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PROMOCJE ORAZ  
PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE 

W OCZACH ROLNIKÓW

ZAGREGOWANE WYNIKI BADAŃ
Fala „Promocje w oczach rolników” zrealizowana między 20 września 
a 14 października 2018 roku, na losowej próbie 620 użytkowników portali rolniczych

Fala „Programy lojalnościowe w rolnictwie” zrealizowana między 23 października  
a 20 listopada 2018 roku, na losowej próbie 389 użytkowników portali rolniczych.
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NAJWAŻNIEJSZE 
WNIOSKI 
Z BADAŃ

W sytuacji przedzakupowej głównym źródłem informacji o produk-
tach jest dla rolników Internet. Jest to medium wiodące, niezależnie 
od wykształcenia respondentów. Różnice występują wyłącznie na 
poziomie sposobów jego wykorzystania. 

Z promocyjnych zakupów produktów rolniczych korzysta połowa 
badanych rolników. Druga połowa nie korzysta z promocji wcale lub 
prawie wcale.

Rolnicy mają pragmatyczny stosunek do promocji, doceniając przede 
wszystkim obniżkę cen produktów. W 51% przypadków za decyzją 
o skorzystaniu z promocji stoi niższa cena. 

Ogromne znaczenie dla powodzenia akcji promocyjnych w branży 
agro ma powszechna znajomość produktu. Co drugi rolnik kupiłby 
produkt oferowany w promocji, jeśli tylko miałby wiedzę na jego te-
mat, nawet jeżeli nigdy go nie używał. 

75% rolników nigdy nie korzystało z żadnego programu lojalnościo-
wego dedykowanego produktom rolniczym. Badani rolnicy widzą 
więcej wad niż korzyści w programach lojalnościowych.

62% badanych rolników korzystających z programów lojalnościo-
wych, ocenia je źle. Najbardziej zniechęcające dla respondentów 
są długi czas zbierania punktów oraz ich niska wartość. Istniejące 
programy lojalnościowe w większości nie są dostosowane do ocze-
kiwań rolników.
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PROMOCJE 

SYTUACJA 
PRZEDZAKUPOWA

Przed podjęciem decyzji zakupo-
wej rolnicy poszukują informacji. 
Kluczową rolę w weryfikowaniu 
oferty rynkowej odgrywa na tym 
etapie Internet, w szczególności 
publikowane na forach opinie in-
nych rolników. Sprawdza je 39% 
respondentów. 

Internet stał się obecny w każdej 
grupie wiekowej. Różnice o pod-
łożu demograficznym występują 
wyłącznie na poziomie sposobów 
wykorzystania tego medium. Lepiej 
wykształceni rolnicy, w szczegól-
ności posiadający wykształcenie 
rolnicze, korzystają z szerszego 
spektrum źródeł. W tym także 
z dostępnych w sieci źródeł me-
rytorycznych. Słabiej wykształceni 
rolnicy, planując zakup produktów 
rolniczych postępują zachowaw-
czo lub poszukują opinii wśród in-
nych osób. W pierwszej kolejności 
chcą przetestować produkt. Jeśli 
takiej możliwości nie mają, poszu-
kują odpowiedzi w sklepie i na fo-
rach internetowych.

Jeśli decyduje się Pan(i) na zakup danego produktu rolniczego to co Pan(i) robi przed zakupem?

SPRAWDZAM OPINIE O PRODUKCIE NA FORACH INTERNETOWYCH

PORÓWNUJĘ CENY PRODUKTÓW W INTERNECIE

CZYTAM ARTYKUŁY W INTERNECIE

WCHODZĘ NA INTERNETOWĄ STRONĘ PRODUKTU

WCHODZĘ NA STRONĘ INTERNETOWĄ SPRZEDAWCY, PRODUCENTA

ODWIEDZAM SKLEP STACJONARNY I OGLĄDAM PRODUKT

PRZEGLĄDAM BROSZURY, MATERIAŁY INFORMACYJNE

KONSULTUJĘ OPINIE Z RODZINĄ, ZNAJOMYMI

SPRAWDZAM OPINIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

TESTUJĘ PRODUKT JEŚLI MAM TAKĄ MOŻLIWOŚĆ

CZYTAM ARTYKUŁY W PRASIE

CZERPIĘ INFORMACJĘ Z REKLAMY

39,12

36,00

32,03

27,70

27,13

26,24

25,18

23,97

21,84

21,80

12,52

5,35

n=620



5

PROMOCJE ORAZ PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W OCZACH ROLNIKÓW

Prawie połowa rolników (47%) ko-
rzysta z promocji, kupując produk-
ty rolnicze. Widoczna jest też pro-
sta zależność: im częściej rolnicy 
deklarują korzystanie z promocji, 
tym jest ich mniej: około co dru-
gi – korzysta od czasu do czasu, 
około co trzeci – często, około co 
piąty – bardzo często. 

Najczęściej podawaną przyczyną 
wyboru produktów sprzedawa-
nych w promocji jest ich niższa 
cena (51% wskazań). Przyciąganie 
rolników nagrodami rzeczowymi 
działa na niewielką grupę odbior-
ców. Rolnicy korzystają z promocji 
najchętniej wtedy, kiedy pozwa-
la im ona obniżyć koszty zakupu 
produktów potrzebnych do pro-
wadzenia gospodarstwa.

Czy skorzystał(a) Pan(i) kiedykolwiek z promocji, kupując produkty rolnicze, czyli związane z prowadzeniem  
gospodarstwa rolnego, np. środki ochrony roślin, pasze, maszyny rolnicze, kredyty, ubezpieczenia?

KORZYSTANIE Z PROMOCJI

 PRODUKTÓW 
ROLNICZYCH ORAZ 

ICH OCENA

47%

51%

34% 61% 72%

n=620

37,7015,4824,0414,388,37

tak, korzystam 
bardzo często

tak, korzystam 
często

tak, ale raczej 
od czasu do czasu

tak, ale prawie
 w ogóle

nie

Promocje tylko „naciągają” na dodatkowe 
zakupy. 

Jeśli produkt rolniczy jest dobrej jakości, to 
nie potrzebuje promocji. 

Kupowanie produktów rolniczych dobrej 
jakości w promocji jest atrakcyjne.

ZDANIEM ROLNIKA
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Część badanych świadomie 
oczekuje promocji na określo-
ne produkty rolnicze. Występuje 
pewna zbieżność pomiędzy pre-
ferowanym koszykiem dóbr jaki 
powinien być dostępny w pro-
mocjach, a produktami rzeczywi-
ście kupowanymi przez rolników 
na promocyjnych warunkach. 

W 8 na 10 kategorii rzeczywiste 
zakupy promocyjne są jednak 
częstsze niż wynikałoby to z de-
klarowanych oczekiwań rolni-
ków. Wyjątek stanowią części 
zamienne do maszyn (wyższe 
oczekiwania) oraz nawozy (rów-
nowaga). Czwarte w „koszyku 
życzeń” paliwo, w rzeczywisto-
ści kupowane jest na promocji 
dwukrotnie częściej. 

Większość, bo około 75% rolni-
ków nie oczekuje wystąpienia 
promocji. Połowa 53% ma tak-
że do nich stosunek czysto re-
aktywny. Korzystają z promocji 
wtedy, kiedy na nie natrafią.

Jeśli planuje Pan(i) kupić coś do gospodarstwa (do produkcji) to czeka Pan(i) na promocje czy nie?

22,0152,668,7616,55

tak, czekam 
na promocje

oczekiwania rzeczywiste zakupy w promocji

tak, czekam na promocje, ale tylko 
niektórych produktów rolniczych

nie czekam na promocje, ale jeśli akurat coś 
kupuję i jest promocja, to z niej korzystam

nie, promocja nie ma 
dla mnie znaczenia

OCZEKIWANIA vs 

RZECZYWISTOŚĆ

58,80% 58,80%

39,40%
43,40%

27,50% 26,10%

13,50%

29,20%

10,90%

17,80%

06,50%

23,10%

06,30%

22,10%

03,20%
06,40%

01,00%

11,50%

00,70% 01,80%

n=620

nawozy środki ochrony 
roślin

części zamienne 
do maszyn

paliwo pasze maszyny 
i urządzenia 

rolnicze

materiały 
eksploatacyjne 

do maszyn

ubezpieczenia 
upraw

 ubezpieczenia 
pojazdów  
i maszyn  

rolniczych

 produkty 
finansowe

Jakie produkty rolnicze badani kupili w promocji, a jakich oczekiwali



7

PROMOCJE ORAZ PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W OCZACH ROLNIKÓW

Rolnicy mają pragmatyczny sto-
sunek do promocji, ale są na nie 
stosunkowo podatni. W sytuacji 
wyboru produktów tożsamych, 
z których jeden jest w promocji 
wystarczy, że będzie on rolniko-
wi znany, aby ten ostatecznie go 
kupił. Segment rolników, którzy 
tak sądzą jest bardzo liczny i sta-
nowi niemal połowę badanych 
– nie wybiorę produktu, który 
jest w promocji jeśli go nie znam 
(24%) oraz wybieram produkt, 
który jest w promocji, ale muszę 
go znać (24%). 

Około 36% rolników deklaruje po-
trzebę wcześniejszego, fizycznego 
doświadczenia z produktem. 

„Kota w worku” (produkt, którego 
nie zna ale jest na promocji) kupi-
łoby 15% badanych. 

Czy jeśli ma Pan(i) do wyboru produkty rolnicze różnych marek,  
które mają identyczne zastosowanie i działanie to jak Pan(i) postępuje  

w sytuacji, gdy jeden z nich jest w promocji?

NIE WYBIORĘ PRODUKTU, KTÓRY JEST W PROMOCJI  
JEŚLI GO WCZEŚNIEJ NIE UŻYWAŁEM(AM) I NIE ZNAM

NIE WYBIORĘ PRODUKTU, KTÓRY JEST W PROMOCJI,  
JEŚLI GO NIE ZNAM

WYBIERAM PRODUKT, KTÓRY JEST W PROMOCJI,  
ALE MUSZĘ GO CHOCIAŻ ZNAĆ

WYBIERAM PRODUKT, KTÓRY JEST W PROMOCJI, 
ALE MUSZĘ GO UŻYWAĆ I ZNAĆ

WYBIORĘ PRODUKT, KTÓRY JEST W PROMOCJI, 
NAWET JEŚLI GO NIE UŻYWAM I NIE ZNAM

11,54

24,23

24,07

25,12

15,01

n=620

WPŁYW PROMOCJI 

NA WYBORY 
KONSUMENCKIE 

ROLNIKÓW
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CO WIEMY O ROLNIKU 

KORZYSTAJĄCYM Z PROMOCJI  

NA PRODUKTY 
ROLNE

Korzystający z promocji rolnik jest najczęściej mężczyzną w wieku do 40. roku życia. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że w gruncie rzeczy nie czeka on na żadną promocję 
(75% badanych). W większości przypadków (53%) ma do niej stosunek reaktywny. Jeśli 
akurat trafi na dobrą okazję, to z niej skorzysta. 

Badania wskazują również, że zachowuje się pragmatycznie. Sprawdza informacje o pro-
duktach w Internecie, a do skorzystania z promocyjnej oferty przekonuje go przede 
wszystkim obniżona cena (w 51% przypadków).  

Duże znaczenie ma dla niego znajomość produktu. Nie zawsze musi być to jednak oso-
biste, fizyczne doświadczenie. Chętnie czyta opinie innych rolników na forach interneto-
wych (39%) i konsultuje je z rodziną oraz ze znajomymi (24%). Jeżeli zna już produkt i ma 
o nim wiedzę, to jest gotów go kupić i skorzystać z promocyjnej oferty (48%).  

Uważa, że kupowanie produktów rolniczych dobrej jakości w promocjach jest atrakcyjne 
(72%). Ale z drugiej strony – przychyla się też do zdania, że dobry produkt żadnej promocji 
nie potrzebuje (61%). 

Z badań wynika także, że rolnik oczekuje promocji na nawozy (59%), środki ochrony roślin 
(39%) oraz części zamienne do maszyn (27%). Oferta rynkowa w większości przypadków 
odpowiada jego oczekiwaniom, co znajduje odzwierciedlenie w decyzjach zakupowych. 
Jedyną kategorią dóbr w której poziom oczekiwań przerasta nieznacznie odsetek faktycz-
nych zakupów promocyjnych, są części zamienne do maszyn.
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CO WIEMY O ROLNIKU 

KORZYSTAJĄCYM Z PROMOCJI  

NA PRODUKTY 
ROLNE

„Stosunek rolników do promocji, w głównych zarysach nie różni się od opinii na ten 
temat prezentowanych przez ogół Polaków. Podstawowym argumentem za skorzy-
staniem z promocji w obu grupach jest cena. Odpowiedzi takiej udziela zarówno po-
nad połowa rolników, jak i ogółu badanych Polaków. Podobnie jak w przypadku po-
zostałych grup konsumentów, rolnicy na szeroką skalę korzystają też z Internetu, by 
weryfikować oferty i informacje o produktach. Wyróżnia ich przykładanie znacznej 
wagi do znajomości produktu. 85% rolników nie kupi „kota w worku”, czyli produktu 
którego ani nie zna ani nigdy go nie używało, tylko dlatego że jest on w promocji. Jest 
to postawa zrozumiała. W produkcji rolnej duże znaczenie ma niezawodność stoso-
wanych narzędzi i środków, a wydatki rolnika na ten cel stanowią istotną część jego 
budżetu. Nie podejmuje więc decyzji pochopnych. Co natomiast wydaje się dość cie-
kawe, rolnik nie upiera się przy konieczności osobistego doświadczenia z produktem, 
wystarczy że go zna. Z badań e-Agribus wynika, że prawie połowa badanych byłaby 
gotowa kupić produkt w promocji, jeśli tylko by go znała i miała o nim wiedzę, nawet 
jeśli wcześniej go osobiście nie używała” – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departa-
mentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas.

MACIEJ PISKORSKI, 

dyrektor Departamentu Produktów Agro  
w Banku BGŻ BNP Paribas.
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Większość badanych (75%) nigdy 
nie korzystało z programów lojal-
nościowych kierowanych do rol-
ników. Aktywnie korzysta z nich 
nieco ponad 15% .

Niespełna 10% korzystało z pro-
gramów lojalnościowych w prze-
szłości, ale zrezygnowało. Najczę-
ściej wymienianą przyczyną takiej 
decyzji (54% rezygnacji) jest długi 
okres zbierania punktów, znacznie 
rzadziej zbyt mało atrakcyjne na-
grody (19%). 

Konstruktorzy programów budu-
ją ich atrakcyjność głównie wokół 
nagród. Dla rolnika ta atrakcyj-
ność wiąże się przede wszystkim 
z czasem (swego rodzaju szybki 
zwrot z inwestycji). 

Czy kupując produkty rolnicze (również paliwo i ubezpieczenia rolnicze) kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i)  
z programów lojalnościowych kierowanych do rolników?

n=398

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW 
LOJALNOŚCIOWYCH

TAK, OBECNIE KORZYSTAM  13,6%

TAK, OBECNIE KORZYSTAM Z JEDNYCH, A KIEDYŚ KORZYSTAŁEM(AM) TEŻ Z INNYCH, 
ALE ZREZYGNOWAŁEM(AM) Z NICH  2,2%

TAK, ALE TYLKO KIEDYŚ, DAWNIEJ 9,3%

NIE 75%

75%

10%

ROLNICY NIE WCHODZĄ W PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE, PONIEWAŻ UWAŻAJĄ ŻE NIE SĄ ONE DLA NICH I NIE WIĄŻĄ 
ICH Z WŁASNYMI INTERESAMI:

29,6% 21,3% 21%

zbyt rzadko dokonują zakupów, które są 
objęte programami

nie widzą korzyści  oceniają że nie są dopasowane do ich 
indywidualnych potrzeb
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Rozbieżność interesów między fir-
mami oferującymi programy lojal-
nościowe, a rolnikami biorącymi 
w nich udział wynika z niedopaso-
wania efektu i czasu. Firmy trak-
tują programy lojalnościowe jako 
instrumenty budowania lojalno-
ści (w dłuższym czasie), a rolnicy 
jako źródło dodatkowych korzyści 
o natychmiastowym charakterze. 
Potwierdza to jednocześnie wyso-
ki odsetek rolników wskazujących 
jako wadę niską wartość punktów.

Badani rolnicy widzą więcej wad 
niż korzyści w programach lojal-
nościowych. Podobnie jak w przy-
padku badania przyczyn rezygnacji 
z uczestnictwa w programie lojal-
nościowym, tak i tutaj, pierwsze 
miejsce wśród wad zajmuje zbyt 
długi okres zbierania punktów.

Równie często wskazywaną wadą 
jest niska wartość punktów oraz 
brak dopasowania programu do 
indywidualnych potrzeb.

Jakie korzyści z uczęstnictwa w programach lojalnościowych Pan(i) dostrzega?

Jakie wady programów lojalnościowych Pan(i) dostrzega?

PUNKTY DŁUGO SIĘ ZBIERA

NISKA WARTOŚĆ PUNKTÓW

BRAK DOPASOWANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

ZBYT RZADKO DOKONUJĘ ZAKUPÓW, KTÓRE SĄ OBJĘTE PROGRAMAMI

WYSOKA SUMA NAGRÓD

KONIECZNOŚĆ DOKONYWANIA SYSTEMATYCZNYCH ZAKUPÓW

ZBYT MAŁO MIEJSC GDZIE MOŻNA ZBIERAĆ PUNKTY

OTRZYMYWANIE REKLAM

KONIECZNOŚĆ PODANIA WIELU DANYCH OSOBOWYCH

NIEJASNY REGULAMIN

SKOMPLIKOWANY SYSTEM PRZELICZANIA PUNKTÓW

CAŁY CZAS TE SAME NAGRODY

40,5

39,5

28,3

15,1

14,8

11,2

10,5

10,1

9,0

7,4

5,0

0,3

n=271 (dostrzegający jakiekolwiek korzyści – 69,8% wszystkich badanych)  

n=2O1 (dostrzegający jakiekolwiek korzyści – 51,7% wszystkich badanych)  

ZALETY I WADY

PROGRAMÓW 
LOJALNOŚCIOWYCH

41,5

61,6

38,2

14,79,0

zorganizowane
wyjazdy

atrakcyjne ofert dopasowane 
do moich potrzeb

płacenie zgromadzonymi 
punktami

wymiana punktów 
na nagrody rzeczowe

rabaty i zniżki na zakup
produktów i usług
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Blisko połowa rolników wskazujących 
jakąkolwiek pożądaną cechę progra-
mu lojalnościowego, zwróciło uwagę na 
przejrzystość i zrozumiałość zasad oraz 
regulaminu. Co jednak dość ciekawe, nieja-
sny regulamin bardzo rzadko wymieniany 
jest jako wada programu lojalnościowego 
(7% odpowiedzi). Przejrzyste i zrozumia-
łe zasady uwiarygadniają jednak program 
w oczach rolników. 

W opinii większości rolników najbardziej 
pożądane nagrody w programach lojalno-
ściowych to:

 narzędzia i akcesoria rolnicze 54%

 paliwo 40%

 nawozy, środki ochrony roślin 34%

 doradztwo rolnicze 11%

 karty podarunkowe do sieci sklepów 11%

 bony zniżkowe na zakupu 10%

 szkolenia rolnicze 8%

 elektronika użytkowa 5%

 produkty finansowe o obniżonej marży 5%

 wyjazdy turystyczne 4%

Jakie cechy powinien mieć program lojalnościowy przy zakupach dla rolników,  
aby ocenił(a) go Pan(i) jako bardzo dobry?

PRZEJRZYSTOŚĆ I ZROZUMIAŁOŚĆ ZASAD REGULAMINU

KORZYŚCI FINANSOWE

ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE

PROSTY W ROZLICZENIACH

BEZPOŚREDNIE POWIĄZANIE Z ROLNICTWEM

DUŻA ILOŚĆ PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM

MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ REZYGNACJI BEZ STRATY PUNKTÓW

DODATKOWE NAGRODY ZA WYKORZYSTYWANIE  
DANYCH OSOBOWYCH W MARKETINGU

DOPASOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

ZROZUMIAŁA INFORMACJA O SPOSOBIE  
WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

CZĘSTE WPROWADZANIE NOWYCH NAGRÓD

47,8

19,8

19,1

17,2

15,8

15,1

12,8

11,8

10,2

10,2

8,2

n=322 (wskazujący jakiekolwiek cechy – 82,8% wszystkich badanych)  

OCZEKIWANIA W STOSUNKU

DO PROGRAMÓW 
LOJALNOŚCIOWYCH
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Respondenci korzystający z pro-
gramów lojalnościowych wyraża-
ją z reguły krytyczną ocenę na ich 
temat. Oceny złe przeważają nad 
dobrymi w proporcji 60:40. Wart 
zaznaczenia jest fakt, że w oce-
nach negatywnych największy 
udział mają oceny skrajnie ne-
gatywne. Ocen pozytywnych jest 
niecałe 40%, a przeważają w nich 
oceny umiarkowane (bliskie śred-
niej), a nie maksymalne (bliskie 
ocenie najwyższej).

Najważniejsze czynniki mogące 
poprawiać wiarygodność i atrak-
cyjność programu lojalnościowe-
go w oczach rolników to:

 zrozumiały regulamin  
   i przejrzyste zasady

 krótki horyzont czasowy 

 wymierne korzyści

 bezpośrednie powiązanie  
   z produkcją rolniczą 

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z programu w których Pan(i) uczestniczy?

n=62

Razem od 1 do 5

Razem od 6 do 10

SATYSFAKCJA

 Z PROGRAMÓW 
LOJALNOŚCIOWYCH

61,6

38,4

1 – bardzo
niezadowolony

10 – bardzo 
zadowolony

29,3

345 67892

6,2
10,2

7,3 8,6
6,7

11,1 11,2

5,9
3,6
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CO WIEMY O ROLNIKU 

(NIE) KORZYSTAJĄCYM  

Z PROGRAMÓW
LOJALNOŚCIOWYCH

Polski rolnik w 75% przypadków nigdy nie korzystał z żadnego programu lojalno-
ściowego dedykowanego produktom rolniczym. Uważa, że te programy nie są dla 
niego. Po pierwsze – zbyt rzadko kupuje produkty objęte programem (30%), po dru-
gie – nie widzi w tym dla siebie korzyści (21%).

Badany częściej dostrzega wady programów lojalnościowych, niż ich zalety. Wymienia 
również więcej wad niż zalet. Co ciekawe, obie te listy ilustrują jego praktyczne, trans-
akcyjne podejście do zagadnienia. Największą zaletą programów lojalnościowych są 
rabaty i zniżki (62% odpowiedzi), a największymi wadami zbyt długi czas zbierania 
punktów (41%) oraz ich niska wartość (40%). 

Badany postrzega program lojalnościowy jak transakcję, która powinna być wy-
mierna i posiadać rozsądny (czyli krótki) czas zwrotu z inwestycji. Brak tych atry-
butów wpływa na negatywną ocenę atrakcyjności programu.

Z badań wynika, że rolnik uczestniczący w programie lojalnościowym (16% respon-
dentów) najczęściej ocenia go źle. Wśród ocen pozytywnych przeważają umiarko-
wane, a wśród negatywnych – skrajnie niekorzystne. W 62% przypadków rolnik jest 
rozczarowany programem lojalnościowym z którego korzysta. 

Badany nie lubi regulaminów pisanych drobnym druczkiem, kruczków prawnych 
i zawiłości. Najważniejszą cechą dobrego programu lojalnościowego jest zdaniem 
rolnika przejrzystość i zrozumiałość zasad oraz regulaminu (48% odpowiedzi).  



PROMOCJE ORAZ PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W OCZACH ROLNIKÓW

O RAPORCIE

Przedstawione w raporcie dane pochodzą z dwóch badań 
zrealizowanych przez Martin & Jacob na zlecenie BGŻ BNP 
Paribas: „Promocje w oczach rolników” przeprowadzonym 
w dniach 20 września – 14 października 2018 oraz „Progra-
my lojalnościowe w rolnictwie” zrealizowanym w dniach 
23 października – 20 listopada 2018. Głównym założeniem 
obydwu projektów badawczych było przedstawienie rolnika 
jako konsumenta, poddanego określonym bodźcom zaku-
powym. Badania przeprowadziliśmy metodą CAWI, na lo-
sowych próbach 620 i 389 użytkowników portali rolniczych. 

Rolnicy uczestniczący w badaniu to w przeważającej 
mierze mężczyźni (około 85% badanych) w wieku do 
40. roku życia, w jednej trzeciej posiadający wykształ-
cenie wyższe rolnicze. W ponad połowie badanych 
gospodarstw, dominujący kierunek produkcji rolniczej 
stanowi uprawa. Pozostałe gospodarstwa specjalizują 
się w produkcji hodowlanej (ponad 20%) bądź mie-
szanej. Reprezentatywność grupy badanych uzyskano 
dzięki zastosowaniu wagi analitycznej, uwzględniają-
cej kategorie powierzchniowe. 


