
Czy twój pracodawca zamie�a się włą�yć w pomoc Ukrainie?

Czy chce�, aby Twoja �rma zaangażowała się w pomoc Ukrainie?

Pomoc dla Ukrainy 
z perspektywy pracowników

tak, już się włączył

tak

nie wiem

nie

36%

59%

4%

1%

tak, bo to pokazuje w jakim miejscu pracuję

tak, to jest dla mnie bardzo ważne

to zależy od osób decyzyjnych

nie, obecna sytuacja jest mi obojętna

nie, nie chcę, żeby firma angażowała się w pomoc dla Ukrainy

48%

39%

10%

2%

1%

Czy dyskutujecie w pracy o formach pomocy Ukrainie/Ukraińcom, 
które możecie zrealować wspólnie z pracodawcą?

tak, nie chcemy być bierni wobec sytuacji w Ukrainie

tak, to teraz temat numer jeden w firmie

nie, obserwujemy sytuację, ale pomagamy prywatnie

nie, nie poruszamy w pracy tego tematu

42%

46%

10%

2%

BADANIE SONDAŻOWE



zorganizowanie w firmie zbiórki materialnej (np. 
żywność, produkty medyczne, ubrania) i przekazanie 

ich do wskazanych punktów

zorganizowanie w firmie zbiórki finansowej na pomoc 
Ukrainie wśród pracowników i podwojenie zebranej 

kwoty przez pracodawcę

promocja w firmie wpłat na zbiórkę organizowaną 
przez wybraną organizację humanitarną

przekazanie produktów i udostępnienie usług dla 
uchodźców z Ukrainy

zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy 
składających się z pracowników i przedstawicieli 

pracodawców

zatrudnienie uchodźców z Ukrainy oraz 
przygotowanie programu adaptacyjnego 

z udziałem pracowników

zamanifestowanie solidarności dla Ukrainy 
w ramach realizacji eventu w firmie

20 40 60

 

0

10

20

30

40

 

0

32% 32%

20%

2%

14%

zebrała środki 
finansowe wśród 

pracowników

przekazała zasoby 
firmy np. produkty 

czy usługi

wsparła finansowo 
lub materialnie 

wybraną fundację 
lub organizację

indywidualna pomoc 
w zależności od 

konkretnych potrzeb

nie chciałbym aby 
moja firma 

angażowała się 
w pomoc dla Ukrainy

W jaki sp�ób chciałbyś, aby Twoja firma wyr�iła 
wsparcie dla Ukrainy?

Jakie skute�ne formy wsparcia dla Ukrainy może realować 
pracodawca z pracownikami? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 

52%

30%

19%

7%

14%

14%

14%



zaangażowanie się pracowników 
i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy

umocnienie współpracy z partnerami, klientami czy 
dostawcami w ramach wspólnie realizowanych 
działań dla Ukrainy/ dla uchodźców z Ukrainy

poczucie, że pracujemy w firmie, gdzie liczą się/są 
ważne wartości humanitarne

integracja pracowników

pokazanie, że społeczna odpowiedzialność 
biznesowa to czyny

lepszy wizerunek pracodawcy
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30%

26%

23%

5%

4%

12%

Co dobrego może p�ynieść firmie włą�enie się w pomoc Ukrainie?

48%

43%

9%

Jak pracownicy Twoim zdaniem 
p�t�egają pracodawcę, który włą�ył się 

w pomoc Ukrainie?

Czy Twoim zdaniem pracownicy powinni 
zaangażować się w pomoc dla Ukrainy?

są dumni ze swojego pracodawcy

dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach 
społecznościowych, mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują

zastanawiają się czy wynika to z przyczyn wizerunkowych czy chęci 
niesienia realnej pomocy

47%
3%

40%

10% tak, ponieważ każda pomoc jest ważna
tak, ponieważ w pracy też warto się angażować w wartościowe akcje
to sprawa osobista, a nie zawodowa
nie mam zdania

Czy jeśli ot�yma� wielkanocną, upominkową 
pa�kę żywnościową od pracodawcy jesteś 

skłonny/ skłonna ją p�ekierować/p�ek�ać na 
wsparcie uchodźców z Ukrainy?74%

25%

1%

zdecydowanie tak
rozważę taką możliwość
nie



Badanie sondażowe zrealizowane przez Dailyfruits w dniach 3.03.2022 – 8.03.2022 na próbie 327 respondentów.

37%

12%
34%

Wielkość firmy, w której pracuje� Miejsce zamie�kania

31%

23%11%

31%

4%

Wieś

Miasto do 20 tys. 
mieszkańców

Miasto od 21 tys. 
do 100 tys. mieszkańców

Miasto od 101 tys. do 
500 tys. mieszkańców

W mieście powyżej 
501 tys. mieszkańców

36%

34%

11%

19%

Do 10 pracowników

11 - 49 pracowników

50 - 249 pracowników

Powyżej 250 pracowników

17%

44%56%

Metry�ka

wiek

18-24 lata
25-34 lata

35- 44 lata
45 i więcej

kobieta mężczyzna

Płeć

N = 327


