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Metodologia 

Cel projektu Badania ilościowe Badania jakościowe 

Badanie opinii na temat 
żywności ekologicznej 

Reprezentatywna  

próba Polaków 

Celowa próba  

konsumentów i b2b 

Poznanie opinii Polaków na temat 
żywności ekologicznej i zwyczajów 
zakupowych z nią związanych. 
 
Projekt badawczy cykliczny, prowadzony 
od 2017 roku. 
 
Przy współpracy z ekspertami branży, 
wydawnictwami i Polską Izbą Żywności 
Ekologicznej. 
 
 

Ilościowe badania internetowe na panelu 
IMAS OnLine. 
 
Reprezentatywna próba mieszkańców 
Polski w wieku od 18 do 74 lat. 

 

Dobór próby: losowo-kwotowy. Zmienne 
kwotowane: płeć, wiek, wykształcenie, 
wielkość miejscowości, region. 

 

 

 

Wywiady z ekspertami, producentami/ 
dystrybutorami i konsumentami żywności 
ekologicznej oraz konwencjonalnej. 
 
 

2 



Segmenty konsumentów 
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Ekoentuzjaści 
19% 

Ekosceptycy 
18% 

Wrażliwi 
cenowo 

32% 

Prorolniczy 
31% 

Kupujący żywność ekologiczną przynajmniej 
od czasu do czasu, troska o zdrowie, 
jedzenie bez chemii, zdrowe odżywianie, 
aktywny sposób spędzania czasu wolnego.  

Nie kupujący żywności 
ekologicznej głównie z braku 
wiary lub zbyt wysokiej ceny. 

Deklarujący zakup ekożywności pod 
warunkiem niższej ceny. 

Preferujący żywność ekologiczną, 
ale od lokalnych rolników, ze wsi – 

większe zaufanie do jakości, 
polskości i ceny. 

Wyniki badania ilościowego, n=1014 (2021) 



Portret konsumenta ekożywności – kto? 
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Myślę, że to wynika z 
charakterystyki tego 

pokolenia Millenialsów 
które wie, że dieta jest 

elementem troski o zdrowie. 
Ekspert 

Pierwszy moment kiedy sami decydują, o tym co 
jest w ich lodówce. Część tej grupy chce zacząć 

dorosłe życie od ekologicznych, czystych i 
naturalnych produktów, czytają w Internecie 

porady i blogi, zasobność portfela nie jest taka 
duża, wybierają takie produkty, które nie 

wymagają godziny stania w kuchni. Ekspert 

 Skoncentrowani na zdrowiu, byciu fit, dietach 
 Doinformowani i poszukujący informacji na temat 

zdrowej żywności 
 Otwarci na zmiany nawyków żywieniowych 
 Preferują produkty łatwe i szybkie w użyciu 

Częściej ze 
średnich i dużych 

miast 

Wiek 25-65 lat 
plus dzieci 

Robiący zakupy - 
częściej kobieta 

Wykształcenie co 
najmniej średnie, 
częściej wyższe/ 

licencjat 

Częściej 
zamożniejsi 

Millenialsi 

Wyniki badania jakościowego, n=14 IDI (2017) 



Konsument ekożywności – kiedy? 
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Zauważamy że ludzie szukają np. 
źródeł naturalnego białka, żeby nie 
jeść odżywek chemicznych, mocno 

wyekstrahowanych białek  
i aminokwasów. Producent 

To jest wyjątkowy czas, kiedy człowiek 
jest bezpośrednio odpowiedzialny za 

drugiego człowieka, wiedziałam, że to co 
jem trafia bezpośrednio do dziecka, więc 

zależało mi na tym, żeby dziecko 
dostawało to, co najlepsze. Konsument 

Zjawisko zielonego rodzicielstwa 
skłania rodziców do przemyślenia 
kwestii związanych z odżywianiem 

dzieci, chcą zapewnić im zdrowy wzrost 
i uchronić je przed alergiami, 

dolegliwościami czy chorobami 
cywilizacyjnymi. Ekspert 

Kobiety w ciąży  

Podążający za 
modą/ chcą 

pokazać swój 
status społeczny 

Osoby dbające  
o zdrowie 

Dbający o 
kondycję fizyczną 

i wygląd 
zewnętrzny 

Osoby z alergiami 

Na diecie 

Poszukujący 
nowych smaków 

Rodzice małych 
dzieci 

Wyniki badania jakościowego, n=14 IDI (2017) 



Konsument ekożywności – jaki? 

Zmotywowany 

Lojalny 

Skoncentrowany 
na zdrowiu 

Stale uczący się 

Otwarty na 
nowości 

Dzielący się 
wiedzą  

Pełen energii 
optymista, 
cieszący się 

życiem 

Odporny na 
czarny PR w 

mediach 

Mniej wrażliwy 
na wysoką cenę 

Prowadzący 
zdrowy styl życia 

Troszczący się  
o środowisko 

Konsument 
innych 

produktów eko 
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Marchewkę kupię w 
warzywniaku, po 

amarantus czy konopie to 
muszę jechać do Rossmana, 

kasze – Hala Targowa, 
Jabłka – Szewska. 

Konsument 

Wyniki badania jakościowego, n=14 IDI (2017) 



Wizerunek żywności ekologicznej 
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Planeta żywności nie-ekologicznej Planeta żywności ekologicznej 
 

 

Wyniki badania jakościowego, n=14 IDI (2017) 



Żywność ekologiczna – znajomość pojęcia 
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TAK dobrze 
47% 

TAK słabo 
47% 

NIE 
6% 

Czy znasz pojęcie 
„Żywność ekologiczna”? 

n=1014 

Tak, znam to pojęcie bardzo dobrze

Zetknąłem/am się z tym pojęciem, ale niewiele wiem

Nie znam w ogóle tego pojęcia

Ekoentuzjaści – 66% 
Sytuacja materialna b.dobra lub dobra – 59% 

65-74 lata – 58% 
Z wykształceniem wyższym – 56% 
Z wykształceniem średnim – 53% 

Znający bardzo dobrze 

Wyniki badania ilościowego, 2021 



Żywność ekologiczna – znaczenie pojęcia 
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55% 

24% 

11% 

9% 
1% 

Co to jest 
„Żywność ekologiczna”? 

n=956 

Regionalna 

Certyfikowana 

Od rolnika 

Tradycyjna 

Inne 
Żywność certyfikowana 

Uczący się – 68% 
65-74 lata – 67% 
18-24 lata – 64% 

Z wykształceniem wyższym – 64% 
Z miast 101-500tys. – 63% 

Sytuacja materialna b.dobra lub dobra – 62% 
Znający pojęcie bardzo dobrze – 59% 

Wyniki badania ilościowego, 2021 



Znajomość spontaniczna Zielonego Listka 
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Zielony Listek 
20% 

EKO/ BIO 
14% 

Polskie/ Teraz Polska 
2% 

Zielony znak 
1% 

Bez GMO 
1% 

Rolnictwo ekologiczne 
1% 

Inne 
10% 

Nie wiem 
51% 

Jak nazywa się certyfikat  
żywności ekologicznej? 

n=1014 

Spontaniczna znajomość 
Zielonego Listka 

Uczący się – 34% 
Ekoentuzjaści– 28% 

Z wykształceniem wyższym – 28% 
18-24 lata – 27% 

Sytuacja materialna b.dobra lub dobra – 24% 

Wyniki badania ilościowego, 2021, 2019 

EKO/BIO 
22% 

Zielony 
listek 
16% 

Zielony 
kolor 
6% Ekogwaran

cja 
3% 
Bez GMO 

2% 

Kłos 
1% 

Fair Trade 
1% 

Inne 
8% 

Nie wiem 
42% 

2019, n=994 



Znajomość wspomagana Zielonego Listka – logo 

11 

53% 

36% 

16% 

16% 

12% 

11% 

9% 

1% 

1% 

13% 

Zielony listek

BiO Siegel

Poznaj dobrą żywność

Certyfikat PCBC

Rainforest-alliance-certified

Złoty kłos

Gwarantowana tradycyjna
specjalność

Demeter

Inny

Żaden z powyższych

Który znak to certyfikat  
żywności ekologicznej? 

n=1014 

2017 2018 2021

n=518 n=1000 n=1014

Zielony listek 33% 44% 53%

Złoty kłos 23% 20% 11%

Gwarantowana tradycyjna specjalność 14% 15% 9%

Certyfikat PCBC 13% 13% 16%

Żaden z powyższych 27% 27% 13%

Wyniki badania ilościowego, 2017, 2018, 2021 



Znajomość wspomagana Zielonego Listka – logo i nazwa 
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57 

32 

28 

22 

17 

17 

11 

10 

7 

40 

50 

45 

51 

40 

37 

40 

43 

38 

3 

18 

27 

27 

43 

46 

49 

47 

55 

Produkt polski

Produkcja ekologiczna

2019

Jakość i Tradycja

Poznaj dobrą żywność

Certyfikat produktów wegańskich

QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności 

Certyfikat zrównoważonego rybołówstwa

Certyfikat zrównoważonej hodowli

W jakim stopniu znasz certyfikaty jakości żywności? n=506 

znam bardzo dobrze znam słabo nie znam

Wyniki badania ilościowego, 2022 

Ekoentuzjaści (70%), osoby 18-34 (62%) 

Ekoentuzjaści (64%) 

Ekoentuzjaści (89%) 

Znający dobrze i słabo 

2019, n=994 



Znajomość marek ekożywności 
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Które z poniższych marek 
certyfikowanej żywności ekologicznej 

znasz przynajmniej z nazwy? 
n=994  

32% 

30% 

29% 

28% 

22% 

22% 

19% 

15% 

9% 

8% 

17% 

BIO Organic/ z Lidla

Kaufland Bio

Carrefour Bio

GoBio/z Biedronki

Bio Planet

Dary Natury

Ener Bio/ z Rossmanna

Symbio

Bio Food

NaturAvena

Żadne z powyższych

Wyniki badania ilościowego,  2019 



Spontaniczne skojarzenia z Zielonym Listkiem 
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23% 

20% 

19% 

18% 

10% 

6% 

5% 

4% 

4% 

1% 

5% 

13% 

Ekologiczne produkty

Naturalne produkty

Bez chemii

Zdrowe produkty

Uprawy bez nawozów

UE

Świeżość produktów

Ekologia/ochrona środowiska

Wysoka jakość

Bezpieczeństwo

Inne

Brak skojarzeń

Wyniki badania ilościowego, 2021 

Z czym kojarzy Ci się Zielony Listek? n=542 



Skojarzenia z Zielonym Listkiem – wybrane wypowiedzi 

Kojarzy mi się z ekologią, prawem unijnym oraz tym, że żywność jest produkowana według jasno 
określonych unijnych standardów bez użycia ekstensywnej gospodarki rolnej. 

 

Z naturą, z czymś zdrowym i pożywnym, dbaniem o środowisko naturalne. 

 

Produkty będą dobre dla zdrowia. 

 

Produkt pochodzi od sprawdzonego producenta. 

 

Bez sztucznych dodatków, uprawiana bez nawozów sztucznych i pestycydów, żywność bez GMO i 
antybiotyków. 

 

Producenci żywności z tym certyfikatem dbają również o warunki życia zwierząt oraz różnorodność 
upraw roślinnych w swoich gospodarstwach. 
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Ekologiczny certyfikat w kategoriach żywności  

16 

52% 

50% 

49% 

44% 

43% 

32% 

30% 

30% 

28% 

27% 

26% 

15% 

1% 

19% 

Mięso/ wędliny

Owoce i warzywa

Produkty mleczne

Ryby świeże

Jaja

Przetwory rybne/ puszki/ dania gotowe

Ryby mrożone

Tłuszcze

Napoje/ soki

Pieczywo

Produkty sypkie

Słodycze

Inne

Żadne

Wyniki badania ilościowego, 2022 

Jaka żywność oznaczona certyfikatem  
jakości zachęca do zakupu? n=506 

Ekoentuzjaści 59% 

Ekoentuzjaści 50% 

Ekoentuzjaści 45% 



Waga cech żywności ekologicznej 
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5 

5 

7 

7 

7 

7 

9 

12 

14 

15 

19 

16 

19 

20 

10 

10 

14 

13 

13 

16 

16 

18 

23 

25 

24 

26 

25 

31 

85 

85 

79 

80 

80 

77 

75 

70 

63 

60 

57 

58 

56 

49 

Świeżość produktu

Dobry smak

Zdrowy skład produktu, bez chemicznych dodatków

Pozytywne doświadczenie z produktem

Atrakcyjna cena

Dostępność produktów w sklepie

Prosty i krótki skład produktu, kilka składników

Polskie pochodzenie

Regionalne pochodzenie produktu

Ekologiczne opakowanie

Certyfikat Zielonego Listka na opakowaniu

Ulubione miejsce zakupu/ sprzedawca

Ładny wygląd

Nowości produktowe

1-3 4 5-7

Ø 

6,1
  
5,9
  
5,7
  
5,7
  
5,7
  
5,5
  
5,5
  
5,3
  
5,1
  
4,9
  
4,8
  
4,8
  
4,7
  
4,5
  

Ekoentuzjaści 5,6 

Wyniki badania ilościowego, 2021 

Zupełnie nieważne - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – bardzo ważne 

Na ile ważne poniższe cechy przy zakupie ekożywności? n=849 



Bariery zakupu ekożywności 
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29% 

25% 

19% 

6% 

9% 

13% 

Za droga

Brak wiary

Brak potrzeby

Własna produkcja eko

Inne

Nie wiem

Dlaczego nie kupujesz  
żywności ekologicznej? 

n=102 

Słaba dostępność              9% 

Nie odpowiada mi smak  4% 

Kupuję zdrową                  1% 

50% 

17% 

- 

5% 

10% 

18% 

2019, n=163 

Brak wiary - co to oznacza? 
• brak wiedzy na temat Zielonego Listka 
• zbyt wysoka różnica w cenie 
• większe zaufanie do żywności od rolnika 
• ekościema 
• generalny brak zaufania do certyfikatów 
• złe doświadczenia 

Wyniki badania ilościowego, 2021, 2019 



Bariery zakupu ekożywności - wypowiedzi 

Dlaczego nie kupujesz certyfikowanej żywności ekologicznej? 

 

 Nie zwracam na to uwagi, interesuje mnie niska cena produktów oraz mała liczba składników. 

 Pojęcie „żywność ekologiczna” jest jedną, wielką ściemą, która służy ogłupianiu ludzi i daje kasę instytucjom certyfikującym tę 
żywność. 

 Nie wierzę w certyfikaty, wielokrotnie kupiłem wyrób certyfikowany, a okazał się byle czym, nie wartym ceny. 

 Tzw. żywność ekologiczna to zwykła ściema, która pozwala wywindować cenę zwykłego produktu. 

 Czytam skład, wiem jaki powinien być, aby produkt można uznać za ekologiczny. Certyfikaty mnie nie interesują, nie ufam im. 

 Bo nie wierzę w eko-uprawy. 

 Mam wątpliwości ponieważ ta żywność w większości produkowana jest pod folią. 
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Wpływ pandemii na nawyki żywieniowe/ zakupowe 
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Tak 
24% 

Nie 
76% 

Czy pandemia zmieniła Twoje 
nawyki żywieniowe/ zakupowe? 

n=1014 

32% 

13% 

8% 

7% 

6% 

6% 

5% 

3% 

2% 

15% 

10% 

8% 

8% 

6% 

5% 

5% 

3% 

12% 

Zdrowsze/ lepszej jakości jedzenie

Więcej owoców i warzyw

Ekologiczne jedzenie

Czytanie składu

Dieta

Ograniczenie mięsa

Zakupy od lokalnych producentów

Mniej produktów, a lepszej jakości

Zakupy od polskich producentów

Zapasy żywności

Zakupy online

Tańsze jedzenie/ promocje

Rzadsze zakupy

Mniej zakupów

Częstsze gotowanie w domu

Długi termin przydatności

Częściej catering/ pudełkowe

Inne

Zdrowe nawyki  
żywieniowe 

Zmiana nawyków  
zakupowych 

Wyniki badania ilościowego, 2021 

Jak pandemia zmieniła Twoje 
nawyki żywieniowe/ zakupowe? n=240 



Zdrowe nawyki żywieniowe – przykładowe wypowiedzi 

 Zacząłem zwracać większą uwagę na to co jem. Z racji na częstsze pozostawanie w domu, stwierdziłem że przynajmniej w tym 
aspekcie coś zrobię. Zacząłem sięgać po zdrową żywność, zerkać na składy poszczególnych produktów, ograniczyć spożywanie mięsa 
na rzecz warzyw i owoców. 

 Kupuję produkty zawierające mniej cukrów i tłuszczów. 

 Kupuje żywność, która jest zdrowa i ma mniej konserwantów, barwników, polepszaczy i jest zrobiona z naturalnych składników. 

 Zmodyfikowałam swoje żywienie - dużo gotuję na parze. 

 Dużo więcej zakupów przez Internet, inny asortyment, zdrowsza żywność np. więcej oliwy z oliwek zamiast oleju rzepakowego. 
Mnóstwo innych rzeczy zamieniam na zdrowsze. Poza tym stosuję nowe lepsze przyprawy w kuchni np. kardamon, czosnek 
niedźwiedzi, zioła prowansalskie. 

 Kupuje więcej zdrowej żywności tj. ekologiczne warzywa, owoce, mięso. Staram się unikać produktów przetworzonych. Staram się 
wzmacniać swoją odporność poprzez jedzenie. 

 Kupuję produkty BIO i EKO, których skład jest najbardziej zbliżony do naturalnego. Dobrze, aby miały certyfikat zdrowej żywności i 
były jak najmniej przetworzone. Kupuję marki lokalne aby wspierać lokalne firmy. 
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Podsumowanie 
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Pozytywny wizerunek ekożywności silnie wpisującej się w trend zdrowego odżywiania 

Segment Ekoentuzjastów doceniający szczególnie żywność certyfikowaną  

Zielony listek - dobrze znany, ważny dla konsumentów, pozytywnie kojarzony  

Oczekiwanie certyfikatów jakości w kategoriach ryb, szczególnie świeżych 

Pandemia dobrym momentem na promocję zdrowej i ekologicznej żywności 


