są stworzone miejsca, w których 
każdy może zostawić nadwyżkę żywności283. 

278 N. Stępnicka, Foodsharing a bezpieczeństwo…, op. cit., s. 272.
279 K. Malecka, Foodsharing: alternatywna forma zrównoważonej konsumpcji żywności, 2022 http://www.
pauza.krakow.pl/583_2_2022.pdf 
280 D. Privitera, Describing the collaborative economy: Forms of food sharing initiatives, Economic Science 
for Rural Development Conference Proceedings, 2016, 43, s. 94−95.
281 H. Ziętara, Foodsharing – bariery i perspektywy tworzenia sieci społecznych w polskich miastach, Gospo-
darka Materiałowa i Logistyka 2020, t. LXXII, nr 5, s. 43.
282 E. Drozłowska, M. Sobieraj, Food…, op. cit., s. 17–24.
283 M. Sienicka, M. Kozłowska, Sharing economy oraz foodsharing w nowoczesnych rozwiązaniach techno-
logicznych, Academy of Management 6(1)/2022, s. 167.
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Wyniki badań przeprowadzonych przez M. Wiśniewską i E. Czernyszewicz na te-
mat zjawiska foodsharingu wśród studentów, wykazały, że młodzi ludzie mają pozy-
tywne nastawienie do tej idei. Aż 90% respondentów słyszało o zjawisku dzielenia się 
jedzeniem i co istotne, ponad 87% ma pozytywne odczucia dotyczące tego zjawiska, 
a taki sam odsetek (87%) ankietowanych uważała, że jedzenie nie sprzedane przez 
dany sklep powinny być nieodpłatnie przekazane potrzebującym284.

Podmiotami wspomagającymi ograniczanie zjawiska marnowania żywności w Pol-
sce są także Banki Żywności, czyli organizacje, które zbierają, przechowują i dostar-
czają przekazaną od innych podmiotów nadwyżkę żywności do ludzi głodnych i nie-
dożywionych, w sposób bezpośredni − wprost do osób potrzebujących lub pośredni 
− przez inne organizacje pomocy społecznej 285. Banki żywności działając na masową 
skalę, zarówno lokalną, jak i ogólnopolską specjalizują się w zarządzaniu żywnością 
w obszarze pomocy żywnościowej, a także przeciwdziałaniu jej marnowania286. Spo-
sób działania banków żywności obejmuje trzy aktywności287: 

1. pozyskiwane żywności np. od firm spożywczych, piekarni, sadowników, rolni-
ków oraz dystrybutorów, w tym. sieci handlowych, sklepów, marketów, giełd 
rolno-spożywczych, rynków hurtowych i osób indywidualnych; 

2. koordynowanie, transport i formalności; 
3. przekazanie żywności do organizacji pomocowych.

W Polsce Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ) zrzesza 32 Banki Żywno-
ści288, które są organizacjami pozarządowymi i posiadają status fundacji lub stowa-
rzyszenia289. Instytucje te, każdego dnia odbierają z supermarketów niesprzedane, 
dobre jakościowo produkty, głównie owoce i warzywa, napoje, mleko, sery, pieczy-
wo, czasem mięso, które następnie przekazywane są do organizacji pomocowych, 
np. jadłodajni, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, noclegowni, 
hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. W 2020 r., 

284 M. Wiśniewska, E. Czernyszewicz, Survey of young consumer’s attitudes using food sharing attitudes and 
behaviors model, British Food Journal 2022, DOI 10.1108/BFJ-09-2021-1025, https://www.emerald.com/ 
insight/0007-070X.htm 
285 G. Middleton, K. Mehta K, D. McNaughton, S. Booth, The experiences and perceptions of food banks 
amongst users in high-income countries: An international scoping review, „Appetite” 2018, Jan 1,120, 
s. 698–708. 
286 A. Wielicka-Regulska, Ż. Mitmańska, M. Kiss, Rola i aktywność banków żywności w ograniczaniu strat 
żywności i niedożywienia w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2018, 3(374), s. 395.
287 https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2019/11/Ebook_Zero-waste-w-Twoim-domu.-Jak-nie-
marnowa%C4%87-%C5%BCywno%C5%9Bci-Banki-%C5%BBywno%C5%9Bci.pdf (dostęp: 14.05.2022 r.).
288 https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-ogolne/ (dostęp: 14.05.2022 r.).
289 A. Marszałek, Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?, „Nierówności Spo-
łeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 54, s. 474–485.
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w ramach działalności Banków Żywności w Polsce udało się uratować i przekazać 
potrzebującym 64 tysiące ton artykułów spożywczych290. 

Nabierającym na znaczeniu przejawem zrównoważonej konsumpcji jest także  
freeganizm, którego celem jest zachowanie równowagi między naturalnymi potrzeba-
mi człowieka, a tym, co wymusza postęp cywilizacyjny. Nurt ten promuje świadomy, 
zdrowy styl życia, w tym ograniczenie marnotrawstwa, szczególnie żywności, zużycia 
zasobów, szkód dla środowiska291. Freeganie wdrażają alternatywne sposoby życia, 
oparte m.in. na minimalnej konsumpcji zasobów, a wyrazem ich działań może być 
bojkot produktów z nieetycznych koncernów, np. odpowiedzialnych za niszczenie 
środowiska czy wykorzystywanie zwierząt. Freeganizm polega na unikaniu przemysłu, 
masowej produkcji, ekonomii napędzanej przez zysk, wykorzystywania ludzi, zwierząt 
i Ziemi, na każdym etapie produkcji – od zbioru, do surowca, po produkcję i trans-
port292. Ta filozofia, określana mianem „etycznego jedzenia” opiera się wyzyskowi 
pracowników, zwierząt i środowiska naturalnego, przez co wpisuje się w zasady anty-
konsumpcyjnego stylu życia. Freeganie kierują się pewnymi zasadami, które w zakre-
sie konsumpcji żywności mogą przejawiać się, min. odzyskiwaniem odpadów (w tym 
żywności), minimalizacją ilości produkowanych odpadów poszukiwaniem żywności 
w śmietnikach, jak i pozyskiwanie nadmiarowej i niepotrzebnej żywności (od sprze-
dawców na targowiskach, od restauratorów, dużych sieci handlowych), korzystanie 
z produktów nieestetycznych, uszkodzonych lub lekko przeterminowanych, zanim 
zostaną one wyrzucone przez handlowców, samowystarczalność, w tym uprawa 
warzyw i owoców na własny użytek293. Jednak, co ważne freeganie nie są ludźmi 
ubogimi, ale całkowicie celowo wybierają ten przemyślany styl życia. Trend ten w Pol-
sce nie osiąga jeszcze takich rozmiarów jak w innych krajach europejskich, ale coraz 
więcej ludzi, którzy poprzez swoje działania wpisują się w ten ruch społeczny. Są 
to głównie mężczyźni legitymujący się wykształceniem średnim ogólnokształcącym 
i wyższym oraz zamieszkujący głównie duże miasta w Polsce294. 

Freeganami są często konsumenci praktykujący styl życia LOHAS (Lifestyles of He-
alth and Sustainability), czyli zainteresowani m.in. zdrowiem, środowiskiem natural-
nym, sprawiedliwością społeczną, zrównoważonym stylem życia. LOHAS jest trendem 

290 Raport z badań „Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030” 2021, https://
bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport_BadaniaDelfickie_PROM.pdf (17.05.2022 r.).
291 A. Rostek., T. Zalega, Freeganizm − trend czy styl życia?”, Handel Wewnętrzny” 2015, 5(358), s. 263. 
292 M. Śmiechowska, Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności, „Ann. Acad. Med. Gedan.” 
2015, 45, 95.
293 T. Zalega, Nowe trendy i makrotrendy…, op. cit., s. 8.
294 T. Zalega, Freeganizm − nowy trend konsumencki w zachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw 
domowych w Polsce w okresie kryzysu (wyniki badań), „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” 
2013, nr 1(16), s. 101–102.
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konsumpcji, modelem zachowań społecznych, ruchem społecznym i stylem życia 
przejawiającym się m.in. aktywnym wspieraniem środowiska, nabywaniem produk-
tów ekologicznych, wpływaniem na postawy innych osób, na zakupach korzystaniu 
z toreb wielokrotnego użytku, nabywaniu produktów wykonanym według zasad fair 
trade. Jednak ten typ konsumenta nie wyszukuje jedzenia na śmietnikach, tak jak 
walczący z marnotrawieniem żywności freeganie, ale ważna jest dla niego ewolu-
cyjna zmiana stylu życia295. Polscy przedstawiciele stylu życia „LOHAS” to głównie 
młode 25–40-letnie kobiety, mieszkające w dużych miastach i aglomeracjach powy-
żej 100 tys. mieszkańców, z wyższym wykształceniem, pracujące na samodzielnych 
lub kierowniczych stanowiskach, z dochodami powyżej średniej krajowej, chętnie 
korzystające z Internetu296. LOHAS jest rosnącym segmentem konsumentów, którzy 
odchodzą od nieprzemyślanej konsumpcji w myśl przewodniego trendu dekonsump-
cji, nabywają produkty prozdrowotne, przyjazne dla środowiska297. Jednak według 
niektórych autorów trend LOHAS w polskim społeczeństwie ma jeszcze małe szanse 
zaistnieć w najbliższej perspektywie298. 

W trend antykonsumpcyjny wpisuje się także frugalizm, czyli etyczna postawa 
ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych w sposób umiarkowany, 
oszczędny i skromny, w przeciwieństwie do konsumpcji nadmiaru i marnotrawstwa. 
Warunkiem tej postawy jest rozpoznanie rzeczywistych i autentycznych potrzeb kon-
sumpcyjnych, posiadanie świadomości i wiedzy ekologicznej299. Przedstawiciele fru-
galizmu nie tworzą sformalizowanego ruchu społecznego, ale łączy ich podobny stylu 
życia według m.in. idei „zrób to sam” (ang. DIY – „do it yourself”), która jest przeja-
wem powrotu do samowystarczalności, a w kwestii żywienia i żywności może przy-
bierać formę uprawy roślin w przydomowych ogródkach, działkach, hodowlę ziół na 
parapetach, ale także samodzielnego przygotowywania posiłków połączonego z przy-
jemnym sposobem spędzenia czasu z rodziną i znajomymi oraz oszczędnością, która 
dla fruganów jest życiowym wyborem a nie koniecznością. W Polsce przedstawicieli 

295 https://wlaczoszczedzanie.pl/lifestyles-of-health-and-sustainability-lohas/ (14.05.2022 r.).
296 K. Andruszkiewicz, Zachowania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych w dobie digitalizacji 
rynku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45, s. 116.
297 M. Schulz, Oczekiwania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska, 
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45, s. 123; W. Kuźniar, M. Kawa, P. Kuźniar, Kon-
sumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” 2016, t 16 (XXXI), z. 3, s. 244.
298 G. Sobczyk, Zachowania konsumentów…, op. cit. s. 174.
299 M. Niedek, K. Krajewski, Frugalizm w kontekście ekonomicznych i aksjologicznych uwarunkowań zrów-
noważonego wzorca konsumpcji, https://www.researchgate.net/publication/355944957_Frugalizm_w_kon-
tekscie_ekonomicznych_i_aksjologicznych_uwarunkowan_zrownowazonego_wzorca_konsumpcji_Fruga-
lism_in_the_context_of_economic_and_ethical_determinants_of_a_sustainable_consumption_pattern_w/
link/618583f307be5f31b74c00a0/download (30.05.2022 r.).
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tego radykalnego stylu życia jest wciąż niewielu, ale coraz częściej konsumenci fru-
ganie otwarcie dzielą się w mediach społecznościach swoimi praktykami300.

Podsumowując, w rozdziale dokonano próby odpowiedzi na drugie pytanie 
badawcze, tj.: jakie są przejawy konsumpcji zrównoważonej? W pierwszej części 
rozdziału przybliżono pojęcie produktu, produktu żywnościowego oraz „produktu 
zrównoważonego”. Przeanalizowano poziomy produktu żywnościowego oraz za-
prezentowano kryteria ich klasyfikacji uwzględniając m.in. aspekt zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji. Podjęto także próbę określenia najistotniejszych cech pro-
duktów żywnościowych w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Stwierdzono, że 
aktualnie „produkt zrównoważony” jest wynikiem różnych procesów projakościo-
wych i proekologicznych z uwzględnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa. Należy 
jednak zauważyć, że ze względu na swoją specyfikę (ciągłego doskonalenia) nigdy 
nie będzie doprecyzowany i może charakteryzować się różnymi cechami. Niemniej 
jednak może skutecznie przyczyniać się do realizowania celów zrównoważonej kon-
sumpcji i produkcji np. redukcji szkodliwego wpływu procesów produkcji, rozwoju 
konsumpcji dóbr ukierunkowanych na zdrowie ludzi, minimalizacji zużycia surowców 
lub optymalnego i świadomego wykorzystania dostępnych zasobów. Ponadto roz-
woju technologii przyczyniających się do oszczędności energii i wody, redukcji odpa-
dów i zanieczyszczeń, promowania zdrowego stylu życia oraz edukacji związanej ze 
zrównoważoną konsumpcją oraz rozwijania prawidłowych koncepcji marketingowych 
i in. Należy jednak podkreślić, że podejmowane działania powinny mieć charakter 
długofalowy i dążyć do osiągnięcia dobrobytu i wyższej jakości życia również kolej-
nych pokoleń. 

W drugiej części rozdziału przedstawiono przejawy konsumpcji zrównoważonej 
na rynku produktów żywnościowych, które mogą przyczynić się do ograniczenia i re-
dukcji zgubnych środowiskowo, gospodarczo i społecznie skutków kultury konsu-
menckiej. Zwrócono uwagę na wybrane przejawy konsumpcji zrównoważonej, w tym 
m.in. dekonsumpcję, ekokonsumpcję, etnocentryzm konsumencki, prosumpcję. Wy-
kazano, że zachowania konsumentów na rynku, ulegają nieustannym przemianom, 
a różnorodność przedstawionych zjawisk i trendów w zrachowaniach konsumen-
tów podkreśla złożoność przemian zachodzących w sferze konsumpcji żywności. 
Proces akceptacji omówionych w rozdziale przejawów zrównoważonej konsumpcji 
determinowany jest głównie rosnącą świadomością konsumencką. Większość przed-
stawionych w rozdziale przejawów zrównoważonej konsumpcji żywności w Polsce 
znajduje się w stadium rozwoju, ale już sama ich mnogość i różnorodność unaocznia 
wzrost zainteresowania społeczeństwa zrównoważonymi kierunkami konsumpcji. 

300 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Frugality-koniec-mody-na-konsumpcje-2740784.html (30.05.2022 r.).



Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

84 

Na polskim rynku żywności największe zaangażowanie konsumentów obserwować 
można w trend ekologizacji, mniejszy w inne, nowsze, relatywnie mniej znane zacho-
wania zaliczane do zrównoważonej konsumpcji.
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Rozdział 3 
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

3. 

3.1.  Pojęcie i znaczenie bezpieczeństwa żywności
Bezpieczeństwo jest pojęciem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, obej-

mującym wiele obszarów i dyscyplin naukowych. W naukach o zarządzaniu i jakości 
podejmuje się problematykę zapewnienia i zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności w różnych wymiarach, w tym z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochro-
ny konsumenta. Jest to o tyle istotne, bowiem z szacunków wynika, że co roku na 
świecie prawie 1 na 10 osób choruje po spożyciu niebezpiecznej żywności, a 420 tys. 
umiera. To oznacza w przybliżeniu 600 mln przypadków zachorowań każdego roku 
z tego powodu. Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe wirusy, bakterie, 
grzyby, pasożyty lub niedozwolone substancje chemiczne może powodować ponad 
200 różnych chorób, włączając w to nowotwory301. Choroby przenoszone przez żyw-
ność obciążają system opieki zdrowotnej i gospodarkę, hamują rozwój społeczno- 
-gospodarczy, handel i turystykę, a nade wszystko warunkują życie i zdrowie czło-
wieka zarówno w sferze prywatnej, jak również zawodowej i społecznej. W obliczu 
tych danych oraz pojawiających się od czasu do czasu „afer żywnościowych” kon-
sumenci oczekują, że żywność, którą nabywają i spożywają jest wolna od zagrożeń 
dla ich zdrowia i życia, a więc jest bezpieczna. Bezpieczeństwo i wartość odżywcza 
są najważniejszymi elementami jakości zdrowotnej produktu żywnościowego. Defi-
niowanie pojęcia bezpieczeństwa żywności wiąże się ściśle z takimi terminami jak:

 – Zanieczyszczenie – to wprowadzenie lub wystąpienie substancji zanieczyszcza-
jącej, łącznie z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności w wyrobie lub środowi-
sku przetwarzania302.

301 Food safety. Key Facts 2020. http://www.who.int (dostęp: 09.04.2022 r.).
302 ISO 22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji na-
leżącej do łańcucha żywnościowego, PKN, Warszawa 2020.
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 – Zagrożenie – oznacza czynnik lub warunek, który może mieć niepożądany 
skutek dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub środo-
wiska303.
Według definicji z rozporządzenia (WE) nr 178/2002 zagrożenie oznacza czyn-
nik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub w paszy, bądź stan żyw-
ności lub paszy mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia. 

 – Zagrożenie bezpieczeństwa żywności – oznacza czynnik biologiczny, chemiczny 
lub fizyczny w żywności, który może wywierać niekorzystny wpływ na zdro-
wie304.
Według definicji w Codex Alimentarius analiza zagrożeń w kontekście wdro-
żenia systemu HACCP to proces zbierania i oceny informacji o zagrożeniach 
zidentyfikowanych w surowcach i innych składnikach, środowisku, procesie lub 
w żywności oraz warunkach prowadzących do ich obecności w celu podjęcia 
decyzji, czy są to poważne zagrożenia305. 

 – Ryzyko – to efekt niepewności306, będący pozytywnym lub negatywnym odchy-
leniem od oczekiwań. Jest często charakteryzowane przez odniesienie do po-
tencjalnych „zdarzeń” i „następstw” lub ich kombinacji. Jest często wyrażone 
jako kombinacja następstw zdarzenia i związanego z nim prawdopodobieństwa 
jego wystąpienia. W odniesieniu do bezpieczeństwa żywności ryzyko jest funk-
cją prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnego wpływu na zdrowie i do-
tkliwości tego wpływu, co wynika z zagrożeń w żywności307. Według definicji 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/625 ryzyko ozna-
cza natomiast funkcje prawdopodobieństwa wystąpienia – w wyniki zagrożenia 
– niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu 
zwierząt lub środowiska oraz stopnia ciężkości tych skutków. Według, zaś defi-
nicji z rozporządzenia (WE) 178/2002 ryzyko oznacza zaistnienie negatywnych 
skutków dla zdrowia oraz dotkliwość takich skutków w następstwie zagrożenia.

303 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kon-
troli urzędowych. Dz.U. UE L 95/7.
304 ISO 22000:2018, PKN, Warszawa 2020; zagrożenia bezpieczeństwa żywności obejmują także alergeny 
i substancje radiologiczne, a w przypadku karmy dla zwierząt również takie zagrożenia, które są niebezpiecz-
ne dla gatunków zwierząt, dla których ta karma jest przeznaczona. W kontekście operacji, które dotyczą bez-
pośrednio paszy lub żywności np. u producentów materiałów opakowaniowych, środków dezynfekujących 
itp. Istotnymi zagrożeniami bezpieczeństwa są te zagrożenia, które mogą być bezpośrednio albo pośrednio 
przenoszone do żywności, gdy są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
305 General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969, Codex Alimentarius, FAO, WHO.
306 Niepewność jest stanem niedostatku (nawet częściowego) informacji związanych ze zdarzeniem, jego na-
stępstwami lub prawdopodobieństwem, jak i niedostatku w zrozumieniu zdarzenia, jego następstw i praw-
dopodobieństwa albo niedostatku wiedzy na ten temat.
307 ISO 22000:2018, PKN, Warszawa 2020.
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 – Analiza ryzyka – to proces wzajemnie powiązanych: oceny ryzyka, zarządzania 
ryzykiem i informowania o ryzyku308. 

 – Higiena żywności – środki i warunki niezbędne do kontroli zagrożeń i zapewnie-
nia zdatności do spożycia przez ludzi środków spożywczych przy uwzględnieniu 
ich zamierzonego użycia309. Według definicji w Codex Alimentarius higiena 
żywności oznacza wszystkie warunki i środki niezbędne do zapewnienia bez-
pieczeństwa i przydatności żywności na wszystkich etapach łańcucha żywno-
ściowego.

 – Łańcuch żywnościowy – to sekwencja etapów produkcji, przetwarzania, dys-
trybucji, przechowywania i postępowania z żywnością oraz jej składnikami, od 
produkcji podstawowej do konsumpcji310.

 – Bezpieczeństwo – termin ten w języku łacińskim securitas, securitatis oznacza 
wolność od trosk, spokój umysłu, pewność i wywodzi się od słów sine – bez, 
cura – oznaczającego troskliwość, staranie, opiekę, troskę, zaś przymiotnik bez-
pieczny w języku łacińskim se-curus oznacza bez obawy, wolny od trosk, pew-
ny311, czyli charakteryzuje sytuację lub stan, w której występuje z brak zagrożeń. 
Z uwagi na znaczenie żywności dla zapewnienia dobrego zdrowia i życia czło-
wieka pierwszorzędne znacznie ma zagadnienie bezpieczeństwa żywności 
i ochrona konsumenta.

 – Bezpieczeństwo żywności312 – wiąże się z występowaniem (a raczej brakiem) 
zagrożeń bezpieczeństwa żywności w wyrobach końcowych i oznacza zapew-

308 Rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dni 28 stycznia 2002 r. …, op. cit., 
s. 463–486.
309 Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, s. 1–54, Polskie wyd. spec.: rozdz. 13, t. 34, 
s. 319–337).
310 ISO 22000:2018, PKN, Warszawa 2020; Łańcuch żywnościowy obejmuje także produkcję paszy i karmy 
dla zwierząt, produkcję materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i surowcami oraz dostawców 
usług.
311 H. Menge, H. Kopia, 1975, Słownik łacińsko-polski, K. Kumaniecki oprac., PWN, Warszawa, s. 137, 451, 
461.
312 Nie należy mylić z pojęciem „bezpieczeństwo żywnościowe”, które oznacza zaspokojenie podstawowej 
potrzeby, jaką jest żywienie, a więc wiąże się z zapewnieniem dostępu do pełnowartościowej żywności. Bez-
pieczeństwo żywnościowe łącznie z bezpieczeństwem żywności są elementami podstawowego prawa czło-
wieka do życia i rozwoju. Jak podają Wiśniewska i Wyrwa za międzynarodowymi organizacjami FAO (Food 
and Agriculture Organization) i WHO (World Health Organization) „nie ma bezpieczeństwa żywnościowego 
bez bezpieczeństwa żywności” – Wiśniewska M, Wyrwa J., Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe w okre-
sie pandemii. Ujęcie interdyscyplinarne, PTE, Zielona Góra 2022, s. 7.
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nienie, że żywność nie wywiera niekorzystnego wpływu na zdrowie konsumen-
ta, gdy jest przygotowana lub spożywana zgodnie z zamierzonym użyciem313.
Według definicji w Codex Alimentarius bezpieczeństwo żywności oznacza za-
pewnienie, że żywność nie będzie miała negatywnych skutków dla zdrowia, 
jeśli jest przygotowana i/lub spożywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Zgod-
nie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą być spełniane, do-
tyczących w szczególności: substancji dodatkowych i aromatów, poziomów 
substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napro-
mieniowania żywności, cech organoleptycznych i działań podejmowanych na 
wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością – w celu zapewnienia zdrowia 
i życia człowieka.

 – Żywność – substancja (składnik), przetworzona, półprzetworzona lub surowa, 
która jest przeznaczona do spożycia przez ludzi i zwierzęta (obejmuje paszę 
i karmę dla zwierząt) i obejmuje napoje, gumę do żucia i każdą substancję, 
która została użyta do produkcji, przygotowania lub obróbki żywności314.

Z przeglądu tych definicji wynika, że zakres oddziaływania prawa żywnościowego 
i paszowego na przestrzeni lat zwiększa się, bowiem obecnie chroni ono zdrowie nie 
tylko ludzi, ale także zwierzęta, rośliny, dobrostan zwierząt i środowisko. Również po-
jęcie zagrożenia wynikające z rozporządzenia 2017/625 rozszerza się, co odpowiada 
pojawiającym się nowym zagrożeniom bezpieczeństwa żywności, a w definicji ryzyka 
wskazuje się dodatkowo adresatów mogących doświadczyć niepożądanych skutków 
dla zdrowia w wyniku wystąpienia zagrożenia.

W kontekście prezentowanych definicji żywność bezpieczna oznacza produkty 
żywnościowe wolne od wszelkich czynników i warunków zagrażających zdrowiu, 
których prawdopodobne natychmiastowe i/lub krótkoterminowe i/lub długofalowe 
skutki zdrowotne mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostan zwierząt lub środowisko. 

Działania na rzecz bezpieczeństwa konsumenta zostały zapoczątkowane 10 grud-
nia 1948 r., gdy uchwalano Powszechną Deklarację Praw Człowieka Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych (ONZ). W 1985 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych pojęło rezolucję pt. „Wytyczne dla Ochrony Konsumenta”315. Polepszenie stanu 

313 ISO 22000:2018…, op. cit.; Bezpieczeństwo żywności nie obejmuje innych aspektów zdrowotnych zwią-
zanych np. z niedożywieniem. Nie należy również mylić bezpieczeństwa żywności z dostępnością i dostępem 
do żywności, czyli z bezpieczeństwem żywnościowym.
314 ISO 22000:2018, PKN, Warszawa 2020; nie obejmuje kosmetyków, tytoniu, substancji (składników) uży-
wanych wyłącznie jako leki.
315 M.Z. Wiśniewska, J. Wyrwa, Bezpieczeństwo żywności…, op. cit., s. 11.
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zdrowia mieszkańców Wspólnoty jest również istotnym elementem polityki Unii 
Europejskiej i jednym ze strategicznych zadań Parlamentu Europejskiego i Rady. Dla-
tego prawo żywnościowe zdefiniowane w rozporządzeniu 178/2002 reguluje sprawy 
żywności, a kwestię bezpieczeństwa żywności w szczególności na poziomie Wspól-
noty i na poziomie krajowym. Zadania prawa żywnościowego w aspekcie ochrony 
konsumenta określono w art. 8 tego rozporządzenia, z którego wynika, że ochrona in-
teresów konsumenta odbywa się w szczególności poprzez zapobieganie nieuczciwym 
praktykom łącznie z fałszowaniem żywności, mogącym wprowadzić konsumentów 
w błąd. Rozporządzenie 178/2002, tworząc podstawy do zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów związanych z żywno-
ścią ustanawia ogólne zasady regulujące sprawy żywności i pasz, a bezpieczeństwa 
i pasz w szczególności. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia ludzkiego 
i zdrowia, a także zdrowia zwierząt i ich dobrostanu oraz ochrony roślin i środowiska 
naturalnego w związku z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego jest zasadniczym 
celem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)316. Rozporządze-
niami regulującymi kwestię bezpieczeństwa zdrowotnego żywności są także rozpo-
rządzenia 852 i 853 z kwietnia 2004 r., ustanawiające ogólne i szczegółowe zasady 
dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych. 
Art. 5 tego rozporządzenia nakłada na przedsiębiorstwa sektora żywnościowego obo-
wiązek opracowania, wdrożenia i utrzymania procedury dotyczącej bezpieczeństwa 
żywności opartej na 7 zasadach systemu HACCP (z wyłączeniem produkcji podstawo-
wej). W rozporządzeniu podkreśla się także potrzebę urzędowych kontroli w zakresie 
zachowania zgodności z zasadami higieny żywności oraz ze stosowaniem zasad sys-
temu HACCP. Przepisy w rozporządzeniu 853/2004 stanowią uzupełnienie przepisów 
ustanowionych w rozporządzeniu 852/2004 w odniesieniu do nieprzetworzonych 
i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, jaj, mleka, produk-
tów rybołówstwa). Rozporządzenie 2017/625 reguluje kwestię kontroli urzędowych 
i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania 
prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. W tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają właściwe organy, które mają obowiązek organizowania lub przeprowa-
dzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. Kontrole podmiotów 
prowadzone są w oparciu o ocenę ryzyka317. 

Z przepisów prawa wynika, że w Polsce ochrona konsumenta w zakresie nad-
zoru nad bezpieczeństwem żywności i jej jakością opiera się na systemach kontroli 

316 Rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dni 28 stycznia 2002 r. …, op. cit.
317 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie urzędowych kontroli (Dz. U. 
UE. L. 2017.95.1), rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.
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wewnętrznej i zewnętrznej, która jest realizowana przez liczne jednostki zgodnie 
z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Doniosłość problematyki ochro-
ny konsumentów w Polsce została podkreślona przez fakt jej uwzględnienia w Kon-
stytucji RP z 1997 r. w art. 76 zapisano „Władze publiczne chronią konsumentów, 
użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności 
i bezpieczeństwa oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochro-
ny określa ustawa”318. W Polsce aktem regulującym problematykę zdrowia i bezpie-
czeństwo konsumenta jest ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów319. 

Oprócz ogólnych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktu wpro-
wadzone zostały rozwiązania legislacyjne dla poszczególnych branż. Aktualne regu-
lacje prawne dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce zawiera ustawa 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 r.320 Ustawa określa warun-
ki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepi-
sami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 r.

Podsumowując, bezpieczeństwo jest podstawową cechą jakości produktów żyw-
nościowych, zarówno z punktu widzenia zdrowia i życia ludzi, jak i roślin oraz zwierząt 
i środowiska. Cytując za FAO/WHO „jeśli żywność nie jest bezpieczna, nie jest żyw-
nością”321. Doniosłość problematyki bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumenta 
sprawia, że kwestie te są regulowane przepisami prawa unijnego i zgodnego z nim 
prawa krajowego. Z przepisów prawa wynika, że działania, związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa żywności obejmują cały łańcuch żywnościowy, a więc wszystkie eta-
py procesu produkcji i obrotu żywnością na konsumpcji kończąc. Wobec pojawiają-
cych się nowych zagrożeń związanych z żywnością i łańcuchem żywnościowym jest 
to proces ciągły. 

3.2.  Tradycyjne i nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wpisuje w globalny megatrend konsu-

mencki ostatnich lat, a mianowicie „obsesję” na punkcie bezpieczeństwa, objawia-
jącą się m.in. strachem przed infekcją i wzrostem świadomości zdrowia322. Z drugiej 
strony globalny sektor żywnościowy funkcjonuje w warunkach zmieniających się 

318 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 6 kwietnia 1997 r., Warszawa.
319 Dz. U. 2003, nr 229, poz. 2275.
320 Dz. U. nr 171, poz. 1225.
321 M.Z. Wiśniewska, J. Wyrwa, Bezpieczeństwo żywności…, op. cit. s. 7 za FAO.
322 Top 10 Global Consumer Trends 2021. Euromonitor International. www.euromonitor.com (13.04.2022 r.).
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polityk, regulacji, wytycznych i porad dotyczących żywności, które są ciągle rozwija-
ne i uaktualniane wraz z rozwojem nauki. To sprawia wiele problemów związanych 
ze wsparciem i poprawą skuteczności i efektywności łańcucha żywnościowego i jego 
koordynacją w skali światowej. W takim zmiennym środowisku konsumenci mogą 
czuć się zagubieni i zdezorientowani w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa żyw-
ności i odżywiania323. 

Jest wiele czynników i warunków związanych z żywnością, które mogą mieć nie-
korzystny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Tradycyjnie wśród zanieczyszczeń powodu-
jących zagrożenia bezpieczeństwa żywności wyróżnia się zanieczyszczenia:

 – biologiczne, obejmujące mikroorganizmy patogenne jak wirusy (w tym głównie 
norowirusy, rotawirusy, wirus zapalenia wątroby typu A i typu E), bakterie, 
pierwotniaki, grzyby i produkowane przez nie toksyny, priony, larwy i gąsienice 
owoców, roztocza, nicienie, owady i gryzonie;

 – chemiczne, w tym naturalne substancje chemiczne, np. amygdalina, pozosta-
łości środków ochrony roślin, nawozów, metale toksyczne, dioksyny;

 – fizyczne, obejmujące ciała obce takie jak ziemia, kamyki, liście, kawałki pędów, 
łupiny, pestki, odłamki tworzyw sztucznych, metalu, szkła, guziki, biżuteria, 
włosy itp.

Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców i produktów żywnościo-
wych jest szeroko rozumiane środowisko, w tym gleba, woda i powietrze, a ponadto 
w przypadku surowców roślinnych stosowane nawozy organiczne np. obornik czy 
kompost. Ponadto istnieje możliwość, że niektóre bezkręgowce glebowe mogą dzia-
łać jak wektory zanieczyszczenia produktów przed zbiorami324. Mikroflora występu-
jąca na surowcach żywnościowych wpływa na ich właściwości sensoryczne (wygląd, 
smak, zapach, teksturę), trwałość oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Głównymi czynni-
kami chorobotwórczymi powodującymi zatrucia pokarmowe są bakterie z rodzajów: 
Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, a także Clostridium, Staphylo-
cocus, Pseudomonas, Yersinia enterocolotica i Campylobacter325. Alies i in.326 oraz 

323 T. King i in., Food safety for food security: Relationship between global megatrends and developments in 
food safety, „Trends in Food Science&Technology” 68(2017), 160–175.
324 S.J. Kenney i in., Migration of Caenorhabditis elegans to manure and manure compost and potential 
for transport of Salmonella Newport to fruits and vegetables, „International Journal of Food Microbiology” 
2006, 106, 61–68.
325 R. Raybaudi-Maddilia i in., Control of pathogenic and spoilage microorganisms in fresh-cut fruits and fruit 
juices by traditional and alternative natural antimicrobials, CRFSFS, 2009, 8, 157–180; A. Zielińska i J. Czapski, 
Wpływ okresowego podwyższania temperatury w czasie przechowywania na jakość mikrobiologiczną mar-
chwi o małym stopniu przetworzenia, „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość” 2006, 1(46) Supl., 235–245.
326 E.C. Alies i in., Microbial concentrations of fresh produce are affected by postharvest processing, impor-
tation and season, „Journal of Food Protection” 2008, 71 (12), 2389–2397.
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Premier i in.327 stwierdzili, że koncentracja występowania pałeczek Escherichia coli na 
świeżych owocach i warzywach jest zróżnicowana w zależności od miejsca pochodze-
nia, pory roku, gatunku, miejsca oraz sposobu przechowywania tych produktów oraz 
wykonywanych zabiegów. Niektóre bakterie np. Escherichia coli, Salmonella i Cam-
pylobacter mogą przetrwać nawet do miesiąca w glebie traktowanej obornikiem, 
a Listeria może przetrwać jeszcze dłużej328. Zatrucia pokarmowe mogą być również 
powodowane przez wirusy, których źródłem jest najczęściej zanieczyszczona ściekami 
woda używana w procesie produkcji i przetwarzania surowców. Wirusami powodu-
jącymi najczęściej zatrucia pokarmowe są tzw. wirusy jelitowe (jak wirus żółtaczki) 
oraz wirusy z rodzaju norowirusów329. Wirusy są o tyle niebezpieczne, że na ogół nie 
wykazują zmian organoleptycznych, dobrze przeżywają w środowisku i są bardziej 
oporne niż bakterie na niektóre procedury, stosowane w celu zapobiegania infekcjom 
bakteryjnym podczas procesu przetwarzania, konserwacji i przechowywania produk-
tów żywnościowych. A ponadto, z powodu braku szybkich i uniwersalnych metod 
hodowlanych, utrudniona jest możliwość ich wykrycia w zanieczyszczonej żywności, 
zwłaszcza gdy jest ich mała liczba. 

Na podstawie raportu RASFF w 2020 r. największa liczba zgłoszeń dotyczyła Sal-
monelli, którą wykrywano głównie w mięsie drobiowym i jego wyrobach – głównie 
z Polski, a ponadto Listerii monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego, 
mięsie i produktach mięsnych, mleku i produktach mlecznych, mięsie i produktach 
z mięsa drobiowego, rybach i produktach z ryb. Ponadto odnotowano powiadomie-
nia dotyczące norowirusa z ostrygach z Francji, Escherichia coli w produktach mię-
snych i serach. W 2020 r. porównaniu z 2019 r. odnotowano 37% wzrost zgłoszeń 
dotyczących drobnoustrojów chorobotwórczych330. 

Z badań wynika, że ze względu na drogi przenoszenia wielu chorób bakteryjnych 
przez żywność decydujące znaczenie w zapobieganiu i zarządzaniu bezpieczeństwem 
żywności mają podstawowe środki higieny stosowane podczas produkcji i przetwa-
rzania żywności331. Stąd, wydaje się, że stosowanie systemu HACCP oraz dobrych 
praktyk (rolniczej, produkcyjnej i higienicznej) może pomóc producentom żywności 
i firmom poprawić standardy higieny i zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa pro-

327 R. Premier i in., Microbiological quality considerations for the ready to eat fresh produce industry, „Acta 
Horticulturae” 2007, 746, 25–31.
328 F.A. Nicholson i in., Pathogen survival during livestock manure storage and following land application, 
“Bioresource Technology” 2005, 96, 135–143.
329 S.M. Ahmed i in., Global prevalence of norovirus in cases of gastroenteritis: A systematic review and me-
ta-analysis, „Lancet Infect. Dis.” 2014, 14(8), 725–730.
330 The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2020. European Union, Luxembourg 2021.
331 F. Untermann, Microbial hazards in food, „Food Control” 1998, Vol. 9, Iss. 2–3, 119–126.
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duktów spożywczych. Uzyskanie produktów o wymaganej jakości mikrobiologicznej 
i bezpiecznych dla zdrowia konsumenta jest możliwe pod warunkiem zapewnienia 
odpowiednich parametrów procesu produkcji, przetwarzania, transportu i przecho-
wywania w zakresie higieny, temperatury, pH, zawartości wody i składu atmosfery. 

Grzyby występujące na surowcach i żywności mają zdolność do wytwarzania 
groźnych dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin metabolitów wtórnych tzw. mikotoksyn. 
Pod względem toksykologicznym i ekonomicznym znaczenie mają takie mikotoksy-
ny jak: aflatoksyny, ochratoksyny, patulina i inne, jak zearalenon czy fumonizyny. 
Powstają one podczas nieprawidłowego przechowywania surowców roślinnych lub 
w procesach technologicznych. Mikotoksyny kumulują się w tkankach, są toksyczne, 
oddziałują na organizm mutagennie, kancerogennie i estrogennie. Uszkadzają na-
rządy wewnętrzne człowieka, zwłaszcza nerki i wątrobę oraz wpływają niekorzystnie 
na jego system immunologiczny. Z raportu RASFF wynika, że w 2020 r. największa 
liczba zgłoszeń dotyczyła aflatoksyny, które wykrywano w orzechach i ich produktach, 
a także nasionach pochodzących z Turcji, Stanów Zjednoczonych, Iranu i Argentyny 
oraz w owocach i warzywach importowanych z Turcji332.

Z kolei roztocza np. rozkruszki powodują stany zapalne przewodu pokarmowego 
i odczyny alergiczne333. Wpływ grzybów i ich metabolitów, bakterii oraz larw i gąsie-
nic owadów na rośliny skutkuje chlorozami i nekrozami liści, zamieraniem tkanek 
oraz zaburzeniami wzrostu i rozwoju roślin, które prowadzą do strat plonów i ko-
nieczności stosowania przez producentów chemicznej ochrony roślin. 

Chemiczna ochrona roślin, a zwłaszcza niewłaściwe stosowanie pestycydów zagra-
ża zanieczyszczeniem surowców roślinnych pozostałościami i szkodami środowisko-
wymi. Poza niewłaściwym prowadzeniem zabiegów agrotechnicznych na plantacjach 
roślin, zagrożenia chemiczne w żywności mogą wynikać z obecności w surowcach 
naturalnych substancji chemicznych (np. amygdalina, saponiny), przypadkowego do-
stania się podczas procesu technologicznego lub celowego dodania w procesie tech-
nologicznym, a ponadto awarii, zaniedbań, katastrof ekologicznych, skażenia radio-
aktywnego czy świadomego zafałszowania żywności334. Zagrożenia bezpieczeństwa 
żywności, poza wymienionymi naturalnymi substancjami toksycznymi i pestycydami 
mogą powodować metale ciężkie, nawozy, pierwiastki promieniotwórcze oraz inne 
czynniki chemiczne pochodzenia przemysłowego, w tym wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenole (PCB) lub technologicznego 
(mikotoksyny, WWA, kwas hydroksycytrynowy). Ta grupa czynników ma charakter an-

332 The Rapid Alert System…, op. cit.
333 D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, Teoria i praktyka, Wyd. C.H.Beck, 
Warszawa 2010, s. 69.
334 Ibidem.
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tropogenny, część z nich powszechnie występuje w środowisku naturalnym, cechują 
się wysoką trwałością oraz zdolnością do kumulowania się w poszczególnych ogni-
wach łańcucha żywnościowego. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku pestycydów, 
powszechnie stosowanych w ochronie roślin właściwości toksyczne mają one same, 
a także ich metabolity i produkty rozpadu. Są niebezpieczne dla zdrowia człowieka, 
dla środowiska, innych roślin i zwierząt. Zasady zatwierdzania substancji czynnych 
w środkach ochrony roślin, ich stosowanie i najwyższe dopuszczane poziomy po-
zostałości (NDP) pestycydów w surowcach roślinnych są uregulowane przepisami 
prawa Unii Europejskiej335. 

Zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi mogą pochodzić ze źródeł rolniczych, 
komunikacyjnych, przemysłowych i komunalnych336. Metale ciężkie występują także 
w sposób naturalny w środowisku. W bardzo niskich stężeniach jako mikroelemen-
ty, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych (np. Zn, Cu), 
a w wyższych stężeniach są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, kumulując się w ko-
ściach, mięśniach, mózgu, nerkach, wątrobie i uszkadzając przewód pokarmowy, od-
dechowy, krwionośny, krążenia, wydalniczy i nerwowy. Z badań Oleszek i Maliszewska- 
-Kordybach wynika, że dostępność pierwiastków z grupy metali ciężkich dla roślin 
zależy od właściwości gleby, w tym głównie pH i formy występowania w glebie337. Z ra-
portu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) wynika, że w 2020 r. pozostałości 
pestycydów znalazły się na drugim miejscu wśród zagrożeń dla produktów pochodzą-
cych z krajów członkowskich, ale głównie dzięki wykryciu tlenku etylenu w nasionach 
sezamu importowanych z Indii. Substancja ta nie jest dopuszczona w UE jako sub-
stancja czynna w środkach ochrony roślin, ponieważ jest rakotwórcza i mutagenna. 
Dodatkowo, nie można ustalić bezpiecznego jej poziomu i z tego względu unika się 
wszelkich przekroczeń NDP (najwyższy dopuszczalny poziom), a szczególnie prawnie 
dopuszczalnego limitu 0,05 mg/kg nasion sezamu. Ponadto tlenek etylenu w ilościach 
przekraczających obowiązujące NDP wykrywano w takich produktach spożywczych 
jak kurkuma, imbir, amarantus, ryż, herbata okra, suszona szalotka i babka płesznik338. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności stwarza również obecność azotanów 
i azotynów w surowcach żywnościowych pochodzenia roślinnego. Jest to związa-
ne głównie ze stosowaniem nawozów mineralnych takich ja mocznik oraz saletra 

335 M.in. w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005, w którym ustanowiono limity prawne NDP pozostałości po-
nad 500 pestycydów.
336 Do metali ciężkich zaliczamy pierwiastki o gęstości powyżej 4,5 g/cm2, są to m.in. ołów, rtęć, kadm, ar-
sen, chrom, żelazo i in.
337 W. Oleszek, B. Maliszewska-Kordybach, Jakość i bezpieczeństwo żywności i pasz pochodzenia roślinnego, 
[w:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych, Nauka-
-Praktyce. IUNG Puławy 2009, 193–205.
338 The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2020. European Union, Luxembourg 2021.
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amonowa i wapniowa, a także częściowo z zanieczyszczeniem wód podziemnych 
ściekami przemysłowymi i komunalnymi. Szczególnie niebezpieczne są azotyny, które 
są związkami toksycznymi, zaburzającymi proces tworzenia hemoglobiny. Zawartość 
azotanów i azotynów w surowcach roślinnych ma związek z intensywnością nawo-
żenia mineralnego, warunkami klimatycznymi, właściwościami gleby, gatunkiem ro-
śliny, czasem wegetacji i stopniem dojrzałości zbiorów. Stwierdzono, że stosowanie 
metod ekologicznych uprawy roślin pozwala istotnie (bo o około 50%) zmniejszyć 
ryzyko dostarczania tych związków do organizmu człowieka339. 

Szczególnie toksycznymi związkami dla człowieka są również dioksyny. Są to 
związki silnie rakotwórcze, zmniejszające odporność i niszczące układ hormonal-
ny człowieka, zaburzające funkcjonowanie układu immunologicznego, nerwowego 
i funkcji rozrodczych, charakteryzujące się wysoką trwałością. Obejmują one kilkaset 
związków z grupy chlorowanych węglowodorów, powstających w wyniku niekon-
trolowanych procesów spalania odpadów zawierających chlor, procesów przemy-
słowych oraz pożarów i erupcji wulkanów340. Do organizmu człowieka dostają się 
z pokarmem w postaci mięsa wołowego, jaj, ryb i produktów mleczarskich. Silna 
toksyczność tych związków dla zdrowia i życia ludzi i „kryzys” żywnościowy z ich 
udziałem w Belgii w 1999 r. spowodowały ustanowienie w krajach UE obowiązku 
testowania żywności na obecność dioksyn.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania alergenami i zagadnie-
niem alergii pokarmowych. Wynika to z rosnącej liczby zachorowań, którym sprzyja 
wzrastające tempo życia, zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz wzrost udzia-
łu w diecie żywności wysoko przetworzonej. W efekcie alergie pokarmowe zaliczane 
są do chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że alergie pokarmowe występują u około 
3,5–4% światowej populacji341. Z informacji AAFA (Asthma and Allergy Foundation 
of America) wynika, że w USA około 32 mln osób ma alergie pokarmowe, w tym 
26 mln dorosłych (10,8%) oraz 5,6 mln dzieci (7,6%). Większość reakcji alergicznych 
na pokarmy powodują: mleko, soja, jaja, pszenica, orzeszki ziemne, orzechy drzew-
ne, ryby i skorupiaki342. Alergenami mogą więc być substancje, które normalnie nie 
są toksyczne ani drażniące, ale u pewnej grupy osób uczulonych powodują różne 

339 B. Łozowicka, Zanieczyszczenia chemiczne żywności pochodzenia roślinnego, „Progress in Plant Protec-
tion/ Postępy w Ochronie Roślin” 2009, 49(4), 2071–2080.
340 P. Struciński i in., Dioksyny a bezpieczeństwo żywności, „Roczniki PZH” 2011, 62 (1), 3–17.
341 S.L. Prescott i in., A global survey of changing patterns of food allergy burden in children, The World Al-
lergy Organization J. 2013, 6(1), 21 http://dx.doi.org./10.1186/1939-4551-6-21.
342 www.aafa.org (20.04.2022 r.) na podst. R.S. Gupta i in., Prevalence and Severity of Food Allergies Among 
US Adults, „JAMA Network Open” 2019, 2(1), e185630. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen. 
2018.5630; R.S. Gupta i in., The Public Health Impact of Parent-Reported Childhood Food Allergies in the 
United States, „Pediatrics” 2018, 142(6), https://doi.org/10.1542/peds.2018-1235.
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objawy chorobowe np. egzemę skóry, astmę, nieżyt nosa, wymioty, biegunkę lub 
nawet wstrząs anafilaktyczny. Niepożądane reakcje na produkty żywnościowe mogą 
mieć charakter awersji, nietolerancji lub zatrucia pokarmowego. Na mocy przepisów 
prawa producenci żywności są zobowiązani do informowania konsumentów o obec-
ności alergenów w żywności oraz do przeprowadzania analizy ryzyka, dotyczące-
go możliwości zanieczyszczenia produktów poszczególnymi alergenami, nawet jeśli 
w procesie technologicznym nie przewiduje się ich dodania do produktu343.

Zanieczyszczenia fizyczne są kolejną grupą czynników mogących powodować za-
grożenie bezpieczeństwa żywności. Są nimi wszelkie materiały i cała obce normalnie 
niewystępujące w żywności, które mogą być przyczyną obrażeń lub chorób organi-
zmu. Źródłami zanieczyszczeń fizycznych mogą być344: 

 – ciała obce pochodzące z surowców: liście, pędy, pestki, łupiny, kości, owady;
 – ciała obce dostające się z surowcami: kamyki, ziemia, piasek, patyki;
 – ciała obce dostające się do żywności w trakcie procesu produkcyjnego: szkło, 

tworzywa sztuczne, odłamki drewna lub metalu, gwoździe, części maszyn;
 – ciała obce dostające się do żywności w wyniku zaniedbań personelu: włosy, 

guziki, biżuteria, klucze, monety itp.; 
 – ciała obce dostające się do żywności w wyniku nieprzestrzegania zasad GMP: 

szkło z lamp oświetleniowych, tynk;
 – inne ciała obce.

Ta grupa zagrożeń stanowi poważny problem dla producenta, jak i konsumentów, 
którzy odnajdują fizyczne zanieczyszczenia w żywności. Część tych zagrożeń można 
wyeliminować stosując zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP Good Manufactu-
ring Practice) i dobrej praktyki higienicznej (GHP Good Hygienic Practice). Producenci 
powinni zwrócić uwagę na te rodzaje zagrożeń fizycznych, które trudno jest wykryć, 
zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować.

Inne czynniki lub warunki mogące powodować zagrożenie bezpieczeństwa żyw-
ności w przedsiębiorstwie są związane z problemami dotyczącymi funkcjonowania 
systemów zapewnienia i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i brakiem 
kultury bezpieczeństwa żywności345.

W XXI wieku istotne wyzwania dla bezpieczeństwa żywności wiążą się z obser-
wowanymi zmianami klimatu, nowymi patogenami i toksynami, szybkim postępem 

343 Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środ-
ków spożywczych. Dz. U. 2015 poz. 29. W załączniku o rozporządzenia znajduje się szczegółowy wykaz 
14 produktów, będących składnikami alergennymi w środkach spożywczych.
344 D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora, Zarządzanie bezpieczeństwem…, op. cit., s. 80–81.
345 E. Czernyszewicz, Kultura bezpieczeństwa w produkcji żywności. Koncepcja i pomiar, WUP w Lublinie,  
Lublin 2020, s. 114.
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w technologii żywności i nauce o żywieniu (Rys. 3.1). Ponadto od wielu dekad notuje 
się na świecie zamierzone i niezamierzone przypadki skażenia żywności. W literaturze 
działania o charakterze patologicznym i przestępczym wobec żywności i łańcucha 
żywnościowego, powodujące niekorzystne skutki dla człowieka, społeczeństwa czy 
środowiska określa się mianem food crime. Inną, coraz ważniejszą grupą czynników 
są te wynikające ze zmian cech populacji np. związane ze zmniejszeniem odporności 
ludzi na czynniki chorobotwórcze, zmianami odczynowości organizmu346 na różne 
powszechnie spotykane w środowisku substancje i czynniki, które u zdrowych nie 
wywołują żadnej reakcji (np. alergie pokarmowe) – alergeny. Ponadto zmienia się 
model konsumpcji żywności w kierunku większego spożycia produktów świeżych 
i żywności minimalnie przetworzonej.

Rysunek 3.1. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa żywności 
Źródło: opracowanie własne.

Zmiany klimatyczne to aktualny problem globalny, który może nasilać się wraz 
z globalizacją dostaw żywności347. Mogą one mieć wpływ bezpośredni lub pośredni 
na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności na różnych etapach łańcucha 
żywnościowego od pola do stołu i na transformację całych ekosystemów348, a szcze-
gólnie silny wpływ mogą mieć na uprawę roślin i produkcję zwierzęcą. Mogą mieć 
wpływ zarówno na źródła i sposoby przenoszenia (drogi transmisji) zagrożeń mikro-
biologicznych i chemicznych, jak i na wzrost i przetrwanie patogenów w środowisku 
oraz ekologię drobnoustrojów. Prognozuje się, że zmiany klimatu mogą potencjalnie 

346 W znaczeniu nadwrażliwości organizmu.
347 T. King i in., Food safety…, op. cit., s. 160–175.
348 L.D. Stewart, C.T. Elliott, The impact of climate change on existing and emerging microbial threats across 
the food chain: An island of Ireland perspective, „Trends in Food Science & Technology” 2015, 44(1), s. 11–20.
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wpływać na wszystkie patogeny przenoszone przez żywność i związane z nimi cho-
roby349. Czynniki związane z klimatem, które mogą wpływać na bezpieczeństwo 
żywności to m.in. zmiany temperatury i rozkładu opadów, większa częstotliwość 
i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich skutków350, ocieplenie i za-
kwaszenie oceanów oraz zmiany w szlakach transportu zanieczyszczeń351. Interakcje 
między zmianą klimatu a zanieczyszczeniem żywności i jej bezpieczeństwem oraz 
wpływem na zdrowie ludzi są bardzo złożone i nie do końca wyjaśnione. Wzrost 
temperatury i zmiany w rozkładzie opadów mają wpływ na trwałość i wzorce wystę-
powania mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, grzyby i wytwarzane przez 
nie mikotoksyny oraz sposoby przenoszenia ich na żywność, a także mają wpływ 
na nasilenie zanieczyszczenia wody i osadów np. pestycydami, nawozami, metalami 
ciężkimi, solami352. Zmiany klimatu mają wpływ ma ekologię i wzrost drobnoustro-
jów i szkodników roślin, fizjologię roślin i zwierząt oraz ich podatność na choroby 
i szkodniki353. W tym kontekście zmiany klimatu stanowią wyzwanie dla rolników 
w zakresie sposobów kontroli chorób i szkodników i wiążą się z potencjalną obecno-
ścią pozostałości środków chemicznych w łańcuchu żywnościowym354. Z kolei eks-
tremalne zjawiska pogodowe, włączając w to susze i powodzie mogą przyczyniać się 
do skażenia gleby, wody, żywności i pasz patogenami i niebezpiecznymi środkami 
chemicznymi, pochodzącymi ze ścieków, rolnictwa i przemysłu355. Ocieplenie oce-
anów, zakwaszenie i zmiany zasolenia wód mają wpływ na właściwości biochemiczne 
wody, mikroflorę, metabolizm i rozmieszczenie ryb oraz występowanie szkodliwych 

349 ECDC, Environmental change and infectious disease workshop. Meeting report, Stockholm, 29–30 March 
2007.
350 Jak pokazują dane z CRED (Center for Research on the Epidemiology of Disasters) z 2009 r. częstotliwość 
zarejestrowanych katastrof związanych z klimatem (np. susze, wichury, powodzie, pożary lasów itp.) znacz-
nie wzrosła, a wciągu ostatnich 20 lat podwoiła się z ok. 200 do ponad 400 rocznie.
351 M.C. Tirado i in., Climate change and food safety: A review, „Food Research International” 2010, Vol. 43, 
Iss. 7, pp. 1745–1765.
352 Z.W. Kundzewicz i in., Freshwater resources and their management, [w:] M. L.Parry, O.F. Canziani, J.P. Pa-
lutikof, P.J. van der Linden, C.E. Hanson (Eds.), Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. 
Contribution of working group II to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate 
change, Cambridge University Press, Cambridge, UK (2007), pp.173–210; M. Uyttendaele i in., Special issue 
on the impact of climate change on food safety, „Food Research International” 2015, 68, s. 1–6.
353  Jak podaje FAO (2005) zmiany klimatu mogą wpływać na tempo rozwoju szkodników i liczbę ich poko-
leń w ciągu roku, śmiertelność szkodników w wyniku zimna i mrozu czy podatność roślin żywicielskich na 
szkodniki.
354 M. Uyttendaele i in., Special issue…, op. cit., s. 1–6.
355 Potwierdzają to wyniki badań G. Umlauf i in. z 2005 r. prowadzone po powodziach w Europie Środkowej 
oraz badania wód powodziowych prowadzone przez Manuel z 2006 r. po przejściu huraganu Katrina w USA. 
G. Umlauf i in., The situation of PCDD/Fs and Dioxin-like PCBs after the flooding of river Elbe and Mulde 
in 2002, „Acta Hydrochimica et Hydrobiologica” 2005, 33(5), s. 543–554.
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zakwitów glonów, substancji chemicznych i zanieczyszczenia ryb oraz innych orga-
nizmów wodnych jak np. skorupiaki356. Ponadto z danych FAO wynika, że zmiany 
klimatu mogą skutkować zmianami w częstości występowania chorób odzwierzęcych 
przenoszonych przez żywność i szkodniki zwierzęce oraz zwiększonym stosowaniem 
leków weterynaryjnych357. Tak więc zmiany klimatu poza tymi bezpośrednimi wpły-
wami na rolnictwo, zdrowie roślin i zwierząt czy rybołówstwo mają wpływ na han-
del, produkcję żywności i pasz oraz zachowania konsumentów, ich zdrowie i życie. 
Rosnąca częstotliwość i dotkliwość różnych zjawisk związanych z klimatem, w tym 
powodzi i susz prowadzi często do utraty środków do życia przez ludność dotkniętych 
obszarów i poważnych kryzysów humanitarnych. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żyw-
ności w związku z klęskami żywiołowymi jest związane głównie z zanieczyszczeniem 
krzyżowym ze środowiska lub od ludzi podczas obróbki i przygotowania żywności 
(z powodu braku prądu, czystej wody, urządzeń, paliwa czy złych warunków sani-
tarnych). Dlatego zrozumienie tych zmian i ich konsekwencji jest ważnym krokiem 
do podjęcia i utrzymania gotowości do przeciwdziałania pojawiającym się zagroże-
niom bezpieczeństwa żywności358. Według zaleceń FAO, w sytuacji klęsk żywioło-
wych, bezpieczeństwo żywności jest kluczowym problemem dla zachowania zdrowia 
publicznego. Stąd, w takich sytuacjach należy zwrócić uwagę na: środki i działania 
zapobiegawcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, kontrolę i ochronę 
żywności, zapewnienie bezpiecznej żywności i wody, rozpoznanie i reagowanie na 
ogniska chorób przenoszonych przez żywność, edukację w zakresie bezpieczeństwa 
żywności i przekaz informacji zainteresowanym stronom359. Ze względu na globali-
zację procesów gospodarczych, zmiany klimatyczne wpływające na różne problemy 
w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz na jednym obszarze naszej planety wpły-
ną negatywnie również na inne obszary360.

Rozwój technologii i nauki niesie za sobą wiele korzyści dla konsumentów i pro-
ducentów w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz zagrożenia. Po stro-
nie korzyści należy wymienić fakt, że postępy w spektrometrii masowej, badaniach 

356 Potwierdzają to badania S. Booth i D. Zeller z 2005 r., którzy prognozują, że wzrost temperatury wodzy 
na Północnym Atlantyku zwiększy tempo metylacji rtęci u ryb i ssaków morskich, zwiększając tym samym 
narażenie ludzi spożywających te ryby. S. Booth, D. Zeller, Mercury, food webs, and marine mammals: Im-
plications of diet and climate change for human health, „Environmental Health Perspectives” 2005, 113, 
pp. 521–526.
357 FAO 2008 a, Expert meeting…, op. cit.
358 M.C. Tirado i in., Climate change…, op. cit., s. 1745–1765.
359 FAO (2005b) Food safety guidance in emergency situations. Znaczącą rolę komunikacji w działaniach ana-
lizy ryzyka w odniesieniu do konsekwencji zmian klimatu dla bezpieczeństwa żywności i pasz podkreślają 
również M. Miraglia i in., Climate change and food safety: An emerging issue with special focus in Europe, 
„Food and Chemical Toxicology“ 2009, 47, pp.1009–1021.
360 M. Miraglia i in., Climate change…, op. cit., pp. 1009–1021.
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mikrobiologicznych, genomice, proteomice i metabolomice w połączeniu z narzędzia-
mi stosowanymi w bioinformatyce i biologii umożliwiają doskonalsze, szybsze i tańsze 
wykrywanie obecności, koncentracji i toksyczności zwiększającej się liczby i różnorod-
ności zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych w produktach żywnościowych361.

Postęp w technologii żywności oraz w nauce o żywieniu przyczynił się do powsta-
nia wielu różnorodnych środków żywnościowych nowej generacji (takich jak żywność 
specjalnego przeznaczenia, żywność atrybucyjna, żywność funkcjonalna362, żywność 
wygodna, żywność zmodyfikowana genetycznie), aby lepiej zaspokoić potrzeby fizjo-
logiczne i oczekiwania konsumentów. A te odnoszą się również do zapewnienia sku-
tecznej ochrony przed chorobami oraz zaspakajania innych potrzeb kształtowanych 
przez tradycję, religię czy modę, w tym związanych z potrzebami emocjonalnymi 
konsumenta czy ochroną środowiska363. Szczególne zainteresowanie konsumentów 
budzi żywność funkcjonalna. Wynika to przede wszystkim z oczekiwań dotyczących 
korzyści zdrowotnych lub wiary w pozytywny wpływ na zdrowie364. Przy czym nie ma 
zgody co do oficjalnej definicji żywności funkcjonalnej. Niezależnie od różnic w defi-
niowaniu żywności funkcjonalnej Komisja Europejska uznaje, że musi ona posiadać 
oficjalne naukowe lub medyczne potwierdzenie korzystnych funkcji zdrowotnych, 
poprawiających stan zdrowia, samopoczucie i/lub zmniejszających ryzyko choroby 
i przypominać postacią żywność konwencjonalną (nie ma postaci pigułek lub kapsu-
łek)365. Według największej organizacji specjalistów ds. żywności i żywienia w USA 
– Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetyków (ADA American Dietetic Association) 
– żywność funkcjonalna obejmuje: żywność konwencjonalną (np. czosnek, orzechy, 
pomidory), żywność modyfikowaną (tj. wzbogaconą lub ulepszoną np. sok pomarań-
czowy wzbogacony o wapń), żywność medyczną oraz żywność specjalnego przezna-
czenia dietetycznego (np. żywność dla niemowląt, żywność bezglutenowa)366.

Wiele kontrowersji i emocji, a przy tym nieporozumień i fałszywych informacji jest 
związanych z żywnością GMO (Genetically Modified Organisms). Postęp w ostatnich 

361 T. King i in., Food safety…, op. cit., pp. 160–175.
362 Do żywności korzystnie oddziałującej na zdrowie człowieka (czyli tzw. funkcjonalnej) stosuje się wiele 
określeń np. medical food, vitafoods, pharma food, fitness food, nutraceutical, żywność specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, żywność probiotyczna i wiele innych.
363  E. Czernyszewicz, Kultura bezpieczeństwa…, op. cit., s. 124.
364 N. Urala, L. Lähteenmäki, Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods. „Food Quality 
and Preference” 2004, 15, pp. 793–803. 
365 A. T. Diplock i in., Scientific concepts of functional foods in Europe: Consensus Document, D AT, EC Con-
certed Action – „British Journal of Nutrition” 1999, Vol. 81, Iss. 1, pp. 1–27, DOI: https://doi.org/10.1079/
BJN19990002
366 From the Association, Position of the American Dietetic Association: Functional Foods, „Journal of the 
American Dietetic Association” 2009, Vol. 109, Iss. 4, pp. 735–746, https://www.jandonline.org/action/
showPdf?pii =S0002-8223%2809%2900169-2 
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dekadach związany z coraz lepszą znajomością genomu żywych komórek oraz kodo-
wanych przez nie enzymów i białek stworzył nowe możliwości przed naukowcami. 
W ramach technologii określanej mianem inżynierii genetycznej (lub technologii 
genowej lub nowoczesnej biotechnologii) naukowcy potrafią modyfikować geny za 
pomocą enzymów, przenosić je i ujawniać w organizmach docelowych367. W efekcie 
rozwoju tej technologii obecnie ponad 17 mln rolników w 29 krajach na świecie 
uprawia na powierzchni prawie 190,4 mln ha rośliny zmodyfikowane genetycznie368. 
Ze względu na uregulowania prawne UE i brak społecznej akceptacji dla upraw GMO 
w łańcuchu żywnościowym, najwięcej takich upraw znajduje się w USA. Szacuje się, 
że od 70% do 80% przetworzonej żywności może zawierać składniki pochodzące 
z genetycznie zmodyfikowanej soi, kukurydzy lub oleju z nasion bawełny369.

Modyfikacje genetyczne mają na celu poprawę cech rolniczych roślin (np. zwięk-
szenie tolerancji na herbicydy, odporności na zasolenie, suszę, przedłużenie trwało-
ści), cech jakościowych (np. zawartości białka lub innych substancji odżywczych), ich 
użytkowości (np. zawartości skrobi w ziemniakach), cech sensorycznych (np. słodko-
ści), właściwości prozdrowotnych (np. zwiększenie zawartości witamin lub związków 
mineralnych), zmniejszenie alergenności, poprawę biodostępności minerałów i inne. 
Natomiast modyfikacje genetyczne u zwierząt mogą dotyczyć poprawy tempa wzro-
stu, produkcji masy białkowej, cech jakościowych i in. Przemysł spożywczy jest zainte-
resowany wykorzystaniem transgenicznych mikroorganizmów w procesach fermen-
tacji w celu uzyskania określonych enzymów, barwników czy kwasów organicznych 
oraz jako kultur startowych w produkcji np. serów, jogurtów, wina, chleba czy wę-
dlin. Do korzyści związanych z żywnością GM (Genetically Modified) można zaliczyć 
większą dostępność i niższy koszt surowców, przedłużenie przydatności do spożycia, 
poprawę walorów użytkowych, technologicznych, odżywczych i sensorycznych oraz 
zmniejszenie zanieczyszczenia żywności i środowiska naturalnego pestycydami370. 
Wieloletnie badania dają podstawę do stwierdzenia, że obecność obcego DNA w po-
karmie nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jednak jest wiele kwestii niewyjaśnionych 
np. dotyczących alergii pokarmowych. Obawy dotyczące uprawy roślin GM są zwią-
zane z ich potencjalnym wpływem na środowisko np. na mikroorganizmy glebowe, 
możliwość pojawienia się „superpatogenów” czy „superchwastów”, możliwościami 

367 M. Polak-Berecka, Żywność genetycznie modyfikowana. Stan i perspektywy, „Aktualności UP w Lublinie” 
2009, nr 3(51), s. 14–15.
368 ISAAA Brief 55: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2019, https://www.isaaa.org/reso-
urces/ publications/briefs/55/default.asp (dostęp: 24.04.2022 r.).
369 A. Cencic, K. Krygier, Miscellaneous hazard, [in:] P.A. Luning, F. Devlieghere, R. Verhé (ed.), Safety in the 
agri-food chain, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands 2006, s. 230.
370 J. Gawęcki, Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość” 
2002, 4(33), s. 5–16.
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krzyżowania się z innymi roślinami uprawnymi oraz gatunkami blisko spokrewniony-
mi czy niepożądanego rozprzestrzeniania się takich roślin w środowisku371. Szkodliwe 
efekty GMO można sklasyfikować w 5 kategorii372:

 – większa toksyczność;
 – alergenność;
 – wzrost ryzyka nowotworów;
 – transfer poziomy i oporność na antybiotyki;
 – zmienność poziomu składników odżywczych.

Poza wymienionymi inżynieria genetyczna może dać nieprzewidywalne rezul-
taty, często wyższe niż zamierzona zmiana. Istnieją jeszcze obawy natury etycznej 
np. w kwestii zadawania bólu zwierzętom podczas stosowania niektórych technik 
transgenezy. Jednak przede wszystkim nie można zgodzić się na traktowanie życia 
jako procesu lub produktu chemicznego.

Decyzją Komisji Kodeksu Żywnościowego przed wprowadzeniem na rynek każde-
go produktu GM powinna być przeprowadzona indywidualna ocena i analiza ryzyka 
dla zdrowia ludzi, uwzględniająca zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie oraz nieza-
mierzone efekty związane z tymi produktami373.

Stosunkowo nowym trendem i zagadnieniem w przetwórstwie spożywczym czy 
w przemyśle jest personalizacja żywności i żywienia i związana z tym koncepcja dru-
kowania artykułów spożywczych czy obrazowania na niekonwencjonalnej, jadalnej 
powierzchni. Wiąże się to z wytwarzaniem nowych produktów spożywczych o skom-
plikowanych kształtach i kolorach oraz specjalnych mieszanek, a także wykorzysta-
niem w tym celu drukarek 2D i 3D. Taka żywność poza doskonałym smakiem i wyglą-
dem powinna być przede wszystkim bezpieczna dla zdrowia. Obecnie realizowanych 
jest wiele projektów badawczych związanych z drukowaniem żywności. Problemem 
jest połączenie wiedzy o żywności, przepisów kulinarnych, praktyk i tradycji z druko-
waniem przy użyciu nowych technologii, aby drukować na żywności lub drukować 
żywność, a także dobór odpowiednich farb jadalnych (tuszy), jak i procesów produk-
cyjnych374. Światowy przemysł spożywczy aprobuje technologie drukowania żywno-
ści 3D i przewiduje dla tej technologii roczną stopę wzrostu na poziomie około 55%375.

371 M. Polak-Berecka, Żywność genetycznie modyfikowana…, op. cit., s. 14–15.
372 A. Cencic, K. Krygier, Miscellaneous hazard…, op. cit., pp. 231–238.
373 Ibidem, s. 238–239.
374 F. Pallottino i in., Printing on food or food printing: A review, „Food and Bioprocess Technology” 2016, 
pp. 1–9.
375 A. Teneja i in., Innovations and applications of 3-D printing in food sector, „International Journal of Food 
Science & Technology” 2022, DOIL 10.1111/ijfs.15691
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Czynniki i warunki uzależnione populacyjnie
Choroby przenoszone drogą pokarmową dotykają wrażliwe populacje, w tym 

zwłaszcza osoby starsze, chore czy dzieci. Osoby te podczas zakupów będą zwracały 
uwagę na skład żywności, bezpieczeństwo dla zdrowia czy sposób przedłużenia jej 
trwałości. Wraz z szybko starzejącą się populacją i rosnącą liczbą osób z obniżoną 
odpornością szkodliwe skutki epidemii tych chorób staną się coraz bardziej istotne 
z punktu widzenia zdrowia publicznego376. W tej sytuacji szczególnie ważne staje 
się uwzględnienie przez wytwórców potrzeb tych grup konsumentów i stosowanie 
innowacyjnych technologii wytwarzania żywności bez konserwantów, ale z możli-
wością przechowywania w temperaturze otoczenia, o obniżonej zawartości soli oraz 
cukru czy neutralnym pH, a przede wszystkim bezpiecznej dla zdrowia konsumentów. 
Jednym z możliwych rozwiązań niektórych problemów związanych z przedłużeniem 
trwałości produktów jest stosowanie technologii napromieniowania czy sterylizacji. 
Te i inne innowacyjne technologie wiążą się z niepewnością, względami bezpieczeń-
stwa oraz koniecznością zapewnienia akceptacji konsumentów.

Zmiany modelu konsumpcji i handlu żywnością
Z badań wynika, że produkty żywnościowe zajmują ważną pozycję w strukturze 

wydatków gospodarstw domowych, ponieważ potrzeby żywnościowe wynikają z bio-
logii organizmu człowieka. Czynnikami, które wpływają na zachowania klientów przy 
wyborze dóbr żywnościowych są: indywidualne preferencje, walory użytkowe i wła-
ściwości produktu, aspekty ekonomiczne (ceny, dochody), przyzwyczajenie oraz wa-
runki zakupu (np. promocje). Proces decyzji o zakupie żywności jest raczej nieskom-
plikowany i ma charakter rutynowy. Dobra te charakteryzują się nietrwałością, mają 
dużo substytutów oraz nabywane są regularnie i z dużą częstotliwością377. Jednak 
obecnie, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom konsumentów poszukujących 
produktów bardziej spersonalizowanych i dostosowanych do ich potrzeb żywienio-
wych, bezpiecznych dla zdrowia i łatwych w przygotowaniu przemysł żywnościowy 
musi skupiać się w większym stopniu na innowacjach. Z drugiej strony rosnący trend 
w kierunku konsumpcji etycznej powoduje również wzrost zapotrzebowania na lokal-
nie uprawiane oraz ekologiczne produkty spożywcze. Te trendy kumulują się i współ-
cześni konsumenci chcą wszystkiego. Aby sprostać tym wyzwaniom konieczne jest 
ściślejsze współdziałanie pomiędzy nauką i medycyną, gastronomią i przemysłem, 
zastosowanie osiągnięć nutrigenomiki, metaboliki czy toksykogenomiki, bowiem 

376 T. King i in., Food safety…, op. cit., pp. 160–175.
377 A. Komor i in., Przemiany w konsumpcji…, op. cit., s. 105–107.
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stosowanie nowoczesnych technologii mających na celu dostarczenie konsumen-
tom spersonalizowanego pożywienia w spersonalizowany sposób, może powodować 
niezamierzone problemy z bezpieczeństwem żywności 378. 

Konkurencja na rynku żywności zmusza przedsiębiorstwa do walki o konsumen-
tów. Ważnym obszarem tej walki, poza projektowaniem i wytwarzaniem odpowied-
nich produktów żywnościowych, jest dystrybucja. Handel produktami żywnościo-
wymi w Internecie rozwija się dynamicznie w następstwie postępów w dziedzinie 
technologii, telekomunikacji i informatyce oraz rosnącemu zaufaniu społecznemu 
do tej formy zakupów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się 
na sprzedaż żywności przez Internet, a klienci coraz częściej i więcej żywności kupu-
ją właśnie tą drogą379. Nabywcami żywności w Internecie są głównie osoby młode, 
dobrze wykształcone, w dobrej sytuacji materialnej. Zaletą zakupów żywności w In-
ternecie jest wygoda i komfort zakupów i dostawa zamówienia pod wskazany adres, 
bez konieczności wychodzenia z domu, tłoczenia się w supermarketach czy korkach 
ulicznych380. Ten sposób sprzedaży żywności, zwłaszcza surowej i niskoprzetworzonej 
wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa żywności, ponieważ produkty te charakte-
ryzuje niska trwałość. 

Inne zagrożenia bezpieczeństwa żywności wiążą się z postępującą globalizacją 
handlu żywnością. Wynika to z faktu, że poprzez handel międzynarodowy produkta-
mi żywnościowymi producent w jednym kraju może mieć wpływ na zdrowie i życie 
osób w innych krajach i na innych kontynentach. Ponadto, w warunkach silnej kon-
kurencji na rynku międzynarodowym, gdy zysk jest podstawowym kryterium dzia-
łalności gospodarczej, łatwo o nadużycia. Ich efektem są nagłaśniane w mediach 
„afery” żywnościowe, ogniska chorób pochodzących od żywności i nierzadko przy-
padki śmiertelne. 

Należy podkreślić, iż w warunkach globalizacji łańcucha dystrybucji żywności 
utrudniona jest również reakcja na masowe pojawienie się zagrożeń bezpieczeństwa 
żywności i chorób z nimi związanych oraz wykrycie ich źródła. Z tego powodu handel 
globalny produktami żywnościowymi zwiększył potrzebę śledzenia niebezpiecznych 
produktów w skali międzynarodowej. Pomocne są wdrożone krajowe systemy iden-
tyfikowalności, które pozwalają we wczesnym stadium zachorowań ustalić poten-
cjalne źródło choroby i powstrzymać jej rozprzestrzenianie się. W Unii Europejskiej 

378 T. King i in., Food safety…, op. cit., s. 160–175.
379 Według badań mShopper 2.0 Polacy na zakupach mobilnych, z marca 2016 r. żywność stanowiła 12% 
kupowanych w Internecie produktów, https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/mShopper2.0 Polacy 
Na ZakupachMobilnych_marzec2016.pdf (dostęp: 22.04.2022).
380 M. Grzybowska-Brzezińska, A. Rudzewicz, Handel elektroniczny artykułami żywnościowymi z perspekty-
wy klienta, „Problemy Zarządzania” 2016, Vol. 14, nr 1(57), t. 1, s. 166–175.
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wdrożenie systemu identyfikowalności (ang. traceability) w łańcuchu żywnościowym 
jest wymogiem prawnym381, a więc jest obligatoryjne. Jednak w różnych krajach i czę-
ściach świata sytuacja w tym zakresie jest różna. Kraje eksportujące produkty żyw-
nościowe obowiązują przepisy krajów importujących. Ocenia się, że dla większości 
towarów żywnościowych, w wielu krajach brakuje szczegółowych przepisów dotyczą-
cych identyfikowalności. Dla przykładu w USA ustanawianie przepisów dotyczących 
śledzenia żywności jest dopiero w początkowym stadium, a takie kraje jak Australia, 
Nowa Zelandia i Brazylia mają silne systemy identyfikacji zwierząt, ale słabsze dla 
większości innych produktów żywnościowych. Dość ograniczony system śledzenia 
zwierząt gospodarskich ma Kanada, a w Japonii prawo dotyczące etykietowania wo-
łowiny w celu śledzenia jej pochodzenia ma zastosowanie tylko do produktów kra-
jowych382. Mimo tego w śledzeniu produktów w skali globalnej pomagają przepisy 
dotyczące etykietowania, prowadzenie rejestrów czy identyfikacji partii.

Działania o charakterze patologicznym i przestępczym
Istotne wyzwania dla bezpieczeństwa żywności powoduje także rosnąca fala 

oszustw i fałszerstw żywności. Ryzyko oszustwa w branży spożywczej można scha-
rakteryzować jako383:

 – Bezpośrednie ryzyko związane z żywnością: występuje, gdy konsument jest 
narażony na bezpośrednie lub nieuchronne ryzyko, takie jak włączenie silnie 
toksycznego lub śmiertelnego zanieczyszczenia, co oznacza, że   jedno narażenie 
może wywołać niekorzystne skutki dla całej lub mniejszej części zagrożonej 
populacji.

 – Pośrednie ryzyko związane z żywnością: występuje, gdy konsument jest nara-
żony na ryzyko w wyniku długotrwałego narażenia, takiego jak nagromadzenie 
się w organizmie chronicznie toksycznego zanieczyszczenia w wyniku spożycia 
małych dawek. Ryzyko to obejmuje również pomijanie dobroczynnych skład-
ników, takich jak konserwanty czy witaminy.

381 Potrzeba śledzenia produktów na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywno-
ści, pasz, zwierząt hodowlanych oraz substancji dodawanych do żywności wynika z art. 18 rozporządzenia 
178/2002.
382 S. Charlebois i in., X Comparison of global food traceability regulation and requirements. Comprehensive 
Rev. „Food Sci. Food Safety” 2016, 13(5), s. 1104–1123. 
383 J. Spink i in., Global perspectives on food fraud: results from WHO survey of members of the Internatio-
nal Food Safety Authorities Network INFOSAN), „Science of Food” 2019, 3, s. 12, https://doi.org/10.1038/
s41538-019-0044-x



Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

106 

 – Techniczne ryzyko związane z żywnością: ma charakter niematerialny. Na przy-
kład oszustwo związane z dokumentacją żywności ma miejsce, gdy zawartość 
produktu lub informacje o kraju pochodzenia są celowo nieprawdziwe.

Przepisy, regulacje, standardy, certyfikaty i najlepsze praktyki w zakresie zapo-
biegania oszustwom w branży spożywczej dopiero się rozwijają. Prace nad opra-
cowaniem metod i prowadzeniem testów związanych z autentycznością żywności 
mają długą historię i obecnie są rozszerzane w celu uwzględnienia różnych rodza-
jów oszustw związanych z żywnością. Inne programy dotyczące łańcucha dostaw 
lub identyfikowalności są również poszerzane, aby spełnić dodatkowe wymagania 
dotyczące zapobiegania oszustwom w branży spożywczej. Ta uwaga doprowadziła do 
tego, że rządy USA, Wielkiej Brytanii, Chin i Europy zajęły się oszustwami w branży 
spożywczej (np. amerykańska ustawa o modernizacji bezpieczeństwa żywności, bry-
tyjska krajowa jednostka ds. przestępstw żywnościowych, chińskie prawo dotyczące 
bezpieczeństwa żywności, projekt Komisji Europejskiej dotyczący integralności żyw-
ności, itp.) oraz inne podmioty komercyjne (np. Global Food Safety Initiative GFSI, 
Komitet Techniczny ISO 292 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem/Grupa Robocza 4  
ds. Oszustwa Produktowego, Komitet Techniczny ISO 34/Podkomitet 17 ds. Zarzą-
dzania Łańcuchem Dostaw Żywności, i inni). Poza tradycyjnymi domieszkami (73%), 
manipulacjami (57%) i podróbkami (39%) skoncentrowano się także na innych ro-
dzajach oszustw (kradzież 16%, przemyt 27% i szara strefa/ przekierowywanie 27%).

Obecnie poważnie należy brać pod uwagę nowy rodzaj zagrożenia bezpieczeń-
stwa żywności jakim jest terroryzm żywnościowy. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) terroryzm żywnościowy to „czyn lub zagrożenie celowym zanieczysz-
czeniem żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi środkami chemicznymi, bio-
logicznymi lub radioaktywnymi w celu spowodowania obrażeń lub śmierci ludności 
cywilnej i/lub zakłócenia stabilności społecznej, ekonomicznej lub politycznej”384. 

Może się on zdarzyć w każdym miejscu na ziemi, a jego skutki mogą odczuć nie 
tylko pojedyncze osoby, ale całe narody. Jest to zjawisko przestępcze motywowa-
ne różnymi przesłankami, których celem jest wywołanie lub spotęgowanie strachu 
i paniki oraz zniszczenia385. Terroryzm skierowany na łańcuch żywnościowy jest szcze-

384 Terrorist threats to food: guidance for establishing and strengthening prevention and response systems. 
Food Safety Issues, WHO 2002, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42619/9241545844.
pdf?sequence =1&isAllowed=y s. 3 (26.04.2022 r.). Przy czym przez czynniki chemiczne rozumie się natu-
ralne lub sztuczne toksyny, przez czynniki biologiczne – zakaźne lub niezakaźne organizmy chorobotwórcze 
takie jak wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty, a przez czynniki radioaktywne środki chemiczne radioaktywne 
zdolne do powodowania obrażeń, gdy są w żywności w niedopuszczalnych poziomach.
385 Przegląd definicji terroryzmu prezentuje w swojej pracy M.Z. Wiśniewska, Systemowe zarządzanie obro-
ną żywności przed terroryzmem, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 69–78.



3. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

107

gólnie groźny, bowiem żywność zaspokaja potrzebę podstawową, jaką jest jedzenie. 
Skażenie żywności może mieć poważne konsekwencje, prowadzi do utraty zdrowia, 
a często życia wielu niewinnych ludzi, a u innych może wywoływać strach i panikę, 
a także inne trudne do przewidzenia konsekwencje społeczne i gospodarcze, włącza-
jąc w to paraliż publicznych usług zdrowotnych, zmniejszenie zaufania do rządu i de-
stabilizację polityczną czy zakłócenia światowego handlu386. Odnotowane przypadki 
skażenia paszy, które spowodowały gąbczaste zapalenie mózgu bydła oraz skażenie 
paszy dla drobiu dioksynami ilustrują krajowe i międzynarodowe skutki, jakie nie-
umyślne skażenie wywarło na zdrowie ludzi i zwierząt oraz zaufanie konsumentów 
i gospodarkę danego kraju. Liczne przypadki nieumyślnego skażenia mięsa, ryb, dro-
biu i produktów mlecznych drobnoustrojami chorobotwórczymi podczas produkcji 
wskazują na wysoką podatność tych produktów na tego typu skażenia387. Polska jako 
cel ataku terrorystycznego, ma zerowy wskaźnik GTI (Global Terrorism Index), a więc 
jest bardzo niskie ryzyko, które jednak wraz ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną 
na świecie nie może być wykluczone, a tym bardziej bagatelizowane388. Na świecie 
każdego roku notuje się średnio około 8 przypadków intencyjnego skażenia żyw-
ności, wody i jej źródeł, z tego około 6 przypadków z użyciem środka chemicznego. 
Chociaż wysoce nieprawdopodobna jest sytuacja całkowitego zapobiegania aktom 
terroryzmu żywnościowego, tak jak zapobieganie oszustwom, to ograniczenie dostę-
pu do środków chemicznych i biologicznych oraz materiałów radioaktywnych, które 
mogłyby być użyte do celowego skażenia żywności, może przyczynić się do przeciw-
działania terroryzmowi. Odpowiedzialność za wykrywanie i reagowanie na incydenty 
związane z terroryzmem żywnościowym, a także inne sytuacje kryzysowe związane 
z bezpieczeństwem żywności spoczywa na rządach państw, które muszą ustanowić 
skuteczny i szybki system reagowania w sytuacjach kryzysowych, system zdolny do 
zwalczania terroryzmu żywnościowego389.

Inne czynniki, działania i warunki niezamierzone mogące powodować zagrożenie 
bezpieczeństwa żywności mogą powstać w wyniku awarii i nieprzewidzianych zda-
rzeń oraz problemów związanych z funkcjonowaniem systemów zapewnienia i zarzą-
dzania bezpieczeństwem żywności. Może to wiązać się z nieprzestrzeganiem dobrych 
praktyk oraz zasad systemu HACCP, a także brakiem odpowiednio ukształtowanej 

386 W krajach słabiej rozwiniętych kryzysy tego rodzaju mogą dodatkowo wpływać na dostęp do żywności, 
pogłębiać ubóstwo i hamować rozwój.
387 np. w USA w 1994 r. w wyniku zakażenia Salmonella enteritidis pasteryzowanych płynnych lodów, które 
transportowano jako premix w cysternach zachorowało 224 tys. osób w 41 stanach.
388 Global Terrorism Index 2022, Measuring the Impact of Terrorism, Institute for Economics&Peace, Sidney, 
March 2022, s. 9. Available from: http://visionofhumanity.org/resources (dostęp: 14.10. 2022). 
389 Terrorist threats to food…, op. cit., s. 18.
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kultury bezpieczeństwa żywności. Ten aspekt zarządzania w praktyce jest często ba-
gatelizowany, jednak brak kultury bezpieczeństwa żywności jest obecnie postrzegany 
jako istotne, nowe zagrożenie390.

Podsumowując, istnieje wiele czynników i warunków związanych z żywnością, 
które mogą mieć niekorzystny wpływ na jej bezpieczeństwo dla zdrowia i życia lu-
dzi. Poza tradycyjnymi zanieczyszczeniami o charakterze biologicznym, chemicznym 
i fizycznym powodującymi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności XXI wiek niesie 
nowe wyzwania. Wiążą się one z postępującymi zmianami klimatu, rozwojem nauki 
i technologii, zmianami w modelu konsumpcji i handlu żywnością, warunkami po-
pulacyjnymi, a także działaniami o charakterze patologicznym i przestępczym oraz 
innymi niezamierzonymi przypadkami skażenia żywności spowodowanymi przez 
awarie i nieprzewidziane zdarzenia oraz brakiem właściwie ukształtowanej kultury 
bezpieczeństwa żywności. 

3.3.  Kultura bezpieczeństwa żywności
Zjawisko kultury bezpieczeństwa żywności wpisuje się w pojęcie kultury bezpie-

czeństwa, a ta jest elementem szerszej kultury organizacyjnej. Koncepcja kultury bez-
pieczeństwa jest znana i badana z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych od 
ponad trzech dekad. Badacze najczęściej analizują ją w powiązaniu z teorią kultury 
organizacyjnej Edgara Scheina. Guldenmund w swoich badaniach kultury bezpieczeń-
stwa wyróżnił podejście analityczne (psychologiczne) oraz pragmatyczne i naukowe 
(antropologiczne)391. Różne rozumienie przez badaczy i praktykę kultury bezpieczeń-
stwa sprawia, że nie ma zgodności co do powszechnie akceptowanej definicji tego 
zjawiska. Podstawą większości określeń tego terminu jest definicja sformułowana 
przez Komitet Doradczy Bezpieczeństwa Instalacji Nuklearnych (ACSNI) według, której: 
„kultura bezpieczeństwa w organizacji jest wytworem indywidulanych i grupowych 
wartości, postaw, kompetencji i modeli zachowań, które determinują zaangażowanie, 
styl i sprawność, organizacyjne »zdrowie« i programy bezpieczeństwa”392. 

390 M.Z. Wiśniewska, Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru, CeDeWu, Warszawa 
2018, s. 7.
391 F.W. Guldenmund, Understanding and exploring safety culture, Thesis (PHD), Delf University, The Ne-
therlands 2010, s. 183 i 197. Available in English: http://repository.tudelf.nl/view/ir/uuid%3A30fb9flc-7daf- 
41dd-8a5c-b6e3acfe0023/
392 D.A. Wiegmann i in., Safety culture: An integrative review, „Intern. J. Aviation Psychol.” 2004, 14, 
s. 117–134.
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Badacze sądzą, że kultura bezpieczeństwa odnosi się do ludzkich i organizacyjnych 
zachowań dotyczących bezpieczeństwa, które wpływają na ryzyko szkód, a więc co 
ludzie robią i jak firma działa393.

Notowane w ostatnich latach przypadki zagrożenia bezpieczeństwa żywności 
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kulturą bezpieczeństwa żywności, która 
jak wspomniano jest podobną koncepcją do kultury bezpieczeństwa i kultury orga-
nizacyjnej, znanej w literaturze z zakresu zarządzania. Griffith z zespołem definiują 
kulturę bezpieczeństwa żywności jako: 

„zestaw dominujących, nieustannie doskonalonych wspólnych postaw, wartości 
i przekonań przyczyniających się do zachowań higienicznych stosowanych w określo-
nym środowisku obróbki żywności”394.

Tak więc odnoszą oni kulturowe przekonania i wartości oraz wyuczone zachowa-
nia w zakresie higieny do działalności związanej z wytwarzaniem i obróbką żywności. 

Przypisując poziomy kultury organizacyjnej, wyszczególnione przez E. Scheina, 
do kultury bezpieczeństwa żywności, artefaktami fizycznymi będą widziane i fizycz-
nie możliwe do stwierdzenia elementy w organizacji, takie jak: ubrania ochronne 
personelu (dress code), narzędzia i sprzęt ochrony osobistej, procedury i instrukcje 
pracy, dostępne dokumenty np. raporty z audytów czy z wypadków, certyfikaty sys-
temów zapewnienia i zarządzania jakością i bezpieczeństwem, slogany, plakaty na 
temat bezpieczeństwa, ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, identyfikatory dla gości 
i pracowników. Artefaktami behawioralnymi będzie stosowanie odzieży ochronnej 
przez pracowników, regularne wykonywanie niezbędnych badań lekarskich przez 
pracowników, wykonywanie prac zgodnie z instrukcją, sposób postępowania z pro-
duktami i opakowaniami, sposób podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia, 
regularne kontrole linii produkcyjnych i sprzętu, regularne spotkania kierownictwa 
z pracownikami. Artefaktami językowymi będą: sposób komunikowania się kierow-
nictwa z pracownikami, pomiędzy pracownikami oraz z klientami, historie utrwalone 
podczas zapobiegania zagrożeniom, sposoby podejmowania decyzji w różnych sytu-
acjach, stosowane zwroty w zakresie zachowania higieny, sposoby rozpatrywania re-
klamacji i inne. Wyznawane normy i wartości będą obejmowały: wartości wyrażone 
w statucie przedsiębiorstwa, polityce jakości i bezpieczeństwa, kodeksie etycznym, 
stwierdzenia kierownictwa i pracowników odnośnie priorytetu bezpieczeństwa, po-
stawy i zachowania kierownictwa i pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
produktów czy ochrony środowiska. Ponadto normy i wartości, którymi firma kieruje 

393 R.D. Edwards i in., Returning to the roots of culture: a review and reconceptualization of safety culture, 
„Safety Science” 2013, 55, 70–80.
394 C.J. Griffith i in., Food safety culture: the evolution of an emerging risk factor?, „British Food J.” 2010, 
112, s. 426–438
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się w swojej działalności będą wyrażane poprzez wdrożone normy i standardy do-
tyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywności np. ISO 22000, zasady GAP (Good 
Agriculture Practice), GMP/GHP, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), 
przyjęte standardy określone przez sieci supermarketów np. IFS (International Food 
Standard), BRC (British Retail Consortium), GlobalG.A.P i inne. Wyznawane warto-
ści będą obejmowały także przyjęte procedury i zasady postępowania na różnych 
etapach procesu produkcji i w sytuacji wystąpienia zagrożenia, funkcjonowania ko-
munikacji pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy kierownictwem a pracownikami 
w zakresie bezpieczeństwa, a ponadto organizacji regularnych szkoleń pracowników 
dotyczących procedur bezpieczeństwa i przestrzegania przez kierownictwo firmy wy-
magań prawnych dotyczących żywności, w tym identyfikowalności, ochrony roślin 
i środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, znakowania produktów, jakości han-
dlowej produktów i in. Założenia kulturowe, stanowiące fundament kultury bezpie-
czeństwa żywności będą obejmowały m.in. przekonania kierownictwa i pracowników 
odnośnie bezpieczeństwa i jego zagrożeń w miejscu pracy, przekonania o znaczeniu 
wiedzy, informacji i szkoleń w zapewnieniu bezpieczeństwa procesu produkcji i pro-
duktów, a także przekonanie o konieczności przestrzegania wymagań prawnych czy 
dotyczące społecznej odpowiedzialności producenta. Założenia kulturowe znajdą 
także odzwierciedlenie w promowaniu wzorców zachowań opartych na takich war-
tościach, jak: wzajemny szacunek, uczciwość, zaufanie, otwartość, wiarygodność, 
współpraca, dzielenie się wiedzą itp.395 W wymiarze organizacyjno-funkcjonalnym 
dojrzałość kultury bezpieczeństwa żywności i jej poziom będą wyznaczały: kontekst 
funkcjonowania organizacji (czyli czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą 
wpływać na jej podejście do ustalania i osiągania swoich celów związanych z zapew-
nieniem bezpiecznej żywności)396, jej cechy (np. polityka jakości i postrzegane warto-
ści, podejście kierownictwa do bezpieczeństwa, zdolność do dostosowania, sposób 
zarządzania zasobami, świadomość ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa), wdrożone sys-
temy zapewnienia i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności oraz ramy 
prawne wyznaczone wymaganiami prawnymi. Systemy zapewnienia i zarządzania 
bezpieczeństwem żywności mogą istotnie pomóc w ukształtowaniu właściwych po-
staw i zachowań kierownictwa, jak i pracowników. Zawierają one bowiem wymaga-
nia dotyczące m.in. higieny, analizy zagrożeń, analizy ryzyka, działań korygujących, 
prowadzenia dokumentacji, zasad komunikacji czy systemu zarządzania. Jednocze-
śnie mogą być podstawą do ustalenia pożądanych norm i wartości oraz zachowań, 
których celem jest osiągnięcie bezpieczeństwa żywności.

395 E. Czernyszewicz, Kultura bezpieczeństwa…, op. cit., s. 154–155.
396 PN-EN ISO 9001:2015.
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Podsumowując, efektem właściwie kształtowanej kultury bezpieczeństwa żyw-
ności powinna być bezpieczna żywność, wolna od zagrożeń dla zdrowia i życia kon-
sumentów i powszechne przekonanie w organizacji, dlaczego nie ma problemów 
z jakością i bezpieczeństwem produkowanej żywności. Organizacje, w których kultura 
bezpieczeństwa żywności nie jest właściwie ukształtowana nie wiedzą, dlaczego wy-
stępują problemy z jakością i bezpieczeństwem żywności, nie potrafią ich zidentyfi-
kować ani im zapobiec. Z uwagi na fakt, że do zagrożenia bezpieczeństwa żywności 
może dojść na każdym etapie łańcucha żywnościowego od pola do stołu należy dążyć 
do właściwego ukształtowania kultury bezpieczeństwa zarówno na etapie produk-
cji surowców roślinnych i zwierzęcych397, ich przechowywania, transportu, obróbki 
i przetworzenia, w obrocie, jak i na etapie przygotowania posiłków w gastronomii 
lub w gospodarstwie domowym.

Konkludując, zapewnienie bezpieczeństwa żywności wpisuje się w globalny 
megatrend konsumencki ostatnich lat przejawiający się obsesyjnym dążeniem do 
zapewnienia bezpieczeństwa i strachem przed infekcją, zagrażającą zdrowiu i życiu 
ludzi. Wynika to z większej świadomości zdrowia wśród konsumentów i rozwoju na-
uki o żywności i żywieniu, a z drugiej strony zmiennych warunków funkcjonowania 
sektora żywnościowego na świecie. Choroby przenoszone przez żywność wpływają 
negatywnie na gospodarkę i obciążają system opieki zdrowotnej, hamując tym sa-
mym rozwój społeczno-gospodarczy. Tak więc oczekiwanie konsumentów, że żyw-
ność jest wolna od zagrożeń dla zdrowia i życia jest w pełni uzasadnione, a ponadto 
gwarantowane przepisami prawa żywnościowego stanowionego na poziomie Unii 
Europejskiej i krajowym. Zakres czynników i warunków związanych z żywnością, mo-
gących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i życie ludzi ulega cały czas zwiększeniu. 
W XXI wieku pojawiły się nowe, istotne wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz 
szybkim postępem naukowym i technologicznym, a także zmianami cech populacji 
i modelu konsumpcji oraz obrotu żywnością. Do tego w mediach od czasu do cza-
su pojawiają się informacje i działaniach przestępczych i patologicznych niektórych 
producentów żywności. W ten trend wpisuje się również zjawisko kultury bezpie-
czeństwa żywności.

397 Propozycję kwestionariusza ankietowego do badania postaw producentów rolnych w zakresie bezpie-
czeństwa oraz matrycę do samooceny poziomu dojrzałości kultury bezpieczeństwa w organizacji produ-
centów rolnych zaprezentowano w pracy E. Czernyszewicz, Kultura bezpieczeństwa…, op. cit., s. 160–162, 
176–179. W pracy zaprezentowano również wyniki badań postaw w zakresie bezpieczeństwa wśród produ-
centów owoców oraz wyniki samooceny dojrzałości kultury bezpieczeństwa w organizacjach producentów 
owoców i warzyw.
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Rozdział 4 
Nowe produkty spożywcze a ich znaczenie rynkowe
4. 

4.1.  Innowacja produktowa a nowy produkt – istota i znaczenie
Rozważania na temat innowacji produktowych oraz nowych produktów warto 

poprzedzić omówieniem samego pojęcia innowacji, które jest terminem szerokim 
w sensie znaczeniowym, jak i dynamicznie zmieniającym się na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat. 

Zgodnie z klasycznym ujęciem z innowacją utożsamiano niegdyś wszelkie nowe 
rozwiązania o charakterze technicznym. Jednakże, począwszy od drugiej połowy 
XX wieku definiowanie innowacji znacząco wyszło poza aspekty techniczne. Pew-
nym przejawem niejednoznaczności znaczeniowej ujawniającej się w definicjach 
innowacji są chociażby dwa odmienne jej ujęcia, tj. ujęcie wąskie, zgodnie z którym 
innowacją jest określony wynalazek posiadający pewne wykorzystanie rynkowe oraz 
ujęcie szerokie, traktujące innowację jako większy, bardziej złożony proces rezulta-
tem, którego jest nowa wartość w postaci np. nowych produktów. 

Innowacja sensu stricto to zmiana radykalna (fundamentalna) urzeczywistniają-
ca się poprzez transformację nowej idei/wynalazku w rynkowy produkt, pierwsze 
zastosowanie wynalazku, pierwsze wprowadzenie na rynek nowego produktu lub 
pierwsze zastosowanie nauki/technologii w nowy sposób zapewniające sukces ryn-
kowy398. W tym klasycznym ujęciu innowacji widoczna jest opinia J. A. Schumpetera, 
który wyraźnie wskazywał na różnice w pojęciach innowacji (pierwsze zastosowa-
nie określonego rozwiązania) oraz imitacji, która jest związana z procesem dyfuzji 
i naśladownictwem399.

398 M. Jurczyk-Bunkowska, K. Fiegler, Ocena potencjalnych efektów wdrożenia innowacji organizacyjnej 
w systemie produkcyjnym na przykładzie IPOsystemu, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2017, nr 4, s. 18–
24 (18).
399 A. M. Deptuła, R. Knosala, Innowacje i ich ryzyko – czy warto próbować?, „Zarządzanie Przedsiębior-
stwem” 2017, nr 4, s. 10–17 (12).
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Przykład wąskiego ujęcia innowacji obecny jest również w opinii A. Bukowskiego 
i J. Strycharza, którzy wskazują na dwie cechy stanowiące o istocie innowacji, tj. 
nowość i wdrożenie W tym sensie innowacja produktowa/nowy produkt, który nie 
został wdrożony, jest jedynie wynalazkiem. Zatem można sądzić, że tworzenie inno-
wacji nie jest celem a środkiem, poprzez który dokonuje się rozwój gospodarczy, bu-
dowanie przewag konkurencyjnych poprzez lepsze zaspokajanie potrzeb nabywców 
i podnoszenie jakości życia całych społeczeństw400. 

Z kolei innowacja rozumiana jako proces jest widoczna m.in. w koncepcji R. G. Co-
opera, dla którego kluczem tworzenia efektywnych innowacji jest stosowanie w tym 
celu obejmującego całe przedsiębiorstwo procesu (tzw. diamentu innowacyjnego)401. 
W szerokim ujęciu innowacja jest rozumiana jako każda zmiana postrzegana jako 
nowa, która prowadzi do wzrostu konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

W późniejszych definicjach innowacji eksponowane są bardziej aspekty ekono-
miczne tego pojęcia. Przykładowo, według P. Druckera innowacja polega na celo-
wym, systematycznym poszukiwaniu zmian oraz analizie okazji, które mogłyby ta-
kie zmiany umożliwić402. Warto dodać, iż zdaniem wspomnianego autora właśnie 
kreowanie i propagowanie zmian w samym przedsiębiorstwie, jak i jego otoczeniu 
oraz traktowanie ich w kategoriach szans pozwoli w przyszłości przedsiębiorstwom 
przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach. Postrzegał innowacyjność jako 
ważną cechę przedsiębiorczości403. Zatem takie pojmowanie innowacji ma charakter 
bardziej ekonomiczny bądź społeczny niż techniczny. 

Niektórzy współcześni badacze również wyrażają zbliżone poglądy na temat in-
nowacji, jak i innowacyjności. Przykładowo, J. Tidd i J. Bessant piszą, iż sednem inno-
wacyjności jest zdolność dostrzegania okazji (które dla innych mogą być problemem) 
i znajdowania sposobów ich zdyskontowania. Innowacyjność jest zatem w pewnym 
sensie przedsiębiorczością404. Podobne wnioski snuje J. Macias nazywając innowa-
cję krytycznym elementem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pisze 

400 A. Bukowski, J. Strycharz, Innowacja i komercjalizacja a nauki społeczne, [w:] Nauki społeczne a komer-
cjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa, pr. zb. pod red. S. Rud-
nickiego, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2013, s. 13.
401 J. Bogdanienko, Nowe trendy w innowacjach, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 93, s. 11–41 
(30–31).
402 M. Jurczyk-Bunkowska, Istota innowacyjności i jej cele, [w:] Zarządzanie innowacjami, pr. zb. pod red. 
R. Knosali, PWE, Warszawa 2014, s. 17–30 (18).
403 P. F. Drucker, The Discipline of Innovation, „Harvard Business Review” 1998, November–December, 
pp. 3., http://ogsp.typepad.com/focus_or_die_ogsp/files/drucker_1985_the_discipline_of_innovation.pdf 
(21.03.2016 r.).
404 J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 26.
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o innowacji jako o głównym elemencie przedsiębiorczości, w którym najważniejsze 
znaczenie ma szybkość wprowadzania zmian405. 

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż z pojęciem przedsiębiorczości związany 
jest inny termin, tj. sposobności, o którym pisze m. in. A. Kurczewska. Sposobność 
(okazja) w rozumieniu potocznym można utożsamiać z szansą, bądź możliwością 
zrobienia czegoś, co wcześniej nie było wykonane, a wykonanie tego i wdrożenie 
w odpowiednim momencie może przynieść wartość w przyszłości. O sposobności 
można mówić w dwóch kontekstach406:

 – sposobność jako rezultat działalności innowacyjnej;
 – sposobność jako rezultat dostrzeżenia możliwości stwarzanych przez rynek.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innowacji można wyróżnić sposobności in-
nowacyjne oraz naśladowcze (imitacje, będące efektem naśladownictwa).

Zdaniem J. Karpacza wspomniana wcześniej umiejętność dostrzegania, tworzenia 
oraz wykorzystywania szans przez przedsiębiorstwa w kontekście ich innowacyjności 
jest z kolei determinowana przez kreatywność – cechę przedsiębiorców, której efek-
tem są nowe pomysły, (tj. grupa cech, elementów pozyskanych z różnych dziedzin) 
przydatne w realnym świecie (tzn. postrzegane jako oryginalne i wartościowe przez 
odbiorców)407.

Nieco odmienne spojrzenie na temat innowacji przedstawia J. Bogdanienko, 
według którego innowacje powstają przede wszystkim dzięki zrozumieniu potrzeb 
nabywców, są wynikiem działalności zespołowej, jednakże bardziej wymagają zdol-
ności rozwiązywania różnych problemów niż zdolności kreatywnych, a sam proces 
innowacyjny jest tylko jednym z czynników osiągania sukcesu w tym obszarze408. 
Podobne poglądy głoszą również praktycy marketingu, według których podstawą 
sukcesu w obszarze innowacji jest m. in. poszukiwanie potrzeb konsumenckich, kie-
rowanie się możliwościami technologicznymi przedsiębiorstwa oraz właściwa ob-
serwacja rynku409. M. S. Lewandowska z kolei pisząc o innowacjach w produktach 
podkreśla, że wymagają one wiedzy „o oczekiwanych przez nabywców i możliwych 
do materializacji cechach i funkcjach produktu”410.

405 J. Macias, Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organiza-
cji” 2008, nr 9, s. 11–14 (12).
406 A. Kurczewska, Od pomysłu do przedsięwzięcia – koncepcja sposobności przedsiębiorczych, „Przegląd Or-
ganizacji” 2011, nr 5, s. 16–19 (17).
407 J. Karpacz, Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta poszukiwania szans, „Przegląd Organizacji” 
2011, nr 1, s. 8–11 (8–9).
408 J. Bogdanienko, Nowe trendy…, op. cit, s. 38.
409 A. Bzdyra, A. Maciorowski, Otwarcie na innowacje, „Marketing w Praktyce” 2011, nr 9, s. 80–81 (80).
410 M. S. Lewandowska, Współpraca firm w innowacjach produktowych i marketingowych, „Marketing i Rynek”  
2012, nr 10, s. 28–33 (29).
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Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat innowacji, można przytoczyć 
rozbudowaną definicję innowacji zgodnie z którą jest nią poszukiwanie, odkrywanie, 
rozwijanie i doskonalenie, adaptowanie oraz komercjalizowanie m.in. nowych pro-
cesów i produktów, co wiąże się z eksperymentowaniem, testowaniem, funkcjono-
waniem w warunkach niepewności i ryzyka411.

Jednym z podstawowych rodzajów innowacji jest innowacja produktowa. Termin 
ten jest dosyć często zamiennie stosowany z pojęciem nowego produktu, co łatwo 
zauważyć w wielu definicjach tego typu innowacji proponowanych przez różnych 
autorów. Przykładowo, według źródła OECD Oslo Manual innowacja produktowa/
usługowa to „wprowadzenie nowego produktu lub usługi o znacznie ulepszonych 
parametrach wydajnościowych, takich jak specyfikacja techniczna, wbudowane 
oprogramowanie, tak aby w pełni zaspokoić kluczowe potrzeby klienta lepiej niż ist-
niejący produkt”412. 

P. Tarka z kolei podaje, iż innowacja produktowa dotyczy sfery wprowadzania na 
rynek nowego produktu, który lepiej działa oraz oferuje konsumentom obiektywnie 
nowe lub zwiększone korzyści413. A. M. Deptuła i R. Knosala pisząc o innowacjach 
produktowych podają cel ich wdrożenia, którym jest zmiana w zakresie szeroko ro-
zumianego produktu414.

W definicji przedstawionej w jednym z artykułów przez K. B. Kahn’a wprost wi-
doczny jest bliski związek pojęciowy innowacji produktowej i nowego produktu. Jego 
zdaniem innowacja produktowa odnosi się do ofert rynkowych, takich jak nowe pro-
dukty, nowe usługi lub nowe programy415. Podobnie A. Pomykalski definiuje innowa-
cję produktową jako nowe produkty, nowe zastosowania produktów, nowe materiały, 
nowe cechy produktu lub nowe opakowanie. To wdrożenie, wprowadzenie na rynek 
określonego produktu o lepszym działaniu, który pozwala dostarczyć konsumentowi 
obiektywnie nowych lub zwiększonych korzyści416.

411 M. Zięba, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach – rozważania teoretyczne, „Przegląd Orga-
nizacji 2011, nr 7–8, s. 8–11 (8).
412 R. P. Jayani Rayapathirana, Y. Hui, Relationship between innovation capability, innovation type, and firm 
performance, „Journal of Innovation & Knowledge” 2018, no 3, p. 44–55 (46).
413 P. Tarka, Model i istota innowacji analitycznych, „Marketing i Rynek” 2012, nr 6, s. 8–14 (9).
414 A. M. Deptuła, R. Knosala, Innowacje…, op. cit., s. 12.
415 K. B. Kahn, Understanding innovation, „Business Horizons” 2018, no. 61, p. 453–460 (454).
416 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001, s. 19–20. 
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Bardziej kategoryczną definicję innowacji produktowej przedstawia H. Aksoy, we-
dług którego innowacja produktowa jest rozumiana jako rozwój i radykalne zmiany 
atrybutów oferowanego produktu bądź usługi417.

S. Tavassoli i Ch. Karlsson podkreślają z kolei, że innowacje produktowe pojawiają 
się w momencie, gdy nowy produkt bądź nowa odmiana istniejącego produktu jest 
wprowadzana na rynek w celu zaspokojenia określonego zapotrzebowania klienta. 
Innowacje produktowe mogą, lecz nie muszą obejmować innowacji technologicz-
nych. Podstawowym celem innowacji produktowych jest wprowadzanie nowych pro-
duktów i nowych odmian produktów, które pozwalają firmie uzyskać przynajmniej 
tymczasową pozycję monopolisty, co daje jej np. swobodę w zakresie ustalania cen 
powyżej kosztów krańcowych418.

Na podstawie dotychczasowych rozważań można zauważyć, że pewnym elemen-
tem wspólnym, który łączy pojęcia zarówno innowacji produktowej, jak i nowego 
produktu jest innowacyjność (w znaczeniu stopień innowacyjności produktu bądź 
jego nowości). Określenie poziomu innowacyjności w kontekście nowego produk-
tu jest kluczowe, ponieważ pozwala określić, kiedy mamy do czynienia z nowym 
produktem oraz daje podstawy do klasyfikacji nowych/innowacyjnych produktów. 
Wspomniany stopień innowacyjności/nowości produktu można określić jako „sto-
pień podobieństwa między danym nowym a już istniejącym, sprzedawanym bądź 
produkowanym produktem”419.

B. Stewart-Knox i P. Mitchell420 piszą o nowych produktach, ale w kontekście rynku 
żywnościowego. Wspomniani autorzy charakteryzują omawiane pojęcie nawiązując 
do postrzegania, twierdząc, że nowe produkty to te, które są nowe dla konsumen-
tów. Przykładowo, tak rozumianych produktów na rynku żywnościowym ich zdaniem 
jest stosunkowo niewiele (według badań do 25% ogółu wszystkich wprowadzanych 
na rynek produktów spożywczych jest prawdziwie nowatorskich).

Interesujące spojrzenie na nowy produkt (w tym również spożywczy) prezentu-
je M. Wronka-Pośpiech, która pisze o innowacjach społecznych rozumianych jako 
nowe sposoby na poprawę jakości życia obywateli, czy całych społeczeństw. Do in-
nowacji społecznych można zaliczyć nowe rozwiązania (m.in. produkty, usługi bądź 

417 H. Aksoy, How do innovation culture, marketing innovation and product innovation affect the mar-
ket performance of small and medium-sized enterprises (SMEs), „Technology in Society” 2017, no. 51,  
pp. 133–141 (136).
418 S. Tavassoli, Ch. Karlsson, Persistence of various types of innovation analyzed and explained, „Research 
Policy” 2015, no. 44, p. 1887–1901 (1889).
419 T. Morgan, M. Obal, S. Anokhin, Customer participation and new product performance: Towards the un-
derstanding of the mechanisms and key contingencies, „Research Policy” 2018, no. 47, p. 498–510 (503).
420 B. Stewart-Knox, P. Mitchell, What separates the winners from the losers in new food product develop-
ment?, „Trends in Food Science & Technology” 2003, no. 14, p. 58–64 (58).
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ich kombinacje), które zaspokajają ważne nowe potrzeby (np. społeczne), stanowią 
pewną szczególną wartość dla społeczeństwa, czy pozwalają rozwiązać pewien pro-
blem o naturze społecznej421. Zatem można stwierdzić, że innowacje społeczne oraz 
nowe produkty stanowią pewien pomost pomiędzy innowacjami (np. produktowy-
mi) a kwestiami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju, ekologią, 
trendami konsumpcyjnymi czy innymi współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. 

Podobne wnioski na temat innowacyjnego produktu można wysnuć na podstawie 
opinii P. Druckera. Według niego innowacje wprowadzane na rynek przez innowatora 
powinny być szansą wytworzenia wysoko ocenianej wartości istotnej dla określonego 
konsumenta bądź całego społeczeństwa, a nie jedynie zysku. Przedsiębiorstwo in-
nowacyjne może spełniać oczekiwania nabywców oddziałując za pomocą narzędzia 
innowacji na te produkty, których wartość została uznana przez społeczeństwo422.

Podsumowując rozważania dotyczące innowacji oraz nowego produktu warto 
zauważyć, że oba pojęcia mają wydźwięk raczej pozytywny. Jak piszą K. Skrzypek 
i K. Dąbrowski w potocznym odbiorze wymowa oraz przesłanie jakie niesie ze sobą 
innowacja są pozytywne, ponieważ nowatorstwo jest kojarzone z wprowadzeniem 
czegoś nowego, co wpływa na poprawę istniejącego stanu. Z drugiej strony wspo-
mniani autorzy zauważają, iż bycie innowacyjnym jest zadaniem ryzykownym i jedno-
cześnie trudnym do osiągnięcia423. Na kwestię ryzyka związanego z wprowadzaniem 
na rynek nowych produktów inne spojrzenie przedstawia A.Pomykalski twierdzi, że 
brak wprowadzania na rynek innowacji jest bardziej ryzykowny i stanowi zagrożenie 
dla istnienia przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności niż ich wprowadzanie424. 

Pozytywne reakcje oraz zainteresowanie wśród konsumentów względem nowe-
go produktu podkreśla również H. Mruk. Fakt ten jest często wykorzystywany przez 
oferentów, którzy celowo eksponują przymiotnik „nowy”. Wspomniane pozytywne 
reakcje nabywców na nowy produkt wynikają również z faktu, iż nowy produkt 
jest zazwyczaj kojarzony z wprowadzonym w nim określonym ulepszeniem, które 
jest postrzegane jako pewna korzyść. H. Mruk również podkreśla, że pojęcie no-
wego produktu jest złożone i bardzo zróżnicowane. Większość tzw. nowych pro-
duktów (do których zalicza np. nowe kategorie produktów) nie jest produktami 
zupełnie nowymi, natomiast znacznie częściej stanowią one mniejsze lub większe 

421 M. Wronka-Pośpiech, Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 212, ss. 124–136 (126–129).
422 M. Grabowska, Przedsiębiorca – innowator w ujęciu Petera Ferdynanda Druckera, „Zarządzanie Przed-
siębiorstwem” 2013, nr. 3, s. 23–28 (27).
423 K. Skrzypek, K. Dąbrowski, Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
produkcyjnych z branży metalowej i automotive, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2017, nr 2, s. 20–25 (21).
424 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, op. cit., s.19.
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modyfikacje produktów już istniejących425. Według wspomnianego autora nowe 
produkty to m.in.:

 – rzecz, która wcześniej nie istniała;
 – nowo odkryte surowce;
 – nowe technologie stworzone przez człowieka;
 – rzeczy istniejące w pewnym miejscu na świecie i przeniesione np. w inne, 

nowe rejony (np. egzotyczne owoce i warzywa);
 – produkty znacznie zmodyfikowane;
 – produkty modyfikowane (sok w nowym opakowaniu);
 – produkty skierowane do nowego segmentu rynkowego (np. żywność dla nie-

mowląt, produkty spożywcze dla seniorów, suplementy dla sportowców);
 – produkty o charakterze percepcyjnym.

A. Pomykalski w zależności od stopnia innowacji wyróżnia następujące kategorie 
nowego produktu (dla rynku bądź przedsiębiorstwa)426:

 – nowy produkt na nowym rynku (10% ogółu innowacji produktowych);
 – nowy produkt na istniejącym rynku (uzupełnia linię oferowaną na rynku) (80% 

wszystkich innowacji produktowych);
 – ulepszenie istniejącego produktu (nowy produkt jest sprawniejszy w stosunku 

do poprzednika) (10% udziału innowacji produktowych).

Z kolei według firmy Booz, Allen & Hamilton można wyróżnić następujące ka-
tegorie nowych produktów, uwzględniające dwa podstawowe wymiary, tj. stopień 
nowości dla przedsiębiorstwa oraz rynku:

 – nowe produkty tworzące nowe rynki (nowy produkt w skali światowej);
 – nowe linie produktów (nowe produkty umożliwiające oferentowi wejście 

pierwszy raz na istniejący już rynek);
 – produkty uzupełniające dotychczasowe linie produktów;
 – udoskonalenia dotychczasowych produktów (nowe produkty o poprawionym 

działaniu lub o postrzeganej większej wartości);
 – produkty repozycjonowane (produkty już istniejące, skierowane do nowych 

rynków/segmentów);
 – produkty redukujące koszty (produkty spełniające podobne funkcje przy niż-

szych kosztach).

425 H. Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2012, s. 116, 125.
426 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, op. cit., s. 21.
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Z kolei klasyfikacja nowych produktów J. Lambina ukazuje zależności zachodzące 
między stopniem nowości produktu, a poziomem ryzyka ponoszonego przez ofe-
renta produktu. Można zatem wyróżnić następujące nowe produkty/innowacje 
produktowe:

 – zwykła innowacja (zmodyfikowany produkt wprowadzany na stary rynek);
 – innowacja technologiczna (nowy rdzeń produktu skierowany do starego ryn-

ku);
 – innowacja rynkowa (zmodyfikowany produkt na nowym rynku);
 – innowacja oryginalna (nowy produkt skierowany do nowego rynku)427.

I. P. Rutkowski również podkreśla złożoność pojęcia nowego produktu, co ma 
związek z różnorodnym postrzeganiem tego pojęcia zarówno przez twórców oferty 
rynkowej, jak i samych adresatów tych produktów. Cytowany autor podaje sześć 
kategorii nowych produktów, uwzględniających ich stopień nowości dla danego 
przedsiębiorstwa oraz dla rynku. Są to produkty nowe poddane remerchandisingo-
wi (produkty wprowadzone na rynek w celu zwiększenia sprzedaży poprzez zmiany 
w kompozycji marketingu – mix), produkty ulepszone, nowe produkty uzupełniające 
dotychczasowe linie produktów, nowe odmiany produktu, nowe linie produktów oraz 
nowe produkty zdywersyfikowane. Ponadto, w oparciu o kryterium stopnia nowości 
można również wyróżnić tzw. nowości w skali światowej, innowacje stanowiące no-
wość w skali kraju lub gałęzi produkcji, nowe produkty w skali przedsiębiorstwa oraz 
różne rozwiązania naśladowcze (udoskonalenie produktu, modyfikacje produktu). 
Biorąc pod uwagę kryterium oryginalności zmian dokonywanych w produkcie można 
wymienić innowacje produktowe absolutne (oryginalne) oraz innowacje produktowe 
imitacyjne (nieoryginalne, wtórne), będące efektem naśladownictwa, adaptacji czy 
rozpowszechniania oryginalnych osiągnięć428. 

Zróżnicowaną naturę nowego produktu/innowacji produktowej porusza również 
D. K. Zuzek, twierdząc, iż fakt, że dany nowy produkt jest znany gdzie indziej nie ma 
znaczenia, ponieważ dla danego społeczeństwa, które określonego nowego produktu 
wcześniej nie znało jest on innowacją. Zatem określone innowacje dla danego spo-
łeczeństwa są równie ważne, jak innowacje absolutne, czyli te w skali światowej429.

427 A. Kańczukowska-Stadnik, Czynniki sukcesu nowego produktu na rynku, „Marketing i Rynek” 2011, nr 9, 
s.15–19 (16).
428 I. P. Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 
2011, s. 110–113.
429 D. K. Zuzek, Polityka państwa wobec wspierania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2014, t. XVI, z. 1, s. 270–276 (272).
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Z kolei A. Krzepicka i J. Tarapata z kolei definiują nowy produkt jako wynik pro-
cesów innowacyjnych, który kształtuje istniejące oraz kreuje nowe potrzeby konsu-
mentów i użytkowników. Pomysł na nowy produkt jest w tym kontekście zarówno 
podstawą innowacji, jak i rynkowych korzyści wynikających z przekształcenia owego 
pomysłu w końcowy produkt i umieszczenia go na rynku. Bardzo ważne w tych dzia-
łaniach są źródła pomysłów na nowe produkty, które mogą być bardzo różnorodne, 
począwszy od obserwacji potrzeb i wymagań nabywców, poprzez działy badawczo – 
rozwojowe, instytuty naukowe, patenty, aż po obserwację innych uczestników rynku 
(konkurenci, pracownicy przedsiębiorstw, dostawcy, dystrybutorzy oraz klienci430. 

W podsumowaniu rozważań dotyczących innowacji produktowych oraz nowych 
produktów można podać definicję A. Kańczukowskiej-Stadnik, która podkreśla za-
mienne stosowanie w literaturze przedmiotu wyżej wymienionych pojęć oraz zwią-
zek obu terminów z postrzeganiem. W związku z powyższym innowacją produktową 
jest nowy produkt, który jest oryginalny, ulepszony lub zmodyfikowany, będący przy 
tym nowością dla danego oferenta lub określonego segmentu rynku, niezależnie od 
faktu odniesienia przez dany produkt sukcesu rynkowego bądź porażki431.

4.2.  Innowacyjność produktów na krajowym rynku 
żywnościowym

Analizując polski rynek produktów żywnościowych w kontekście zarówno no-
wości, jak i innowacyjności oferowanych na nim produktów spożywczych należy 
zwrócić uwagę na pewne zjawiska oraz trendy o zasięgu światowym, które nie tylko 
kształtują postawy i zachowania zakupowe nabywców, ale również oddziałują na 
decyzje oferentów w zakresie opracowywania nowych wyrobów czy sposobów ich 
rozpowszechniania. 

Współcześnie bardzo dobrze rozwinięty światowy system dystrybucji, sposoby 
transportu produktów spożywczych, jak i postęp w rolnictwie oraz przetwórstwie 
żywności wpłynął na szeroką dostępność wielu różnych produktów spożywczych nie-
zależnie od miejsca ich wyprodukowania. Wraz z przemieszczaniem się różnorodnych 
produktów spożywczych, często nowych dla danego rynku krajowego, następuje zja-
wisko upowszechniania szeroko rozumianych nowych (także innowacyjnych) produk-
tów i związanej z tym faktem wiedzy.

430 A. Krzepicka, J. Tarapata, Nowy produkt jako wartość dla klienta, „Handel Wewnętrzny” 2012, t. 2, s. 249–
257 (250).
431 A. Kańczukowska-Stadnik, Czynniki sukcesu…, op. cit., s. 15–16.
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Jest to zjawisko, które można oceniać z jednej strony pozytywnie, ponieważ sam 
fakt rozwoju i popularyzacji nowych produktów wpływa dodatnio na unowocześnia-
nie procesów wytwarzania poprzez m. in. doskonalenie konstrukcji produktów, wy-
korzystanie lepszych surowców w ich produkcji. Ponadto, jak zauważają niektórzy 
autorzy nowe produkty zdecydowanie dynamizują konsumpcję, procesy zaspokajania 
oraz kreowania potrzeb, jak również sferę produkcji432. 

Z drugiej strony wiele przedsiębiorstw różnych branż nader często wprowadza na 
rynek nowe produkty, dążąc przy tym do wymuszonego skracania cyklu życia produk-
tu. Takie działania przeważnie nie mają na celu poprawy obsługi nabywców czy roz-
woju technologicznego społeczeństwa, a podyktowane są przede wszystkim chęcią 
zysku. Produkty w tej sytuacji bardzo szybko zużywają się, natomiast towarzyszące 
temu zjawisko mało świadomej, bezrefleksyjnej, często ponad rzeczywiste potrzeby 
konsumpcji (hiperkonsumpcji) powoduje wiele negatywnych zjawisk o charakterze 
ekologicznym, ekonomicznym czy społecznym.

Z drugiej strony, oprócz aspektów technicznych związanych z postępem w ob-
szarze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji żywności, decyzje oferentów produktów 
spożywczych determinują określone zjawiska o charakterze społecznym, przejawia-
jące się w postaci wielu różnorodnych trendów dotyczących szeroko rozumianej kon-
sumpcji, w tym również konsumpcji żywności, zarówno o charakterze globalnym, jak 
i krajowym. Tylko ogólne spojrzenie na mnogość występujących trendów dotyczą-
cych konsumpcji żywności pozwala zauważyć, że występują trendy zarówno pozy-
tywnie (m.in. efemeryzacja, konsumpcja na pokaz, kompulsywne kupowanie)433, jak 
i negatywnie skorelowane z konsumpcją. Do tej drugiej grupy trendów w kontekście 
konsumpcji żywności zalicza się trendy, które można określić jako przeciwieństwo 
konsumpcjonizmu, tj. m.in. downshifting, prostotę, ekologię434, jak również etno-
centryzm konsumencki, czy dekonsumpcję (ograniczona, racjonalna konsumpcja)435.

Wspomniane zjawiska powodują, że w wielu krajach, w tym również w Polsce, po-
jawia się tzw. nowa żywność. Pojęcie to odnosi się do m.in. nowych źródeł żywności, 
produktów nowo opracowanych, innowacyjnych, wyprodukowanych dzięki nowym 
technologiom lub procesom produkcyjnym. W skład tej żywności można zaliczyć żyw-
ność ekologiczną, etniczną, funkcjonalną, wygodną oraz genetycznie modyfikowaną. 
Zdaniem J. Stobieckiej żywność funkcjonalna, wygodna i genetycznie modyfikowana 

432 A. Krzepicka, J. Tarapata, Nowy produkt…, op. cit, s. 250.
433 A. Komor, i in., Przemiany w konsumpcji…, op. cit., s. 36–38.
434 M. Hajdas, Społeczeństwo postkonsumpcyjne – kluczowe tendencje i ich wpływ na działania przedsię-
biorstw, „Handel Wewnętrzny” 2012, t. 2., s. 54–62 (56–58).
435 O. Filipiak, Nowe trendy w konsumpcji we współczesnym społeczeństwie. Refleksja socjologiczna, „Roz-
prawy Społeczne” 2018, t. 12, nr 4, ss. 22–27 (23–25).
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będą w przyszłości stanowiły nową generację żywności, a nawet można przypusz-
czać, że wszystkie trzy wyżej wymienione kategorie będą stanowiły jedną kategorię 
żywności funkcjonalnej436.

Zdaniem autora omawiane w niniejszym rozdziale nowe produkty spożywcze, jak 
również wspomniana wcześniej tzw. nowa żywność cechuje się szczególną wartością, 
jaką oferuje nabywcom finalnym. Można wręcz stwierdzić, że ogólny sukces rynkowy 
odniesiony przez szeroko rozumiane ekologiczne, funkcjonalne, wygodne produkty 
spożywcze, jak i niektóre produkty spożywcze lansowane przez swoich oferentów 
jako nowe, zawdzięczają właśnie oferowaniu szczególnej wartości wysoko ocenianej 
przez adresatów oferty rynkowej. 

W tym miejscu warto podać definicję wartości w kontekście produktu jako na-
rzędzia marketingowego. Wartość można określić jako „dokonaną przez konsumenta 
ogólną ocenę użyteczności produktu opartą na sposobie postrzegania tego, co jest 
dane”. Z kolei wartość postrzegana przez nabywców jest pochodną takich czynników 
jak cena produktu, jakość produktu i usług dodatkowych oraz stopnia innowacyjności 
danego produktu i jego wizerunku437.

Ph. Kotler i F. Trais de Bes w nieco odmienny sposób przedstawiają wartość pro-
duktu. Wspomniani autorzy pisząc o różnych typach innowacji produktowych wska-
zują na innowacje produktowe polegające na ograniczaniu wysiłku i nakładów pono-
szonych przez klientów. Według tych autorów oferowanie przez producentów tego 
typu nowych produktów jest uzasadnione, ponieważ kupując jakikolwiek produkt 
nabywca ponosi określone koszty w postaci płaconych pieniędzy, włożonego wysiłku, 
czasu przeznaczonego na zakup, ryzyka wynikającego z podjętej decyzji oraz różnych 
nakładów dodatkowych powstałych już po dokonaniu zakupu. W tego typu innowa-
cjach nie modyfikuje się produktu, lecz zwiększa rozmiary rynku poprzez oddziały-
wanie na wysiłek, nakłady oraz ryzyko związane z zakupem określonego produktu. To 
w następstwie prowadzi do wzrostu postrzeganej wartości takiego produktu. Zatem 
tak rozumiana wartość produktu to iloraz korzyści i nakładów. Zmniejszając nakłady 
związane z danym produktem zwiększa się jego wartość438.

Z marketingowego punktu widzenia zarówno polscy, jak i zagraniczni oferenci 
produktów spożywczych dążą do zaspokojenia możliwie jak najlepiej aktualnych oraz 
prognozowanych potrzeb nabywców i konsumentów żywności. Zatem w tym kon-
kretnym aspekcie działalność ta nie odbiega znacząco od działań przedsiębiorców 
na innych rynkach. Jednakże, charakter produktów spożywczych, ich właściwości, 

436 J. Stobiecka, Postawy polskich konsumentów wobec wybranych rodzajów nowej żywności, [w:] Zachowa-
nia konsumentów. Wybrane problemy, pr. zb. pod red. A. Burlita, PWE, Warszawa 2020, s. 141–142.
437 A. Krzepicka, J. Tarapata, Nowy produkt…, op. cit., s. 251.
438 Ph. Kotler, F. Trias de Bes, Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004, s. 65–67.
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powszechny charakter, dostępność, rodzaj i szczególne znaczenie zaspokajanych dzię-
ki tym produktom potrzeb, stopień nasycenia, a także dojrzałość rynku, jego wielkość 
i jednoczesne silne jego rozdrobnienie, a także wysoka konkurencja w połączeniu 
z ciągle rosnącą świadomością i pozycją nabywców sprawia, że jest to rynek bardzo 
wymagający. 

Zdaniem niektórych autorów439 przedsiębiorstwa rynku produktów żywnościo-
wych prezentują sektor gospodarki o relatywnie niskiej intensywności badań nad 
innowacjami. Zarówno zagraniczni440, jak i polscy441 naukowcy wyrażają pogląd, że 
tzw. kreatywne produkty spożywcze, produkty innowacyjne, nowe kategorie produk-
tów spożywczych pojawiają się stosunkowo rzadko na analizowanym rynku. Znacznie 
częściej można zobaczyć produkty spożywcze przedstawiane przez oferentów jako 
nowe w postaci rozszerzania dotychczasowych linii produktowych, produkty już zna-
ne wcześniej, lecz oferowane w zmienionej formie lub zmodyfikowanych atrybutach 
(np. nowa etykieta). Z kolei zupełnie nowe produkty spożywcze na rynku, produkty 
nowe dla danego oferenta, jak również produkty spożywcze o zwiększonej wartości 
dodanej według badań stanowią odpowiednio 9% oraz dwie pozostałe grupy – po 
25% ogółu nowych produktów spożywczych pojawiających się na rynku442. 

K. Firlej przeprowadził badania na temat innowacji w polskich przedsiębiorstwach 
przemysłu spożywczego. Zauważył, że innowacje w obszarze produktu polegają czę-
sto na zastąpieniu produktów wycofanych z rynku, poszerzeniu oferty wyrobów, kre-
owaniu produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego, wejściu na nowe ryn-
ki zbytu, podniesieniu jakości wyrobów, poprawie zdrowotności i bezpieczeństwa 
produktów443.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na poglądy B. Grzybowskiej i M. Juchnie-
wicz, według których przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce rozumie-
ją potrzebę wdrażania innowacji. Są to jednak przedsiębiorstwa należące raczej do 
sektora niskich technologii, co nie oznacza, że reprezentowanie niskiej techniki jest 

439 R. P. F. Guiné, E. C. D. Ramalhosa, L. P. Valente, New foods, new consumers: Innovation in food product 
development, “Current Nutrition and Food Science” 2016, no. 12 (3), p. 10, https://www.researchgate.net/
publication/306106510_NEW_FOODS_NEW_CONSUMERS_INNOVATION_IN_FOOD_PRODUCT_DEVELOP-
MENT_Running_title_Innovation_in_Food_Development/link/57b1dc1b08ae15c76cbb3245/download, 
(29.03.2022 r.).
440 R. Winger, G. Wall, Food product innovation. A background paper, p. 3, http://www.fao.org/3/j7193e/
j7193e.pdf, (29.03.2019 r.); G. W. Fuller, New Food Product Development. From Concept to Marketplace, 
CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2011, pp. 2–3.
441 H. Górska-Warsewicz, Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnościowym w Polsce, http://www.wne.
sggw.pl/p/publikacje/pdf/prs_5_2008.pdf, (26.11.2018r.).
442 R. Winger, G. Wall, Food product…, op. cit.
443 K. Firlej, Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, „Stowarzyszenie 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2014, t. XVI, z. 2, s. 50–55 (51).



4. Nowe produkty spożywcze a ich znaczenie rynkowe

125

tożsame z brakiem lub niskim zaangażowaniem w działalność innowacyjną. Z reguły 
przedsiębiorstwa tej branży konkurują ze sobą poprzez oddziaływanie ceną i jakością 
oferowanych produktów a nie poprzez oferowanie nowych produktów. Nowe wyroby 
na tym rynku mają z reguły charakter innowacji miękkich444 (nie technologicznych), 
których znaczenie rośnie i traktowane są jako pewna przejaw współczesnej działal-
ności innowacyjnej. Przeprowadzone przez wspomniane autorki badania ujawniły 
pewną tendencję, według której odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 
oraz innowacyjnych wzrasta wraz z poziomem techniki. Zatem najwyższy udział ta-
kich przedsiębiorstw występuje wśród przedstawicieli wysokiej techniki, najniższy 
zaś wśród przedstawicieli niskiej techniki. Przedsiębiorstwa produkujące produkty 
spożywcze, a zwłaszcza napoje osiągnęły wyniki wyższe niż przeciętne w całym prze-
twórstwie przemysłowym445.

Podobną ocenę polskich przedsiębiorstw na rynku produktów spożywczych 
przedstawiła A. Zakrzewska. Na podstawie przeprowadzonej oceny efektywności 
nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną przez krajowe przedsiębiorstwa 
branży spożywczej autorka również akcentuje fakt relatywnie niższego potencjału 
innowacyjnego analizowanych przedsiębiorstw w porównaniu do przedsiębiorstw 
przemysłowych ogółem. Ponadto, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego cechuje 
niższy poziom nakładów na działalność innowacyjną, w tym niski udział nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową. W obszarze B+R w szczególności wysokie nakłady 
ponosili jedynie dostawcy dodatków do żywności. Co więcej, przedsiębiorstwa spo-
żywcze w analizowanym okresie osiągały niższe efekty prowadzonej działalności in-
nowacyjnej w relacji do pozostałych przedsiębiorstw. Przykładowo, przeciętne inno-
wacyjne przedsiębiorstwo spożywcze uzyskiwało przychody ze sprzedaży produktów 
nowych/istotnie ulepszonych stanowiące 46% średniej wielkości tego wskaźnika dla 
przedsiębiorstw przemysłowych ogółem. Zdaniem wspomnianej autorki analizowany 
rynek cechuje systematyczny spadek udziału przychodów ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych w ogólnej produkcji sprzedanej. Ma to związek z faktem, iż oferen-
ci produktów spożywczych przeważnie wprowadzają na rynek innowacje imitacyj-
ne (przyrostowe). Mniejsze znaczenie na tym rynku zupełnie nowych produktów 

444 Ten typ innowacji bazuje na zmianach dokonanych w wyglądzie produktu. Por. A. I. Baruk, S. Białoskurski, 
A. Goliszek, A. Iwanicka, A. Komor, G. Wesołowski, Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produk-
tów konsumpcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2017, s. 103. 
445 B. Grzybowska, M. Juchniewicz, Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, 
„Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe” 2014, t. XVI, z. 5, s. 62–66 (63).
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(innowacji radykalnych) może wynikać z obaw konsumentów dotyczących zmian 
przyzwyczajeń konsumpcyjnych446.

Z kolei badania przeprowadzone przez A. Wasilewską dotyczące innowacji w pol-
skich przedsiębiorstwach produkujących produkty mięsne wskazują, że wprowa-
dzone innowacje w zakresie produktów były rożne ze względu na stopień nowo-
ści zastosowanych zmian. Autorka posługując się klasyfikacją nowych produktów 
OECD, zgodnie z którą można wyróżnić 4 kategorie (stopnie innowacyjności) nowych 
produktów (tj. produkty nowe tylko dla danej firmy, lecz funkcjonujące w innych 
przedsiębiorstwach, produkty nowe w skali rynku, na którym przedsiębiorstwo funk-
cjonuje, produkty nowe w skali kraju, produkty nowe w skali światowej) wykazała, 
że produktów nowych na rynku, w którym przedsiębiorstwa działały wprowadziło 
46,5% z nich. Z kolei dla pozostałych wprowadzone w tym zakresie innowacje były 
nowe jedynie z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Wśród tych, które wprowadzi-
ły innowacje produktowe jedynie 7% wskazało, że zmiany były nowe w skali kra-
ju, natomiast nie było produktów innowacyjnych, które byłyby nowościami w skali 
europejskiej bądź światowej. Najwięcej nowych produktów wprowadziły na rynek 
przedsiębiorstwa przeznaczające najwyższe nakłady na działalność innowacyjną. 
Z przebadanych 76 przedsiębiorstw tylko 13,3% wprowadziło na rynek nowe pro-
dukty w skali krajowej447.

Oceniając jedynie rynek nowych produktów można stwierdzić, że stopień ich 
innowacyjności jest dosyć zróżnicowany. Ta sytuacja może mieć związek przede 
wszystkim z wiązaniem przez oferentów działalności innowacyjnej z podejmowa-
niem znacznego ryzyka ewentualnego nieodzyskania poniesionych nakładów oraz 
różną skłonnością do podejmowania ryzyka w zakresie oferowania nowych produk-
tów. Jako przykłady można podać z jednej strony firmy tworzące zdecydowanie in-
nowacyjne produkty spożywcze, z drugiej zaś wiele firm stosujących w tym zakre-
sie wiele tzw. nowych produktów mieszczących się w szeroko rozumianej strategii 
naśladownictwa.

Można powiedzieć, że produktów spożywczych reprezentujących tę drugą grupę 
jest znacznie więcej co można tłumaczyć tym, że wprowadzanie przez producentów 
żywności nowych produktów jest obarczone relatywnie wyższym ryzykiem nieodzy-
skania poniesionych nakładów. Na fakt ten powołują się L. Chen, J. Lai, S. Chang, 

446 A. Zakrzewska, Efektywność nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 
przemysłu spożywczego w Polsce, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Nauko-
we” 2014, t. XVI, z. 5, ss. 238–243 (239–241).
447 A. Wasilewska, Innowacje w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa w zależności od 
poziomu nakładów na działalność innowacyjną, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 
Roczniki Naukowe” 2014, t. XVI, z. 3, ss. 312–317 (313–317).
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twierdząc, że imitowanie oferty przez konkurentów na rynku spożywczym następuje 
stosunkowo szybko448.

W tej sytuacji część producentów produktów spożywczych dąży do minimalizo-
wania ryzyka właśnie poprzez ograniczania nakładów na działalność innowacyjną 
i badawczo-rozwojową. Korzystają w tym celu ze sprawdzonych innowacyjnych roz-
wiązań wypracowanych przez innych oferentów, czasami bardzo odległych branż, 
czy też krajów. A. Bzdyra i A. Maciorowski podkreślają, że przedsiębiorstwa o du-
żych zdolnościach we skutecznym wdrażaniu innowacji bardzo często otwarte są na 
współpracę wykraczającą poza własną domenę. Budują przy tym szereg powiązań 
z konsumentami, inwestorami, konkurentami i naukowcami służących generowaniu 
wartościowych pomysłów449.

Z kolei te przedsiębiorstwa branży spożywczej, które chcą być bardziej innowa-
cyjne i czerpać z tego tytułu dodatkowe korzyści muszą uwzględnić również to, że im 
bardziej nowatorski produkt, tym prawdopodobnie będzie on wymagał większych na-
kładów w związku z edukacją, aktywizacją potencjalnych nabywców i konsumentów, 
a także kształtowaniem określonego wizerunku czy też rynku. Dodatkowym zagroże-
niem w tym przypadku jest również to, iż w przypadku, gdy innowacyjny nowy pro-
dukt spożywczy nie zostanie zaakceptowany przez rynek docelowy relatywnie szybko, 
wraz z upływem czasu wzrasta również zagrożenie jego odrzucenia przez rynek450. 

Zdaniem autora prowadząc rozważania na temat innowacyjności nowych pro-
duktów (w tym również produktów spożywczych) można stwierdzić, że wymienione 
wcześniej imitacje niekiedy mogą być postrzegane jako zaprzeczenie bądź przeci-
wieństwo innowacji. Co więcej, pojęcie imitacji/naśladownictwa w kontekście dzia-
łalności rynkowej, w przeciwieństwie do innowacji, ma odbiór raczej negatywny. 
Związane jest to ze zjawiskiem podrabiania wyrobów oryginalnych przez niektórych 
oferentów, czy kwestią ochrony prawa intelektualnego przedsiębiorstw „prawdziwie” 
innowacyjnych. 

Warto jednak zauważyć, że podobnie jak innowacje produktowe, tak również 
wspomniane imitacje mają bardzo zróżnicowany charakter. Naśladownictwo trakto-
wane jako strategia przedsiębiorstwa, podobnie jak strategia wyróżniania się, także 
może pozwolić osiągnąć sukces rynkowy. Jak zauważa M. Koczerga, to co niekie-
dy uznawane jest za innowację, jest pewną modyfikacją funkcjonujących na rynku 

448 L. Chen, J. Lai, S. Chang, The long-term performance of new product introductions, „Finance Research 
Letters” 2017, no. 20, p. 162–169 (162).
449 A. Bzdyra, A. Maciorowski, Otwarcie na innowacje…, op. cit, s. 80.
450 S. Białoskurski, Innowacyjność współczesnych produktów spożywczych w kontekście zrównoważonego 
rozwoju, [w:] Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, pr. zb. pod red. A. Kasztela-
na, J. Hawlena, Wydawnictwo „Spatium”, Radom 2020, s. 168.
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rozwiązań. Można w tym kontekście wyróżnić naśladownictwo proste oraz twórcze. 
Zauważa się, że ten drugi rodzaj naśladownictwa stoi za sukcesem wielu przedsię-
biorstw. Za sukcesem tej strategii przemawia m.in. aspekt kosztowy związany z roz-
wijaniem innowacji i ich komercjalizacją. Okazuje się, że koszty naśladownictwa sta-
nowią 60–75% kosztów innowacji, natomiast oferenci zupełnie nowych produktów 
uzyskują zazwyczaj 7% udziału stworzonego przez siebie rynku. Można zatem stwier-
dzić, że imitacje mogą być wartościowe. Podsumowując, okazuje się że to działalność 
imitacyjna stanowi pewną regułę, a nie innowacyjność451.

Na koniec warto powołać się na opinię K. T. Gyorgy i A. M. P. Toyserkani, którzy 
w swoich rozważaniach na temat innowacji i imitacji idą dalej twierdząc na podsta-
wie własnych obserwacji praktyk biznesowych różnych przedsiębiorstw, że to właśnie 
odpowiednio prowadzona działalność imitacyjna powinna odgrywać większą rolę 
w działalności rynkowej firm niż innowacje452.

4.3.  Postrzeganie nowych produktów spożywczych przez 
nabywców finalnych oraz znaczenie rynkowe nowych 
produktów dla oferentów żywności – wyniki badań

Analiza postrzegania oraz znaczenia nowych produktów została wykonana na 
podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych. Zastosowano w procesie badaw-
czym popularną metodę socjopsychologiczną, jaką jest metoda badania ankietowe-
go. Narzędziem badawczym był opracowany w tym celu kwestionariusza ankiety. 
Składał się on z 25 pytań właściwych oraz 7 pytań charakteryzujących respondentów 
(metryczka). Pytania właściwe w zdecydowanej większości były pytaniami zamknięty-
mi, zarówno prostymi, jak i złożonymi. Pytania złożone zbudowano w oparciu o skalę 
Likerta (5-stopniową). Pytania metryczkowe natomiast pozwoliły pozyskać dane cha-
rakteryzujące badaną grupę nabywców finalnych produktów spożywczych. Badania 
pierwotne były realizowane w ostatnim kwartale 2018 roku.

Próbę badawczą stanowiły 230 osób, które kompletnie i poprawnie wypełniły 
kwestionariusze ankiety. Następnie poprawnie wypełnione kwestionariusze zostały 
wykorzystane w kolejnym etapie procesu badawczego polegającym na przeprowa-
dzeniu analizy statystycznej. Dobór próby badawczej miał charakter kwotowo-ce-
lowy, natomiast operatem były dane Głównego Urzędu Statystycznego. Badania 
zostały przeprowadzone w formie bezpośredniej, co przyczyniło się do uzyskania 

451 M. Koczerga, Rola imitacji w działalności gospodarczej, „Marketing i Rynek” 2012, nr 7, s. 9–13 (9–12).
452 K. T. Gyorgy i A. M. P. Toyserkani, Imitation vs. Innovation in the SME sector, „Stowarzyszenie Ekonomi-
stów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2014, t. XVI, z. 2, s. 281–286 (286). 
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relatywnie wysokiej wartości wskaźnika zwrotów kompletnie i poprawnie wypełnio-
nych kwestionariuszy ankiety.

Badaną próbę stanowili dorośli polscy nabywcy finalni żywności reprezentują-
cy w większości województwo lubelskie. Wśród ogółu ankietowanych większość 
stanowiły kobiety, natomiast prawie co trzeci badany (27%) był mężczyzną. Zdecy-
dowana większość badanych reprezentowała przedział wiekowy do 25 lat. Analiza 
badanej grupy pod względem wieku wykazała, iż 61% z nich miało nie więcej niż 20 
lat, a co trzeci badany (30%) reprezentował przedział wiekowy 21–22 lata. Pozostałe 
osoby były w wieku od 23 do 25 lat (7%), natomiast osoby powyżej 25 roku życia 
stanowiły najmniejszy odsetek badanych (2%). Biorąc pod uwagę liczbę osób w go-
spodarstwach domowych ankietowanych można stwierdzić, że dominowały osoby 
reprezentujące stosunkowo duże gospodarstwa domowe (tj. 4 – 5-osobowe) (58%), 
natomiast największe gospodarstwa domowe (min. 6 – osobowe) miały relatywnie 
mniejszy udział (7%). Co trzeci badany (30%) reprezentował gospodarstwa 2– 3-oso-
bowe. Z kolei ankietowanych stanowiących jednoosobowe gospodarstwa domowe 
było jedynie 5% ogółu. Prawie połowa ankietowanych (47%) wskazała wieś jako swo-
je miejsce stałego zamieszkania. Pozostały odsetek ankietowanych reprezentował 
stosunkowe niewielkie miasta pod względem liczby mieszkańców. Wśród ogółu ba-
danych jedynie 6% wskazało największe miasta (powyżej 400 tys. mieszkańców) jako 
miejsce stałego zamieszkania (Rys. 4.1).

Rysunek 4.1. Miejsce stałego zamieszkania respondentów 
Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa ankietowanych (56%) dysponowała stosunkowo najmniejszym do-
chodem dyspozycyjnym (pensja, kieszonkowe, stypendium) (do 1000 zł) na miesiąc. 
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Co trzeci ankietowany (30%) deklarował miesięczny dochód dyspozycyjny w przedzia-
le od 1000 do 2000 zł. Pozostałe osoby wskazały relatywnie największe miesięczne 
dochody dyspozycyjne, tj. powyżej 2000 zł, przy czym osób z największym dochodem 
(powyżej 4000 zł) było jedynie 3% ogółu badanych. Struktura miesięcznych docho-
dów respondentów w widoczny sposób przekłada się na ich tygodniowe wydatki 
na żywność. Połowa ankietowanych przyznała, że na żywność wydaje stosunkowo 
niewiele (tj. do 100 zł w tygodniu). Również znaczny odsetek ankietowanych (40%) 
wydaje w tym celu kwoty w przedziale 100 – 300 zł. Wśród badanych nabywców 
finalnych żywności pozostały odsetek (10%) wydawał na żywność powyżej 300zł 
tygodniowo. Zarówno dochody dyspozycyjne, jak i wydatki badanych młodych na-
bywców żywności znajdują swoje odzwierciedlenie również w ich sytuacji zawodo-
wej. Zdecydowana większość ankietowanych (72%) tylko studiowała, natomiast nie 
pracowała zawodowo. Można zatem przypuszczać, że źródłem dochodu dla tej grupy 
było kieszonkowe. Pozostali respondenci zarówno studiowali, jak i wykonywali pracę. 
Wśród osób pracujących najmniejszy odsetek pracował w oparciu o umowę o pracę 
(8% ogółu badanych).

Przeprowadzone badania dotyczyły dwóch zagadnień, tj.:
 – postrzegania nowych produktów spożywczych przez nabywców finalnych 

żywności;
 – znaczenia rynkowego nowych produktów spożywczych dla ich oferentów.

W szczególności poruszone zostały zagadnienia dotyczące:
 – sposobu postrzegania nowych produktów spożywczych przez badanych mło-

dych nabywców finalnych produktów żywnościowych;
 – sposobu rozumienia oraz interpretacji pojęć nowego produktu oraz innowa-

cyjnego produktu spożywczego przez ankietowanych;
 – określenia zależności między pojęciami nowego oraz innowacyjnego produktu 

na rynku żywnościowym;
 – znaczenia rynkowego nowych produktów spożywczych, zarówno w kontekście 

zwyczajów zakupowych, jak i zaspokajania potrzeb nabywców finalnych przez 
nowości produktowe;

 – skłonności nabywców finalnych żywności do akceptacji pojawiających się na 
rynku nowych produktów spożywczych;

 – postaw respondentów wobec współczesnych trendów związanych z konsump-
cją żywności.

Przeprowadzone badania na młodych nabywcach finalnych żywności dotyczyły 
m.in. postrzegania przez nich pojęcia nowego produktu spożywczego. Wyniki badań 
potwierdzają wieloznaczeniowość tego pojęcia, o czym było wspomniane w czę-
ści teoretycznej tego rozdziału. Przeważnie odpowiedzi badanych odnosiły się do 
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produktu o zmodyfikowanym składzie. W ten sposób odpowiedziało 27% ogółu ba-
danych. Część wskazań respondentów odnosiła się do pojawiającej się w literaturze 
przedmiotu własności tego typu produktów związanej z zaspokajaniem uświadomio-
nych już potrzeb, lecz w inny, odmienny od standardowego sposobu (22%). Relatyw-
nie niewielu badanych (16%) interpretowało pojęcie nowego produktu spożywczego 
jako produktu zaspokajającego nowe, nie uświadomione wcześniej potrzeby. Wśród 
najrzadziej pojawiających się odpowiedzi badanych nabywców finalnych dotyczących 
postrzegania nowych produktów spożywczych były te związane z warstwą zewnętrz-
ną produktu (zmienione opakowanie/etykieta) (3%) oraz produkty o zwiększonej 
wartości dla nabywcy (1%).

Z kolei analiza odpowiedzi na pytanie uwzględniająca płeć ankietowanych wska-
zuje na znaczne zróżnicowanie postrzegania tego pojęcia (Tab. 4.1). Termin nowe-
go produktu spożywczego postrzegany był przez mężczyzn przede wszystkim jako 
produkt, który zaspokaja znane potrzeby, ale w inny niż dotychczasowy sposób. Tak 
odpowiedział prawie co trzeci badany (29%). Rzadziej mężczyźni wskazywali, że nowy 
produkt spożywczy to ten, który zaspokaja nowe potrzeby (18%) oraz nowy produkt 
o zmodyfikowanym składzie w postaci np. nowych dodatków. Z kolei dla największe-
go odsetka kobiet (31%) nowy produkt spożywczy to produkt ze zmodyfikowanym 
składem. Co piąta badana utożsamiała nowy produkt z produktem, który zaspokaja 
znane potrzeby, lecz w inny sposób, a dla 15% kobiet to produkt zaspokajający nowe 
potrzeby. Kobiety, podobnie jak mężczyźni raczej nie utożsamiały pojęcia nowego 
produktu spożywczego z różnego rodzaju zmianami powierzchownymi (np. zmienio-
ne opakowanie, czy nowe wzornictwo produktu).

Tabela 4.1. Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem nowy produkt spożywczy?

Charakterystyka produktu
Odpowiedzi (w %)

Mężczyźni Kobiety
produkt, który zaspokaja nowe potrzeby 18 15
produkt, który zaspokaja znane potrzeby, lecz w inny sposób 29 20
produkt, który posiada zmienione opakowanie 5 2
produkt, który ma zmodyfikowany skład (np. bez dodatków 
konserwujących, z większą ilością owoców itp.) 16 31

produkt o nowym wzornictwie 5 5
produkt, który przynosi większą wartość materialną nabywcy 3 1
produkt, który jest wzbogacony o dodatkowe składniki 13 13
produkt, który spełnia dodatkowe funkcje 11 14

Źródło: opracowanie własne.
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Podobnie, jak w poprzednim pytaniu ankietowani nabywcy zostali poproszeni 
o wyrażenie swoich opinii odnośnie do postrzegania terminu innowacyjnego pro-
duktu spożywczego (Tab. 4.2). W przypadku tego pytania respondenci również mogli 
wskazać tylko jedną odpowiedź, która według ich oceny najbardziej odpowiada roz-
ważanemu pojęciu. Analizując różnice w postrzeganiu wspomnianego pojęcia przez 
kobiety i mężczyzn można stwierdzić, że odpowiedzi respondentów kształtowały się 
podobnie niezależnie od płci. Najczęściej ankietowani postrzegali innowacyjny pro-
dukt spożywczy jako produkt zaspokajający uświadomione potrzeby w inny sposób. 
Nieco rzadziej ankietowani innowacyjny produkt spożywczy wiązali z zaspokajaniem 
nowych potrzeb bądź produktem spełniającym dodatkowe funkcje. Co wydaje się 
ciekawe, badani nie traktowali produktów oferujących większą wartość nabywcy 
jako szczególnie innowacyjnej charakterystyki produktu spożywczego. Wspomnia-
na charakterystyka produktu była oceniana stosunkowo nisko, podobnie jak zmiany 
opakowania produktu.

Tabela 4.2. Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem innowacyjny produkt spożywczy?

Charakterystyka produktu
Odpowiedzi (w %)

Mężczyźni Kobiety
produkt, który zaspokaja nowe potrzeby 26 22
produkt, który zaspokaja znane potrzeby, lecz w inny sposób 31 24
produkt, który posiada zmienione opakowanie 2 0,5
produkt, który ma zmodyfikowany skład (np. bez dodatków 
konserwujących, z większą ilością owoców itp.) 6 15

produkt o nowym wzornictwie 8 0,5
produkt, który przynosi większą wartość materialną nabywcy 2 2
produkt, który jest wzbogacony o dodatkowe składniki 6 14
produkt, który spełnia dodatkowe funkcje 19 22

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące tożsamości pojęć nowego pro-
duktu oraz innowacyjnego produktu spożywczego kształtowały się w zbliżony sposób 
(Tab. 4.3). Badani mężczyźni oraz kobiety uznali, że obu pojęć nie należy traktować 
tak samo. Zdecydowana większość kobiet i mężczyzn odpowiedziało na to pytanie 
negatywnie, przy czym większy odsetek mężczyzn na to pytanie odpowiedział zde-
cydowanie negatywnie. Na uwagę zasługuje fakt niewielkiego odsetka odpowiedzi 
zdecydowanie pozytywnej na to pytanie zarówno u kobiet, jak i mężczyzn – odpo-
wiednio 4% oraz 5%.
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Tabela 4.3. Czy według Pana/Pani pojęcie nowego produktu spożywczego można uznać 
za tożsame z pojęciem innowacyjnego produktu spożywczego?

Odpowiedź
Wskazania (w %)

Mężczyźni Kobiety
zdecydowanie tak 5 4
raczej tak 24 30
raczej nie 26 45
zdecydowanie nie 45 21
trudno powiedzieć 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie czy nowe produkty spożywcze są pozytywnie postrzegane większość 
badanych kobiet i mężczyzn odpowiedziała twierdząco, jednakże zdecydowanie po-
zytywnych opinii na ten temat było stosunkowo niewiele. Warto zwrócić także uwagę 
na fakt, iż co trzeci badany (kobiety i mężczyźni) stwierdzili, że trudno jest jedno-
znacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie (Tab. 4.4).

Tabela 4.4. Czy według Pana/Pani nowe produkty spożywcze są pozytywnie postrzegane 
przez nabywców finalnych?

Odpowiedź
Wskazania (w %)

Mężczyźni Kobiety
zdecydowanie tak 3 1
raczej tak 55 56
raczej nie 15 6
zdecydowanie nie 0 2
trudno powiedzieć 27 35

Źródło: opracowanie własne.

Znaczenie rynkowe nowych produktów spożywczych przejawia się chociażby 
w dziedzinie zachowań zakupowych nabywców finalnych wobec tej grupy produktów 
spożywczych. Część pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety dotyczyło zwyczajów 
zakupowych respondentów w stosunku do nowych wyrobów żywnościowych. Oka-
zało się, że według deklarowanych opinii większość ankietowanych nabywców (58%) 
czasami kupowało produkty spożywcze opatrzone informacją „nowy produkt”. Co 
piąty badany (20,5%) przyznał, że rzadko dokonuje zakupu tego typu żywności, nato-
miast 17,5% ankietowanych stwierdziło, że często kupuje nowe produkty spożywcze 
(Tab. 4.5).
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Tabela 4.5. Jak często kupuje Pan/Pani produkty spożywcze oznaczone jako „nowy 
produkt”?

Odpowiedź Wskazania (w %)
zawsze 1
często 17,5
czasami 58
rzadko 20,5
nigdy 3

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci, odpowiadając na pytanie jakie nowe produkty spożywcze zwykle 
kupują mogli jednocześnie wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. Najczęściej wskazy-
wanymi przez ankietowanych odpowiedziami były nowe jogurty (40% wskazań) oraz 
soki (36,5% wskazań). Na zbliżonym poziomie kształtowały się wskazania dotyczą-
ce kupowania batonów oraz napojów gazowanych i niegazowanych – odpowiednio 
30,5% oraz 28,7% wskazań. Także snacki i chipsy odnotowały relatywnie istotny od-
setek odpowiedzi ankietowanych (Tab. 4.6). Z kolei do stosunkowo najmniej licznych 
wskazań respondentów odnośnie do grup produktów spożywczych można zaliczyć 
niektóre kategorie produktów mlecznych tj. kefiry (1,8% wskazań respondentów) 
oraz mleka (2,2% wskazań).

Tabela 4.6. Jakie produkty spożywcze z oznaczeniem „nowy produkt” zwykle Pan/Pani 
kupuje?

Nowe produkty spożywcze % wskazań
Pieczywo 9
Wędliny 4,8
Soki 36,5
Wody 6
Kefiry 1,8
Jogurty 40
Mleko 2,2
Napoje gazowane/niegazowane 28,7
Batony 30,5
Ciastka 17,4
Snacki/chipsy 25,6
Kawy 9,1
Herbaty 19,5
Sery 11,5
Płatki zbożowe 13,5
Inne (jakie?) 2,6

Źródło: opracowanie własne.



4. Nowe produkty spożywcze a ich znaczenie rynkowe

135

Znaczenie oraz potencjał rynkowy tkwiący w nowych produktach widoczny jest 
również w ocenie własnej nabywców nowych produktów w kontekście tzw. krzywej 
Rogersa. Zgodnie z teorią dyfuzji innowacji (diffusion of innovation (DOI)) opracowa-
ną w 1962 roku przez E. M. Rogersa453 przyjęcie nowego pomysłu, zachowania bądź 
produktu (tj. „innowacji”) nie dzieje się jednocześnie w danym systemie społecz-
nym. Jest to raczej proces, w którym niektórzy ludzie są bardziej skłonni do przyję-
cia np. określonego nowego produktu (innowacji produktowej) niż inni. Końcowym 
wynikiem dyfuzji innowacji jest to, że ludzie przyjmują np. nowy produkt. Przyjęcie 
oznacza, że   dana osoba robi coś innego niż to, co robiła wcześniej (np. kupuje lub 
używa nowego produktu). Kluczem do omawianej adaptacji jest to, iż dana osoba 
musi postrzegać określony produkt jako nowy lub innowacyjny. Dzięki temu możli-
wa jest dyfuzja. Wspomniany autor zauważył, że ludzie, którzy wcześniej adoptują 
nowy produkt mają inne cechy niż osoby akceptujące go później. Z punktu widzenia 
oferenta promującego określoną innowację wśród danej zbiorowości ważne jest, 
aby zrozumieć cechy grupy docelowej, które pomogą lub utrudnią przyjęcie owej 
innowacji. W procesie komunikowania marketingowego szeroko rozumianych no-
wości rynkowych stosuje się zróżnicowane strategie, aby odwołać się do różnych 
segmentów potencjalnych nabywców. W związku z powyższym wyodrębniono pięć 
ustalonych kategorii osób454, które charakteryzują się zróżnicowaną gotowością do 
akceptacji i w konsekwencji zakupu nowych produktów (tj. innowatorzy (pionierzy), 
wcześni naśladowcy, wczesna większość, późna większość, maruderzy). 

Już wstępne wyniki przeprowadzonej analizy pokazują jednoznacznie, że postawy 
badanych nabywców finalnych w odniesieniu do nowych produktów spożywczych 
znacznie różnią się od postaw nabywców wynikających z kształtu klasycznej krzywej 
Rogersa. Na uwagę zasługuje znaczny odsetek pionierów (15%), czyli osób skłonnych 
do ryzyka i zakupu nowości rynkowych, osób spełniających w swoim środowisku rolę 
lidera, akceptującego każdą nową ofertę produktową. Jest to informacja istotna, 
która potwierdza szczególny potencjał tkwiący w nowych produktach spożywczych. 
Także wielkość drugiego segmentu nabywców finalnych, tj. adaptatorów (wczesnych 
naśladowców) (26%), czyli również zwolenników nowości produktowych, stosujących 
się do wymogów mody/trendów, dbających o status zawodowy/towarzyski, wykorzy-
stujących możliwości, świadomych potrzeby zmian oraz bardzo swobodnie przyjmu-
jących nowe idee jest również istotna i korzystna dla oferentów nowych produktów 
spożywczych. Odsetek osób deklarujących przynależność do segmentów wczesnej 

453 K. K. Kapoor, Y. K. Dwivedi, M D. Williams, Rogers’ Innovation Adoption Attributes: A Systematic Review 
and Synthesis of Existing Research, „ Information Systems Management” 2014, Vol. 31, pp. 74–91 (74).
454 Diffusion of Innovation Theory, https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchange 
theories/behavioralchangetheories4.html, (15.05.2022 r.).



Trendy konsumpcyjne na rynku żywności – wybrane zagadnienia

136 

(osoby przyjmujące nowe idee przed przeciętną osobą, rzadko są liderami, osoby 
te muszą zobaczyć dowody, że dana innowacja działa, zanim zechcą ją zastosować) 
i późnej większości (osoby sceptyczne wobec zmian, przyjmują innowację dopiero 
po wypróbowaniu jej przez większość) kształtował się na zbliżonym poziomie (odpo-
wiednio 14 i 11,5%), natomiast co trzeci ankietowany utożsamiał się z maruderami, 
czyli osobami konserwatywnymi, silnie związanymi z tradycją, sceptycznymi wobec 
zmian, raczej ostrożnymi w sytuacji podejmowania decyzji zakupowych odnośnie do 
nowych wyrobów (Tab. 4.7).

Tabela 4.7. Z jakim typem nabywcy Pan/Pani utożsamia się w przypadku kupowanych 
produktów spożywczych?

Typ nabywcy Krzywa Rogersa Wskazania ankietowanych (%)
Pionierzy 2,5 15
Wcześni naśladowcy 
(adaptatorzy) 13,5 26

Wczesna większość 34 14
Późna większość 34 11,5
Maruderzy 16 33,5

Źródło: opracowanie własne.

Autoocena nabywców finalnych w kontekście zachowań zakupowych na rynku 
nowych produktów ma pewne konotacje z pojawiającymi się na rynkach nowymi 
trendami konsumpcyjnymi. Respondenci mieli wyrazić swoje opinie w pięciostop-
niowej skali Likerta na temat tego, czy zwracają uwagę na nowe trendy dotyczące 
zakupów oraz konsumpcji żywności. Badani nabywcy finalni zapytani o to czy zwraca-
ją uwagę na nowe trendy dotyczące zakupów oraz konsumpcji żywności najczęściej 
wskazywali odpowiedź twierdzącą. Jak wynika z przeprowadzonych badań prawie 
połowa badanych (45%) przyznała, że ma świadomość pojawiających się trendów, 
natomiast tylko niektóre są dla nich interesujące. Dla co trzeciego badanego (33%) 
trendy konsumpcyjne mają raczej małe znaczenie. Wśród respondentów tylko 11% 
ogółu przyznało, że interesuje się trendami dotyczącymi konsumpcji żywności i stara 
się być w tym obszarze na bieżąco. Najmniejszy odsetek badanych (2%) nie potrafił 
udzielić odpowiedzi na to pytanie (Tab. 4.8).
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Tabela 4.8. Czy zwraca Pan/Pani uwagę na nowe trendy dotyczące zakupów i konsumpcji 
żywności?

Odpowiedź Wskazania (w %)
zdecydowanie tak (staram się być z nimi zawsze na bieżąco) 11
raczej tak (interesują mnie tylko niektóre z nich) 45
raczej nie (mają dla mnie małe znaczenie) 33
zdecydowanie nie (nie interesuję się nimi) 9
trudno powiedzieć 2

Źródło: opracowanie własne.

W kwestionariuszu ankiety zostało umieszczone pytanie dotyczące znaczenia ryn-
kowego nowych produktów spożywczych z punktu widzenia zaspokajania potrzeb 
nabywców finalnych. Biorąc pod uwagę płeć, ankietowani w zbliżony sposób wyrazili 
swoje poglądy w tym obszarze. Zdecydowana większość kobiet i mężczyzn oceniła 
tę grupę produktów spożywczych raczej pozytywnie, uznając przy tym, że propo-
zycje niektórych nowych produktów są interesujące i zasługują na uwagę. Odsetek 
kobiet odpowiadających w ten sposób był jednak wyższy niż mężczyzn. Mężczyźni 
z kolei nieco bardziej stanowczo niż kobiety odpowiedzieli na tak postawione pytania 
w sposób zdecydowany. Prawie co piąty badany mężczyzna odpowiedział, że nowe 
produkty są bardzo potrzebne. 

Podsumowując, za ważną informacją można uznać fakt, iż badani nabywcy final-
ni niezależnie od płci okazali się generalnie zwolennikami nowych produktów żyw-
nościowych i tym samym ich obecności w asortymencie produktowym oferentów. 
Relatywnie najrzadziej pojawiały się negatywne opinie ankietowanych uznające te 
produkty jako jedynie sztucznie zwiększające ofertę produktową, a nie generujące 
korzyści związane z zaspokajaniem potrzeb konsumentów (Tab. 4.9).

Tabela 4.9. Jak ocenia Pan/Pani znaczenie rynkowe nowych produktów spożywczych 
z punktu widzenia zaspokajania potrzeb nabywców?

Odpowiedź
Wskazania (w %)

Mężczyźni Kobiety
zdecydowanie pozytywnie, są bardzo potrzebne 18 5
raczej pozytywnie, niektóre z nich są interesujące 68 89
raczej negatywnie, nie zwracam na nie szczególnej uwagi 10 5
zdecydowanie negatywnie, sztucznie zwiększają ofertę produktową 5 1

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowując wyniki badań można zauważyć, iż nowy produkt na rynku spo-
żywczym jest pojęciem niejednoznacznym oraz wieloaspektowym. Fakt ten zauwa-
żają również badani nabywcy finalni. Mają oni również świadomość tego, że fakt 
pojawienia się nowego produktu na rynku żywnościowym nie zawsze idzie w parze 
z jego innowacyjnością. Zatem nowy produkt nie musi być jednocześnie produk-
tem innowacyjnym. Zwykle ten pierwszy rodzaj produktu kojarzony był z różnymi 
modyfikacjami, które pozwalają niekiedy zaspokajać potrzeby już uświadomione, 
lecz w inny, czasami nietypowy sposób. Zdaniem badanych występują również nowe 
produkty spożywcze, które odnoszą się do nowych (nieuświadomionych) potrzeb. 
Nieco inaczej przedstawia się obraz innowacyjnych produktów spożywczych, które 
w odczuciu ankietowanych są produktami zaspokajającymi zarówno znane (uświa-
domione), jak i nowe potrzeby, mają jednak walor funkcjonalności. Mimo nieco roz-
bieżnego rozumienia tego pojęcia, ankietowani mają raczej pozytywny stosunek do 
nowych produktów spożywczych. 

Ocena znaczenia rynkowego nowych produktów spożywczych została przepro-
wadzona z uwzględnieniem takich aspektów, jak zachowania zakupowe nabywców 
finalnych na rynku nowych wyrobów spożywczych, możliwości oferentów w zakresie 
zaspokajania potrzeb dzięki nowym produktom oraz ocena gotowości nabywców 
finalnych do akceptacji nowych produktów spożywczych. 

Podsumowując rozważania dotyczące znaczenia rynkowego nowych produktów 
można stwierdzić, że związany jest z nimi istotny potencjał, który dostrzegają rów-
nież ankietowani nabywcy żywności. Przede wszystkim istotny odsetek badanych 
deklarował kupowanie nowych wyrobów spożywczych, wśród których największe 
znaczenie miały wybrane produkty mleczne, soki, napoje, słodycze oraz przekąski. Co 
więcej, wspomniany potencjał związany z nowymi wyrobami spożywczymi wzmac-
nia fakt występowania znacznego odsetka osób utożsamiających się z innowatorami 
oraz segmentem adaptatorów, czyli nabywcami o dużych skłonnościach nabywania 
nowości rynkowych. 

Przeprowadzone badania ujawniły jednak znaczną grupę maruderów, co można 
traktować jako pewien przeciwbodziec. Jednakże fakt występowania relatywnie du-
żego odsetka maruderów może wydawać się trochę nietypowy zważywszy na prze-
dział wiekowy badanych osób. Te nieco zachowawcze postawy części osób biorących 
udział w badaniu wobec nowych produktów spożywczych mogą mieć pewne uza-
sadnienie w stylu życia prezentowanym przez konsumentów z krajów Europy Środ-
kowej oraz Wschodniej. Z badań dotyczących segmentacji europejskich konsumen-
tów według stylu życia wynika, że konsumenci z tej części kontynentu, bardziej niż 
mieszkańcy krajów Europy Zachodniej, są ukierunkowani na bezpieczeństwo niż na 
ryzyko, preferują ponadczasowość niż chwilową modę, są bardziej skoncentrowani 
na przyszłości niż na bieżącej konsumpcji, cechuje ich tradycjonalizm i racjonalizm. 
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W zachowaniach zakupowych często wybierają sprawdzone produkty oraz mar-
ki, jak również podstawowe korzyści produktu są dla nich ważniejsze niż funkcje 
dodatkowe455.

Dodatkowo, znaczenie nowych produktów potęgowane jest przez nowe trendy 
konsumpcyjne, na które zwraca uwagę ponad połowa ankietowanych. Jak wiadomo 
trendy konsumenckie kreują określone postawy zakupowe, również te dotyczące no-
wych wyrobów na rynku żywnościowym. Co może być interesujące, mimo iż z punktu 
widzenia producentów śledzenie trendów związanych z konsumpcją żywności wydaje 
się być czymś oczywistym, wyniki obserwacji wielu firm sektora spożywczego wska-
zują, że jest to jeszcze element stosunkowo niedoceniany. Działaniem właściwym dla 
oferentów żywności byłoby śledzenie, realizowanie, a nawet uprzedzanie pojawiają-
cych się trendów na rynku spożywczym456.

Podsumowując, nowe produkty spożywcze spotykają się z pozytywnym odbiorem 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn w kontekście zaspokajania potrzeb. Można zatem 
przypuszczać, że nabywcy są świadomi, iż nowe wyroby spożywcze, niezależnie od 
tego czy zaspokajają nowe, nieuświadomione wcześniej potrzeby, czy też zaspokajają 
znane potrzeby w inny sposób, są postrzegane jako potrzebne.

455 W Polsce dominującym segmentem jest grupa „Steady Word”, czyli tradycjonaliści, prezentujący średni 
standard życia, poszukujący zadowolenia w życiu i spokoju. Patrz. M. Komor, Segmentacja europejskich kon-
sumentów według teorii stylu życia, „Marketing i Rynek” 2011, nr 7, ss. 17–18.
456 M. Tomaszewska, B. Bilska, W. Grzesińska, W. Przybylski, Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju 
polskich firm spożywczych, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2014, 
t. XVI, z. 3, s. 293–298 (294).
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Celem niniejszego opracowania monograficznego była identyfikacja i charakte-
rystyka megatrendów i trendów w zachowaniach konsumpcyjnych współczesnych 
konsumentów żywności, przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznych związanych 
z paradygmatem szeroko pojmowanego zrównoważonego rozwoju. Na podstawie 
przeglądu literatury krajowej i zagranicznej podkreślić należy istotne i rosnące zna-
czenie zrównoważonej konsumpcji żywności w procesie zrównoważonego rozwoju 
społecznego i gospodarczego kraju.

Odnosząc się do pierwszego pytania badawczego w monografii scharakteryzowa-
no główne trendy w konsumpcji i zachowaniach współczesnych konsumentów oraz 
ich uwarunkowania. Refleksja nad zachowaniami konsumpcyjnymi w społeczeństwie 
postindustrialnym pozwala na wyodrębnienie konsumpcjonizmu – jako megatrendu 
wiodącego oraz konsumpcji zrównoważonej – jako kontrmegatrendu. Konsumpcjo-
nizm, rozumiany jako trend konsumpcyjny, oznacza nadmierną i niezrównoważoną 
konsumpcję, która przekracza naturalny, uzasadniony w odczuciu społecznym poziom 
konsumpcji, jest jej wynaturzoną postacią. Nadmierna konsumpcja nie wynika jednak 
z dążenia do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb, ale z potrzeb pozornych, pragnień, 
których liczba ciągle rośnie i nasila się. Celem życiowym homo consumens jest więc 
zaspakajanie coraz to nowych pragnień poprzez nabywanie coraz to nowych dóbr, 
przy czym dobra te najczęściej tracą swoją wartości zaraz po skonsumowaniu. 

Uczynienie konsumpcji centralną wartością społeczną, niesie za sobą szereg za-
grożeń dla samego człowieka (np. affluenza, syllogomania, zachowania neurotyczne, 
zaburzenia osobowościowe), jego relacji z innymi ludźmi (wynikające ze skomer-
cjalizowania relacji interpersonalnych), ale również dla środowiska przyrodniczego 
(zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, zmiany klimatu oraz nadmierne zużycie 
surowców i wyczerpywanie zasobów naturalnych).

Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej negatywnych skutków konsump-
cjonizmu, jako kontrmegatrend rozwija się zrównoważona konsumpcja. Konsump-
cja zrównoważona jest rozumiana jako taki poziom konsumpcji, który umożliwia 
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zaspokajanie potrzeb człowieka i osiąganie wyższej jakości życia przy minimalnym 
możliwym negatywnym wpływie na środowisko przyrodnicze. Wiąże się ona m.in. 
z ograniczeniem zużycia surowców i tworzenia odpadów, nabywaniem dóbr ekolo-
gicznych, ale może również oznaczać dekonsumpcję (ilościowe ograniczenie spoży-
cia), a także wzajemną wymianę czy użyczanie dóbr. W pracy wykazano istnienie za-
leżności pomiędzy zrównoważoną konsumpcją i rozwojem zrównoważonym zarówno 
w dokumentach strategicznych (na poziomie ONZ, Unii Europejskiej oraz krajowym), 
jak również w literaturze przedmiotu. 

W opracowaniu wskazano na wielość uwarunkowań transformacji współczesnej 
konsumpcji w kierunku konsumpcji zrównoważonej. Należą do nich m.in.: wzrost 
świadomości konsumentów (np. poprzez edukację), wzmacnianie ich praw w za-
kresie dostępu do informacji o produkcie i producencie, oznakowanie produktów 
(np. ekoznaki), zapewnienie bezpieczeństwa oferowanych produktów, promowa-
nie proekologicznych i prospołecznych wzorców konsumpcji (np. poprzez kampa-
nie informacyjno-promocyjne i reklamowe, konkursy ekologiczne, imprezy maso-
we, demarketing), wykorzystywanie instrumentów administracyjno-prawnych oraz 
ekonomicznych (np. opłaty, podatki, subwencje ekologiczne), rozwój infrastruktury 
konsumpcji umożliwiający szeroki dostęp do zrównoważonych dóbr i usług (np. stała 
dostępność produktów ekologicznych w asortymencie sklepów detalicznych). 

Odnosząc się do drugiego pytania badawczego zidentyfikowano i scharakteryzo-
wano wybrane przejawy konsumpcji zrównoważonej na rynku produktów żywno-
ściowych, które mogą przyczynić się do ograniczenia i redukcji zgubnych środowisko-
wo, gospodarczo i społecznie skutków kultury konsumenckiej. Zwrócono uwagę na 
następujące przejawy konsumpcji zrównoważone: dekonsumpcję, ekokonsumpcję, 
ekobuddyzm, dobrowolną prostotę, ruch „Slow Life” (w tym „Slow Food”), etno-
centryzm konsumencki, prosumpcję, alternatywne sieci żywności (i związane z nimi 
modele rolnictwa wspieranego przez społeczeństwo), konsumpcję współpracującą 
(w tym foodsharing), freeganizm, frugalizm i styl życia LOHAS. Różnorodność przy-
toczonych zjawisk i trendów w zrachowaniach konsumentów świadczy o złożoności 
przemian zachodzących w sferze konsumpcji żywności. Opisane przejawy zrównowa-
żonej konsumpcji żywności charakteryzują się dążeniem do jej racjonalizacji, a proces 
ich akceptacji wspomagany jest wzrostem świadomości konsumenckiej, która wynika 
z postrzegania zagrożeń wpływu nadmiernej konsumpcji na środowisko naturalne. 
Przedstawione w rozdziale przejawy zrównoważonej konsumpcji żywności w Pol-
sce są w stadium rozwoju, a kierunek i tempo ich rozwoju będzie determinowane 
wieloma czynnikami, w tym ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi. Już sama 
mnogość form i przejawów zrównoważonej konsumpcji świadczyć może o wzro-
ście zainteresowania tym kierunkiem konsumpcji. Na polskim rynku obserwować 
można większe zaangażowanie polskich konsumentów w trend ekologizacji, niższy 
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w nowe, mniej znane przejawy konsumpcji zrównoważonej, np. w zakresie wspólnej 
konsumpcji, czy dobrowolną prostotę. Należy przypuszczać, że nowe trendy w kon-
sumpcji podlegać będą dalszemu rozwojowi i różnicowaniu, kształtując także rozwój 
rynku żywności.

Ostatnie dekady przyniosły wiele zmian w sferze konsumpcji i zachowań konsu-
mentów na rynku żywności. Ich istota, skala, „kierunek”, tendencje i zakres deter-
minowane są wieloma różnorodnymi czynnikami. Ponadto, jak wynika z przeglądu 
literatury istotną determinantą wyboru produktów żywnościowych przez konsumen-
tów są ich cechy/atrybuty zarówno materialne jak i niematerialne. 

Z perspektywy zmieniających się oczekiwań i zachowań konsumentów oraz ob-
serwowanego upowszechniania nowych zjawisk i trendów w konsumpcji, w kierun-
ku konsumpcji zrównoważonej bardzo istotne jest wzbogacanie, modyfikacja lub 
kreowanie nowych produktów żywnościowych (jest to szczególnie istotne z punk-
tu widzenia marketingowego – zaspokojenia pragnień i potrzeb konsumentów). 
Dostępne wyniki badań wskazują, że przy kreowaniu/modyfikowaniu produktów 
żywnościowych rośnie znaczenie atrybutów ekologicznych, społecznych, etycznych, 
jakościowych oraz związanych z bezpieczeństwem żywności, użytkowania i ochroną 
środowiska, czyli wpisujących się w większym lub mniejszym stopniu w definicję 
produktu zrównoważonego. Poza tym, jak wynika z literatury warunkiem rozwoju 
zrównoważonej konsumpcji jest wysoki poziom świadomości ekologicznej i wrażli-
wości społecznej ludzi czy też wybieranie minimalistycznego stylu życia. 

Odnosząc się do trzeciego pytania badawczego w monografii określono pojęcie 
i znaczenie bezpieczeństwa żywności oraz wskazano i omówiono tradycyjne i nowe 
zagrożenia bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem kultury bez-
pieczeństwa żywności, której niski poziom jest postrzegany jako nowe zagrożenie. 
Bezpieczeństwo jest podstawową cechą jakości produktów żywnościowych, zarów-
no z punktu widzenia zdrowia i życia ludzi, jak i roślin oraz zwierząt i środowiska 
naturalnego. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wpisuje się w globalny mega-
trend konsumencki, a mianowicie „obsesję” na punkcie bezpieczeństwa. Dodatkowo, 
podkreślić należy, że w zmiennym środowisku, w jakim funkcjonuje globalny sektor 
żywnościowy, konsumenci mogą czuć się zdezorientowani w sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa żywności i odżywiania. Doniosłość tej problematyki sprawia, że kwe-
stie te są regulowane przepisami prawa unijnego i krajowego. Działania, związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności powinny obejmować cały łańcuch żywno-
ściowy, a więc wszystkie etapy procesu produkcji i obrotu żywnością na konsumpcji 
kończąc. Wobec pojawiających się nowych zagrożeń związanych z żywnością i łań-
cuchem żywnościowym wynikających ze zmian klimatu, rozwoju technologii i na-
uki, czynników uwarunkowanych populacyjnie, zmian modelu konsumpcji i obrotu 
żywnością, a także działań o charakterze patologicznym i przestępczym oraz innych 
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zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest ciągle aktualne. Wpisuje 
się ono również w zjawisko kultury bezpieczeństwa, znane od ponad trzech dekad. 
Efektem właściwie kształtowanej kultury bezpieczeństwa żywności powinna być 
bezpieczna żywność, wolna od zagrożeń dla zdrowia i życia konsumentów. Z uwagi 
na fakt, że do zagrożenia bezpieczeństwa żywności może dojść na każdym etapie 
łańcucha żywnościowego od pola do stołu należy dążyć do ukształtowania właściwej 
kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach należących do całego łańcucha żywno-
ściowego, począwszy od produkcji podstawowej a na etapie przygotowania posiłków 
w gospodarstwie domowym kończąc.

Odnosząc się do czwartego pytania badawczego cechą charakterystyczną współ-
czesnego rynku produktów żywnościowych jest bardzo rozbudowany asortyment 
produktowy, w tym także bogata oferta różnorodnych nowych produktów spo-
żywczych, które coraz częściej odnoszą się nie tylko do podstawowych potrzeb, 
związanych z zaspokojeniem głodu bądź pragnienia, ale również pozwalających na 
zaspokojenie innych, niekiedy bardzo wyszukanych i oryginalnych potrzeb. Aktual-
nie oferenci produktów spożywczych, chcąc lepiej zaspokajać aktualne potrzeby/
pragnienia współczesnych konsumentów żywności, jak również realizować własne 
cele, kreują nowe wyroby. Podążają za zmianami rynkowymi, uwzględniając przy tym 
współczesne trendy o charakterze długookresowym, jak również krótkookresowe 
mody związane z konsumpcją żywności. 

Spostrzeżenia i wnioski sformułowane przez autorów niniejszej monografii sta-
nowią wkład do literatury przedmiotu z zakresu nauk społecznych, w tym ekonomii 
i nauk o zarządzaniu i jakości. Przedstawione rozważania mogą stanowić podstawę 
dalszej dyskusji i analiz na temat różnych aspektów współczesnej konsumpcji żywno-
ści. Wśród kierunków dalszych badań, dotyczących konsumpcji żywności i trendów 
z nią związanych można wymienić pogłębienie badań rynkowych i konsumenckich, 
obejmujących zarówno różne grupy produktów żywnościowych, jak i różne grupy 
społeczno-ekonomiczne konsumentów oraz trendy. Interesującym zagadnieniem 
wydaje się również śledzenie jeszcze innych i ciągle powstających nowych trentów 
związanych zarówno ze zrównoważoną, jak i niezrównoważoną konsumpcją żywności 
w Polsce i na świecie.
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