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Z jakich benefitów, wspierających zdrowie i budujących 
odporność chciałbyś/chciałabyś koystać?

(pytanie wielokrotnego wyboru)
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Z jakich benefitów, wspierających zdrowie i budujących 
odporność chciałbyś/chciałabyś koystać?

(odpowiedzi wg wielkości firmy)
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W jaki sp�ób edukacja żywieniowa prowadzona w firmie mogłaby Ci pomóc?
(pytanie wielokrotnego wyboru) 
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Z jakich możliwości/aktywności chciałbyś/chciałabyś skoystać 
w ramach programu edukacji żywieniowej w Twojej firmie?

(odpowiedzi wg wielkości firmy)
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Czy uważa�, że wprowadzanie do firm rozwiązań zero waste jest potebne?

Infografika została przygotowana na podstawie ankiety sondażowej przeprowadzonej wśród pracowników przez Dailyfruits 
W sondażu wzięło udział 523 respondentów. Sondaż przeprowadzono w dniach 26.07-2021 – 31.08.202
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W jakich o�arach Twoim zdaniem firma 
(w której pracuje� aktualnie) może real	ować ideę zero waste?

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
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44% - Tak, musimy działać systemowo, 
aby wesprzeć planetę

37% - Tak, ale nie wydaje mi się, żeby to 
miało duży wpływ na środowisko

18% - Nie, to niepotrzebne zamieszanie, 
które nic nie zmieni

1% - nie wiem, czym jest zero waste
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44% - Tak, musimy działać 
systemowo, aby wesprzeć 
planetę
39% - Tak, ale nie wydaje 
mi się, żeby to miało duży 
wpływ na środowisko

16% - Nie, to niepotrzebne 
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