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abstrakt. Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka postaw młodzieży akademickiej względem dobro-
stanu zwierząt gospodarskich oraz produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w przyjaznych im 
warunkach. Podstawowym źródłem danych były informacje pierwotne pochodzące z badań własnych (kwestio-
nariusz wywiadu, 436 respondentów). Do realizacji celu zastosowano wskaźniki struktury, nieparametryczny 
test chi-kwadrat oraz niehierarchiczną metodę analizy skupień – grupowanie metodą k-średnich. Jak wynika z 
przeprowadzonych badań, kwestia dobrostanu zwierząt gospodarskich była dla młodych konsumentów waż-
na (64%) lub bardzo ważna (36%). Zabezpieczenie dobrostanu było istotną kwestią dla większości kobiet i 
mieszkańców miast. Ponad 75% studentów nabywało produkty z procesu produkcji przyjaznemu dobrostanowi 
zwierząt. Zidentyfikowano 3 typy postaw młodych konsumentów żywności względem dobrostanu zwierząt 
gospodarskich.

wstęp
Pojęcie dobrostanu zwierząt pojawiło się w drugiej połowie XX wieku. Termin ten od-

zwierciedla światowe kierunki w kształtowaniu warunków życia zwierząt. Metody produkcji z 
zachowaniem reguł dobrostanu, tym różnią się od powszechnie stosowanych, że silnie eksponują 
samopoczucie zwierząt w ich środowisku hodowlanym [Mroczek 2013]. Sposoby wytwarzania 
produktów zwierzęcych mają wpływ nie tylko na zdrowie i dobrostan samych zwierząt, ale 
także na bezpieczeństwo żywności, stan środowiska i ekorozwoju [Park, Singer 2014].

W zakresie szeroko pojmowanego dobrostanu zwierząt gospodarskich aktualnie w krajach 
Unii Europejskiej (UE) obowiązuje ponad 80 różnego rodzaju aktów prawnych (dyrektyw i 
rozporządzeń). Mimo to, tylko 65% zwierząt utrzymywanych w UE jest chroniona prawem 
[Herbut, Walczak 2017]. Wyniki licznych badań wskazują, że wprowadzenie zaostrzonych norm 
dobrostanu powoduje wzrost kosztów produkcji zwierzęcej o 5-30%, co znajduje z pewnością 
przełożenie na ceny produktów zwierzęcych [Gajos 2010]. Eugeniusz Herbut i Janusz Walczak 
[2017] wyrazili przekonanie, że konsumenci żywności muszą być świadomi swojej odpowie-
dzialności za dobrostan zwierząt oraz muszą być gotowi na poniesienie kosztów związanych z 
przestrzeganiem przez hodowców obowiązujących standardów w tym zakresie.

Problematyka zachowań polskiego konsumenta żywności względem dobrostanu zwierząt 
nie jest jeszcze dostatecznie zbadana. Rozważania na ten temat prezentowane są głównie w 
pracach dotyczących oceny skutków podnoszenia dobrostanu zwierząt [Malak-Rawlikowska i 
in. 2010, Malak-Rawlikowska, Gębska 2010, Gębska i in. 2012], w aspekcie nowych trendów 
występujących na rynku żywności, związanych z zainteresowaniem konsumentów żywnością 
produkowaną w sposób przyjazny dla środowiska i z poszanowaniem praw zwierząt [Żakow-
ska-Biemans 2011, Gutkowska i in. 2014, Sajdakowska i in. 2015].
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Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka postaw młodzieży akademickiej względem 
dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych 
w przyjaznych im warunkach. Znajomość tych zagadnień może stanowić podstawę działań 
różnych podmiotów, które przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości młodych konsu-
mentów żywności wobec dobrostanu zwierząt.

Materiał i metodyka badań
Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje 

pierwotne uzyskane z badań własnych. Badania przeprowadzono w październiku i listopadzie 
2016 roku metodą PAPI. Kwestionariusz wywiadu składał się z dwóch części. W pierwszej 
części zamieszczono pytania dotyczące opinii młodych konsumentów względem dobrostanu 
zwierząt gospodarskich oraz produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w przy-
jaznych im warunkach (10 pytań o charakterze zamkniętym, jednokrotnego wyboru). Opinie 
respondentów dotyczyły produktów zwierzęcych z gospodarstw konwencjonalnych, w których 
dobrostan jest podwyższony dobrowolnie. Drugą część stanowiła metryczka (5 pytań w formie 
zamkniętej). Wywiad został przeprowadzony z młodzieżą studiującą na uczelniach wyższych 
województwa małopolskiego. Były to osoby kształcące się na pierwszym i drugim stopniu. 
W roku akademickim 2014/2015 liczba studentów w analizowanym województwie wynosiła 
182 597 osób [Król 2016]. Niezbędna, minimalna wielkość próby została ustalona na pozio-
mie 433 osób [Szreder 2004]. Badaniami objęto 450 studentów. Zastosowano dobór celowy. 
Po odrzuceniu niespójnych i nieprawidłowo wypełnionych kwestionariuszy, dalszej analizie 
poddano dane z 436 formularzy.

Badana próba pod względem płci respondentów odpowiadała populacji generalnej. Wśród 
osób, które uczestniczyły w badaniu 59% stanowiły kobiety, a 41% mężczyźni (tab. 1). Prawie 
55% respondentów zamieszkiwało tereny wiejskie, pozostałe osoby były mieszkańcami miast. 
Niemal 15% badanej populacji wskazało, że mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Wśród osób mieszkających na wsi, co drugi respondent mieszkał w gospodarstwie domowym 
rolników. Średni obszar gospodarstwa rolnego wynosił 7,6 ha. Najmniejsze gospodarstwo miało 
powierzchnię 1 ha, a największe 70 ha. 

Do realizacji wyznaczonego 
celu zastosowano wskaźniki 
struktury, nieparametryczny test 
chi-kwadrat (poziom istotności 
p = 0,05) oraz niehierarchiczną 
metodę analizy skupień – gru-
powanie metodą k-średnich. 
celem tej metody jest wyod-
rębnienie homogenicznych 
grup konsumentów przy mini-
malizacji zmienności wewnątrz 
skupień oraz maksymalizacji 
zmienności pomiędzy poszcze-
gólnymi skupieniami [Stanisz 
2007]. W analizie przyjęto po-
dział populacji na 3 skupienia.

Tabela 1. Struktura respondentów (%)
Table 1.  The structure of the respondents (%)
Wyszczególnienie/Specification %
Płeć/Gender kobieta/Woman 59

Mężczyzna/Man 41

miejsce 
zamieszkania/
Place of 
residence

Wieś/Village 55
Miasto do 100 tys. mieszkańców/
City up to 100,000 inhabitants 31

Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców/
City over 100,000 inhabitants 14

gospodarstwo 
rolne/Farm

tak/Yes 23
nie/no 77

Źródło: badania własne, n=436
Source: own research, n=436
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opinie młodzieży akademickiej na temat dobrostanu zwierząt i produktów 
pochodzących z przyjaznych zwierzętom warunków chowu

Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat, jak ważne w ich ocenie jest 
zabezpieczenie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 
prawie 65% respondentów stwierdziło, że kwestia zabezpieczenia dobrostanu zwierząt jest 
ważna, pozostałe osoby (36%) wyraziły opinię, że jest to bardzo istotny problem. W przypadku 
tego pytania respondenci mieli do wyboru 5 odpowiedzi. Pozostałe alternatywy („kwestia nie 
bardzo ważna”, „wcale nie ważna” i odpowiedź „nie wiem”) nie zostały zaznaczone. Otrzymane 
wyniki były zbieżne z rezultatami innych badaczy, z których wynika, że problematyka ta jest 
bardzo istotna dla 34% polskiego społeczeństwa [Special Eurobarometr 2015]. 

Czynnikami socjodemograficznymi determinującymi opinie studentów były ich płeć  
(χ2 = 5,29, df = 1) oraz miejsce zamieszkania (χ2 = 18,31, df = 2). Wyniki przeprowadzonej 
analizy statystycznej wskazują, że kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że zabezpieczenie 
dobrostanu zwierząt jest bardzo ważną kwestią (60% vs. 49%). Deklarację taką najczęściej 
składały również osoby z terenów zurbanizowanych. Prawie 62% respondentów z miast wyra-
żało taką opinię. W odniesieniu do istotności problematyki dobrostanu zwierząt gospodarskich 
uzyskano wyniki zbieżne do badań innych autorów [Małażewska, Gajos 2017]. 

Zagadnienia poprawy poziomu dobrostanu zwierząt gospodarskich są ważnym obszarem 
dyskusji prowadzonych w całej UE przez ruchy konsumenckie, media oraz klasę polityczną. 
W związku z powyższym respondentów poproszono o wyrażenie opinii, czy zabezpieczenie 
dobrostanu zwierząt w naszym kraju powinno być lepiej chronione niż jest obecnie. Większość 
badanych (80%) uważała, że zapewnienie dobrostanu zwierząt gospodarskich wymaga lepszego 
zabezpieczenia. Prawie co trzeci respondent stwierdził, że „na pewno tak”, a 48% osób – „raczej 
tak”. Pozostałe osoby miały przeciwną opinię. Co dziesiąty badany zaznaczył alternatywę „nie” lub 
„raczej nie”. Porównując otrzymane wyniki z rezultatami innych badań, zauważono wyższy udział 
odpowiedzi negatywnych (różnica o 8 p.p.) [Special Eurobarometr 2015]. Opinia respondentów 
w tym przypadku była uzależniona od płci (χ2 = 44,9. df = 3) i miejsca zamieszkania (χ2 = 81,7, df 
= 3). Deklaracje pozytywne najczęściej wyrażały kobiety oraz mieszkańcy z obszarów wiejskich. 

Osoby biorące udział w badaniu zapytano także, czy byłyby skłonne zapłacić więcej za pro-
dukty pochodzące z systemu produkcyjnego przyjaznemu dobrostanowi zwierząt. Jak wynika z 
przeprowadzonej analizy, co drugi respondent odpowiedział, że byłby w stanie zapłacić więcej 
za taką żywność. Prawie 30% wszystkich badanych mogłoby zapłacić do 5% więcej, a 16% 
respondentów zadeklarowało, że przy nabyciu produktów z produkcji przyjaznej dobrostanowi 
zwierząt jest w stanie zaakceptować cenę wyższą maksymalnie do 10% wartości nabywanego 
artykułu. Co dwudziesty respondent deklarował, że jest w stanie zapłacić nawet do 20% więcej. 
Znaczna część respondentów (43%) uzależniała swoją opinię od poziomu ceny produktu. Co 
dziesiąty student nie zapłaciłaby więcej za takie produkty. Porównując otrzymane rezultaty z 
wynikami uzyskanymi dla przeciętnego młodego mieszkańca UE, w omawianych badaniach 
zauważono niższy udział konsumentów wyrażających gotowość do zapłaty wyższej ceny za 
produkty pochodzące z procesu produkcyjnego przyjaznemu dobrostanowi zwierząt (różnica 
o 15 p.p.) [Special Eurobarometr 2015]. 

Wyższą skłonnością do płacenia wyższej ceny za produkty z chowu uwzględniającego 
prawa zwierząt cechowały się kobiety (χ2 = 28,9, df = 4) oraz mieszkańcy miast (χ2 = 125,78, 
df = 10). Opinię przeciwną reprezentowali mężczyźni oraz respondenci z obszarów wiejskich. 

Produkty pochodzące z chowu przyjaznego dobrostanowi zwierząt posiadają specjalne 
oznaczenia na opakowaniach. Jak wynika z przeprowadzonych badań, prawie 20% młodych 
konsumentów nigdy nie zwracało uwagi na taką informację, a 5% badanych nie wiedziało, że 
takie etykiety istnieją. Pozostałe osoby sprawdzają informację na opakowaniach kupowanych 
produktów: 36% osób czasami, 34% rzadko, a 7% zawsze. Kupowanymi przez studentów pro-
duktami, pochodzącymi z chowu respektującego prawa zwierząt były najczęściej jajka i drób.
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Analiza czynników socjodemograficznych wskazuje, że informacji na ten temat najczęściej 
poszukują mieszkańcy miast (χ2 = 36,1, df = 8) i kobiety. W przypadku płci respondentów nie 
przeprowadzano postępowania testowego, ponieważ w jednej z komórek tabeli kontyngencji 
liczba odpowiedzi była niższa niż 7 obserwacji. Wynikało to z faktu, iż osobami, które zazna-
czyły odpowiedź: „nie wiedziałem/am, że są specjalne oznaczenia dla produktów pochodzą-
cych z chowu przestrzegającego prawa zwierząt” byli tylko mężczyźni. W takiej sytuacji nie 
przeprowadza się postępowania testowego [Kukuła 2012].

 Kolejne pytanie dotyczyło opinii młodych osób na temat dostępności produktów spo-
żywczych pochodzących z systemu produkcyjnego przyjaznego dla zwierząt gospodarskich 
w placówkach handlowych. Prawie co trzeci respondent uważał, że wybór produktów jest 
wystarczający. Ponad 20% osób udzieliło odpowiedzi „raczej tak”, 7% – „zdecydowanie tak”. 
Przeciwną opinię wyraziło 55% badanych, którzy uważają, że asortyment tych produktów w 
sklepach jest niewystarczający (23% osób zaznaczyło odpowiedź „nie”, a 32% respondentów 
„raczej nie”). Pozostałe osoby nie miały zdania na ten temat (16%). 

Przeprowadzona analiza wykazała statystyczne różnice w opiniach konsumentów w zależności 
od płci (χ2 = 30,06, df = 4) i miejsca zamieszkania (χ2 = 71,19, df = 8). Mężczyźni zdecydowanie 
częściej niż kobiety wyrażali opinię, że asortyment tych produktów w punktach handlowych jest 
wystarczający (44% vs. 17%). Przeciwną opinię mieli mieszkańcy miast. Z kolei osoby zamiesz-
kujące obszary wiejskie najczęściej zaznaczały odpowiedź „nie wiem”. Zauważono również, że 
respondenci, którzy są w stanie zapłacić więcej za te produkty uważają, że ich wybór jest niedo-
stateczny. Wyniki te są zbieżne z rezultatami innych badań [Sajdakowska i in. 2014].

grupy typologiczne młodych konsumentów żywności względem dobrostanu 
zwierząt gospodarskich

Polscy konsumenci w różnym stopniu dostosowują się do zmian, które zachodzą na rynku 
żywności, jak również w różnym stopniu zmieniają swoje postępowanie na tym rynku. W celu 
identyfikacji tego zróżnicowania przeprowadzono typologię konsumentów. Podstawowym kry-
terium klasyfikacji dokonanej przy zastosowaniu analizy skupień były opinie respondentów na 
temat dobrostanu zwierząt i artykułów żywnościowych pochodzących z chowu respektującego 
prawa zwierząt. Na podstawie przyjętych kryteriów segmentacji wyodrębniono trzy typy stra-
tegii: typ 1 – konsumenci aktywni, typ 2 – konsumenci ostrożnie dostosowujący się do zmian 
oraz typ 3 – konsumenci konserwatywni. 

Pierwszy typ nabywców to konsumenci aktywni. Stanowili oni 54% wszystkich respon-
dentów. Była to grupa osób, która w zdecydowanej większości uważała, że dobrostan zwierząt 
jest kwestią ważną (65%) i reprezentowała pogląd, że jego zabezpieczenie w Polsce powinno 
być lepiej chronione (87% respondentów). Osoby z tej grupy były gotowe zapłacić do 10% 
więcej za produkty pochodzące z chowu respektującego prawa zwierząt. Podczas zakupów, w 
porównaniu z pozostałymi grupami konsumentów, najczęściej konsumenci ci szukali produk-
tów z hodowli przyjaznych zwierzętom. Co trzecia osoba reprezentująca ten typ uważała, że 
asortyment produktów pochodzących z gospodarstw respektujących prawa zwierząt w polskich 
sklepach jest niewystarczający. „Aktywnymi konsumentami” byli zarówno mężczyźni, jak i 
kobiety oraz mieszkańcy miast. 

Kolejny typ konsumentów to osoby ostrożnie dostosowujące się do zmian. Stanowili oni 
30% badanej populacji. Osoby te uważały, że dobrostan zwierząt jest ważny i prawdopodobnie 
wymaga lepszej ochrony w Polsce. Deklarowały skłonność do kupowania produktów z systemów 
produkcyjnych uwzględniających prawa zwierząt, a co dziesiąta osoba z tej grupy była gotowa 
zapłacić cenę wyższą nawet do 20% za te artykuły. Osoby te uważały również, że asortyment 
omawianej grypy towarów na półkach sklepowych jest niewystarczający. Należały do tej grupy 
osób  kobiety i mieszkańcy miast.
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Ostatni typ konsumentów to osoby niepodążające za nowymi trendami na rynku żywności 
(16%). Prawie 15% respondentów reprezentujących ten typ uważało, że dobrostan zwierząt 
gospodarskich jest zapewniony w Polsce i nie wymaga już innych działań. Niemal 75% osób 
z tej grupy nie wiedziało, czy są skłonni zapłacić więcej za produkty pochodzących z chowu 
respektującego prawa zwierząt. Znaczna część tej grupy respondentów nie wiedziało, że produkty 
pochodzące z takiego chowu mają specjalne oznaczenia. Ponad 40% osób reprezentujących taką 
postawę uważało, że wybór produktów w punktach handlowych pochodzących z gospodarstw 
uwzględniających dobrostan zwierząt jest wystarczający. Konsumenci z tej grupy to głównie 
mężczyźni oraz osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania umożliwiły poznanie postaw młodzieży akademickiej względem 

dobrostanu zwierząt gospodarskich, a także czynników, które je determinują. 
1. Jak wynika z przeprowadzonych badań, kwestia dobrostanu zwierząt gospodarskich była 

dla konsumentów ważna (64%) lub bardzo ważna (36%). Zdecydowana większość z nich 
uważała, że zabezpieczenie dobrostanu zwierząt powinno być lepiej chronione w Polsce 
niż jest obecnie. Postawy takie były determinowane płcią i miejscem zamieszkania respon-
dentów. Zabezpieczenie dobrostanu było bardzo istotną kwestią dla większości kobiet i 
mieszkańców miast.

2. Pomimo że żywność pochodząca z hodowli uwzględniających dobrostan jest droższa w 
porównaniu z hodowlą tradycyjną, co drugi respondent deklarował, że jest w stanie za 
nią więcej zapłacić. Większą skłonnością do płacenia wyższej ceny charakteryzowały się 
kobiety oraz mieszkańcy miast.

3. Ponad 75% młodych konsumentów żywności poszukiwało produktów z procesu produkcji 
przyjaznemu dobrostanowi zwierząt i szuka odpowiednio oznaczonych produktów. Pozostałe 
osoby nigdy nie sprawdzały takich informacji na opakowaniach, a 5% kupujących żywność 
nie wiedziało, że takie oznaczenia istnieją. W związku z powyższym, w celu zwiększenia 
świadomości młodych osób w tym zakresie pożądane są specjalne programy edukacyjne i 
kampanie informujące na ten temat dedykowane młodym konsumentom.

4. W przypadku postaw młodzieży akademickiej względem dobrostanu zwierząt gospodarskich 
zidentyfikowano trzy typy postaw: konsumenta aktywnego, ostrożnie dostosowującego się 
do nowych trendów na rynku żywności i konsumenta niepodążającego za nowymi trendami. 
Postawy te różnią się przede wszystkim stosunkiem konsumentów do dobrostanu zwierząt 
gospodarskich oraz poziomem skłonności do nabywania produktów pochodzących z chowu 
uwzględniającego prawa zwierząt. 

5. W związku z faktem, że postawy konsumentów na rynku żywności podlegają ciągłym 
zmianom, istotne jest w przyszłości przeprowadzenie badań o tym charakterze w celu 
uchwycenia dynamiki i kierunków zachodzących zmian.
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Summary
The paper objective is identification the attitudes of academic youth towards farm animal welfare and 

products derived from animals kept under friendly conditions. The main source of the data used for the 
analyses and applications was the primary information obtained from personal research (PAPI method, 
436 respondents).The statistical analysis of the studied material encompassed aggregate statistical 
indicators, the non-parametric test „chi square” (χ2), as well as non-hierarchical method – k-means cluster 
analysis. As results from the conducted investigations, the issue of farm animal welfare is important for 
the young consumers (64%) or very important (36%). Protecting animal welfare is a significant problem 
for a majority of women and city dwellers. Over 75% students purchases products from animal welfare 
– friendly production process. Regarding young consumer attitudes towards farm animal welfare, three 
types of attitudes were identified.
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