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Zdrowe odżywianie w miejscu pracy – 
potrzeby, możliwości, wsparcie pracodawcy (cz. II) 
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Chcąc dostarczać sobie regularne porcje energii, w ciągu dnia pracy musimy zjeść jeden 
lub dwa dobrze zbilansowane posiłki. Znakomita większość pracowników biorąca udział 
w naszym badaniu potwierdza, że po te posiłki w ciągu dnia pracy rzeczywiście sięga. 
Jednocześnie jednak przyznają, że nierzadko bywają to szybkie przekąski, nie zawsze 
zdrowe, a na zjedzenie pełnowartościowego posiłku w pracy często brakuje czasu. 

To czy pracownicy będą mieli szansę na zjedzenie posiłku w pracy nie powinno być 
przedmiotem rozważań. Przerwa w pracy na posiłek nie jest fanaberią, to naturalny 
element dnia pracy, który umożliwia dostarczenie energii na dalszą część dnia, pozwala 
odetchnąć, nabrać sił do kolejnych wyzwań. Nie każdy respondent badania jednak może 
pozwolić sobie na taki luksus jak dobry jakościowo posiłek w pracy zjedzony w spokoju, 
w miejscu do tego przeznaczonym. 

Regularnie spożywane posiłki wg WHO podnoszą efektywność i zapobiegają jednemu 
z najczęściej wymienianych przez osoby pracujące problemów czyli wieczornemu 
podjadaniu. Dobrze zbilansowane posiłki, gwarantują prawidłowe zarządzanie 
energią i dobre samopoczucie przez cały dzień. Nasze badanie wykazało, że osoby, 
które regularnie jedzą w czasie pracy częściej mają prawidłową masę ciała niż osoby, 
które tego nie robią, a to przekłada się na ogólną kondycję organizmu i stan zdrowia. 
Poszczególne witaminy, składniki mineralne, kwasy tłuszczowe i składniki bioaktywne 

wpływają na aktywność neuroprzekaźników, pracę i dotlenienie mózgu, odporność, 
pracę układu krążenia czy bezpieczeństwo gospodarki węglowodanowej.  Ze względu 
na tryb pracy pracownicy miewają inne problemy, nawet w obrębie jednej organizacji.  
A bez względu na niego, dbałość o prawidłowe nawyki żywieniowe jest tak samo ważna.

Tworzenie warunków do spożywania posiłków powinno iść oddolnie, od 
fundamentalnych założeń higieny pracy w organizacjach. Należy upewnić się czy 
pracownicy mają miejsce, w którym komfortowo mogą spożyć posiłek. Mile widziane 
jest wyposażenie kuchni, za pomocą którego można podgrzać jedzenie. W takich 
miejscach coraz więcej pracodawców decyduje się na umieszczanie komponentów 
posiłków lub całych dań, z których wszyscy mogą korzystać, a w awaryjnej sytuacji 
stworzyć posiłek. Jednak miejsce to nie wszystko – należy upewnić się że pracownicy 
mają szansę ten posiłek zjeść. Utrudnia to między innymi organizowanie spotkań czy 
videokonferencji w porze lunchu lub bez przerw.

Dobrą informacją jest, że coraz powszechniejsza staje się edukacja żywieniowa 
organizowana w miejscu pracy. Spotkania z dietetykami mogą obejmować aspekt 
zarządzania gotowaniem w domu i przygotowywaniem posiłków „na wynos” ale również 
wybierania posiłków z asortymentu sklepów czy pobliskich lokali gastronomicznych. 
Często już drobne zmiany eliminują problem senności poposiłkowej czy spadków 
energii w trakcie dnia. Pracodawcy nierzadko decydują się również na dofinansowanie 
posiłków, spotykane są stołówki zakładowe, na których pracownik może spożyć posiłek, 
a z roku na rok jest coraz więcej takich, które stawiają na jakość serwowanych dań.

Przeprowadzone przez nas badania pokazują skalę różnorodnych zjawisk z obszaru 
żywienia w miejscu pracy. Mam nadzieję, że dane te wpłyną na trafniejsze rozpoznanie 
potrzeb i zainspirują do tworzenia w organizacjach nowych, prożywieniowych 
rozwiązań, z których pracownicy będą mogli skorzystać i na których skorzysta ich 
zdrowie.
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Jedzenie jest nieodłącznym elementem codziennego życia, także zawodowego. 
Uczucie głodu w czasie pracy wywołuje dyskomfort, ogranicza produktywność 
i zaangażowanie, a trudności z jego zaspokojeniem doświadczane przez pracowników 
nasilają te zjawiska. Z kolei jedzenie o odpowiednich walorach zdrowotnych może 
znacząco wpływać na jednostkowe zasoby wykorzystywane podczas pracy - podnieść 
poziom energii, poprawić wydolność, koncentrację i zdolności intelektualne, usprawnić 
działanie zmysłów. W dłuższej perspektywie, poprzez wpływ na stan zdrowia, pomaga 
przeciwdziałać licznym dolegliwościom i problemom zdrowotnym (także dotyczącym 
zdrowia psychicznego), zmniejszać absencję chorobową i podtrzymywać zdolność do 
pracy. Warunki, w jakich można przygotować i zjeść posiłki w miejscu pracy budują 
związane z nim doświadczenia pracownicze, wpływają na samopoczucie i relacje ze 
współpracownikami, także na wizerunek pracodawcy. Wspólne jedzenie usprawnia 
komunikację w organizacji, sprzyja porozumieniu i budowaniu poczucia „my”, jest 
ważnym obszarem kształtowania się kultury organizacyjnej.

Wielu pracodawców docenia te zależności i stara się zadbać o to, by pracownicy 
mogli się dobrze odżywiać. Organizuje w tym celu, często przy wsparciu zewnętrznych 
podmiotów, m.in. wydłużone przerwy na posiłek w pracy, stołówki, bufety i punkty 
gastronomiczne na terenie firmy, ułatwia zamówienia i dostawy posiłków z zewnątrz, 

oferuje wyposażone w odpowiedni sprzęt miejsca do przygotowania i konsumpcji 
posiłków, dofinansowuje pracownikom zakupy jedzenia lub bezpłatnie dostarcza 
zdrowe przekąski, dba o infrastrukturę ułatwiającą pracującym w terenie i systemie 
zmianowym zdrowe i regularne posiłki w higienicznych warunkach. Niektórzy 
pracodawcy idą dalej i starają się tworzyć taki społeczno-organizacyjny klimat, 
w którym wewnętrzne polityki, procedury, normy i wzory działania zachęcają do 
korzystania z tych udogodnień i do prozdrowotnych wyborów żywieniowych. A że 
praktyki i nawyki żywieniowe pracujących są pochodną zarówno szerszego środowiska 
(w tym środowiska pracy), jak ich osobistego stosunku do jedzenia, pracodawcy dbający 
o zdrowie personelu organizują dla niego (także dla rodzin pracowników) edukację 
żywieniową, warsztaty kulinarne, promują zdrowe jedzenie, zachęcają i motywują do 
zdrowych wyborów w tej sferze.

Mimo rozwoju trendu zdrowego jedzenia blisko co drugi pracownik przyznaje, że trudno 
mu się zdrowo odżywiać w pracy. Przeszkadza m.in. sposób zorganizowania pracy, 
nadmiar obowiązków, łatwiejsza dostępność niezdrowych niż zdrowych produktów, 
niesprzyjające zdrowemu jedzeniu wzory zachowań w środowisku pracy. Posiłki często 
jadane są w pośpiechu, bezpośrednio na stanowisku pracy (także bez przerywania 
obowiązków zawodowych), liczna grupa często pracuje też odczuwając głód. 
Optymistyczne jest to, co pokazują badania Dailyfruits, że coraz mniej pracowników 
doświadcza wspomnianych utrudnień i coraz więcej realizuje zdrowe praktyki 
żywieniowe. Tym niemniej, zwłaszcza w kontekście obecnego wieloaspektowego 
kryzysu, pracodawcy mają nadal ogromne pole do działania, by w systematyczny 
sposób zadbać o zdrowe odżywianie się personelu (edukować, rozwijać motywację, 
ułatwiać, wspierać) i dzięki temu redukować koszty zatrudnienia, zwiększyć 
efektywność pracy oraz budować swój dobry wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek. 

Warto przy tym podkreślić, że coraz więcej pracowników oczekuje od pracodawców 
troski o zdrowe odżywianie, a coraz więcej podmiotów eksperckich gotowych jest 
wspierać pracodawców w takich przedsięwzięciach i strategiach.
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zrealizowała drugą edycję badania „Żywieniowe Nawyki pracujących Polaków 2022”.

Firma Dailyfruits we współpracy  
z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, 

Cel badania: 
Celem badania było poznanie bieżących potrzeb pracowników w zakresie 
żywienia w miejscu pracy oraz skala otrzymywanego od pracodawców 
wsparcia. Oceniono nawyki i przekonania żywieniowe pracujących 
Polaków. Sprawdzono jakość ich codziennej diety oraz postawy wobec 
jedzenia zarówno w miejscu pracy (z uwzględnieniem trybu zdalnego jak 
i stacjonarnego) jak i w życiu codziennym. 

Metodyka:
Respondenci odpowiadali na pytania z zakresu zwyczajów, postaw 
żywieniowych, częstotliwości spożycia różnych produktów oraz 
doświadczeń związanych ze stosowaniem diet specjalistycznych. 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą anonimowej ankiety 
dystrybuowanej na terenie całej Polski.

Wielkość próby: N=1091

Grupa docelowa: 
Dorosłe osoby pracujące o wykształceniu średnim i wyższym. 

„Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022” jest kontynuacją 
badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” z roku 2020. 
Niniejszy raport stanowi drugi z cyklu raportów publikujących wyniki 
drugiej edycji badania. 

https://dailyfruits.pl/app/uploads/2020/10/%C5%BBywieniowe-nawyki-p9.pdf
https://dailyfruits.pl/app/uploads/2020/10/%C5%BBywieniowe-nawyki-p9.pdf
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1. Główne wnioski z badania

 • 96% pracowników deklaruje, że zazwyczaj 
zjada w godzinach pracy jakiś posiłek. 

Najczęściej Polscy pracownicy sięgają po posiłek w pracy 2 lub 3 razy, 
ale jedzą w pośpiechu. Najczęściej na zjedzenie główneGO posiłku 
poświęcają od 6 do 15 minut. Tylko 5% poświęca na posiłek w pracy 
więcej niż pół godziny. Co 12 ankietowany (8%) nie poświęca na 
jedzenie nawet 5 minut! 

 • Osoby z nadwagą i otyłością częściej jedzą 
w pośpiechu niż respondenci ze wskaźnikiem BMI 
mieszczącym się w normie.

Co 5 polski pracownik (22%) spożywa główny posiłek na swoim 
stanowisku nie przerywając pracy. W przypadku pracujących kobiet 
jest to 25%.

Do przygotowywania posiłków w domu przyznaje się 80% 
ankietowanych pracowników. To zdecydowanie popularniejsze 
niż kupowanie gotowych dań w sklepie, wychodzenie na lunch do 
restauracji albo zamawianie jedzenia z dowozem. 1 na 5 pracowników 
(21%) korzysta z przekąsek zapewnianych przez pracodawcę.

 • 78% ankietowanych deklaruje, że z uczuciem 
głodu trudno im się pracuje. 

 • 38% ankietowanych odczuwa głód podczas 
wykonywania obowiązków. 

Jest to jednak wynik bardziej optymistyczny niż w poprzedniej edycji 
badania – w 2020 roku. do uczucia głodu w pracy przyznało się 63% 
respondentów.
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2. Główne wnioski z badania

Do kończenia pracy z uczuciem wilczego apetytu przyznaje się 37% 
respondentów. To mniej niż w 2020 roku, gdzie do kończenia pracy 
z uczuciem głodu przyznawało się 44% ankietowanych. 

 • Dla 74% pracowników jest ważne, by 
pracodawca ułatwiał zdrowe odżywianie się.

 • 43% pracowników deklaruje, że trudno im się 
zdrowo odżywiać w trakcie pracy.

 • Tylko  45% respondentów pracuje w firmach, 
które dbają o to, żeby pracownik mógł się zdrowo 
odżywiać. Jakich sposobów wsparcia odżywiania 
pracownicy najczęściej doświadczają? 

 ∙ 79% korzysta z kuchni i sprzętu kuchennego, który udostępnia 
pracodawca 

 ∙ 71% ma odpowiednio długie przerwy w pracy, żeby można było 
spokojnie zjeść

 ∙ 59% może częstować się darmowymi przekąskami od pracodawcy 
takimi jak owoce, warzywa, soki

 ∙ 31% może brać udział w szkoleniach o zdrowym żywieniu 
i spotkaniach z dietetykiem organizowanych przez pracodawcę
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3. Główne wnioski z badania

 • Ankietowani, którzy doświadczyli pracy 
zdalnej lub hybrydowej są przekonani, że lepsze 
warunki do zadbania o swoją dietę mają 
w domu, a nie w zakładzie pracy:

 ∙ 34% respondentów uważa, że na homeoffice ich posiłki są 
zdrowsze niż w zakładzie pracy

 ∙ 32% respondentów uważa, że na homeoffice ich posiłki są 
bardziej regularne niż w zakładzie pracy

 ∙ 48% ankietowanych pracowników uważa, że na homeoffice ma 
lepszy dostęp do zdrowych przekąsek

 • Osoby, które pracowały zdalnie lub 
hybrydowo rzadziej deklarują, że odżywiają 
się niezdrowo. Ze stwierdzeniem „na ogół 
odżywiam się niezdrowo” zgadza się 20% 
pracowników zdalnych i hybrydowych, 
natomiast wśród tych, którzy nie pracowali 
z domu odsetek ten wynosi 30%.
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W jaki sposób 
odżywiają się pracownicy?

 • 96% respondentów deklaruje, że zazwyczaj 
zjada coś w pracy.W tej grupie 78% 
odpowiedziało zdecydowanie „TAK”, natomiast 
18% odpowiedziało w mniej zdecydowany 
sposób deklarując, że „Różne bywa”. Należy to 
interpretować w ten sposób, że dążą do tego, żeby 
zjeść posiłek w miejscu pracy, ale nie za każdym 
razem im się to udaje.

To dobra wiadomość, że tylko niewielka grupa (4% ankietowanych) 
całkowicie rezygnuje z posiłku w pracy czy to z powodu diety czy chcąc 
w ten sposób przeznaczyć więcej czasu na wykonywanie służbowych 
obowiązków. Jednak sam fakt, że w godzinach pracy są spożywane 
posiłki, jeszcze nie oznacza, że pracownicy robią to we właściwy sposób. 
Pracodawca może różnymi sposobami wspierać osoby zatrudnione, aby 
nawyki żywieniowe były prawidłowe. Jednak bardzo często firmy tego 
nie robią pozostawiając pracowników samym sobie. 

Osoby, które regularnie jedzą w czasie pracy częściej mają prawidłową 
masę ciała niż osoby, które tego nie robią. Wśród osób z prawidłowym 
wskaźnikiem BMI odsetek respondentów deklarujących sięganie po posiłek 
jest wyższy niż przeciętnie – wynosi 82%. Osoby z nadwagą i otyłością są 
mniej zdyscyplinowane w tej kwestii i częściej zaznaczyły „nie” oraz „różnie 
bywa”. Wśród osób z nadwagą tylko 76% deklaruje, że zazwyczaj zjada coś 
w czasie pracy, u osób z otyłością jest to 74% czyli niecałe ¾. Różnice są 
istotne statystycznie (p<0,05).

Czy w czasie pracy (podczas swojej zmiany, dyżuru) na ogół coś 
Pan(i) je, zjada jakieś przekąski lub większy posiłek?

Prawidłowa 
masa ciała

Nadwaga

Otyłość

Ogółem

TAK

82%

76%

74%

79%

NIE

4%

4%

5%

4%

RÓŻNIE BYWA

14%

20%

21%

17%

Czy w �asie pracy (pod�as swojej zmiany, dyżuru) na ogół 
coś Pan(i) je, zjada jakieś p ekąski lub więk�y p�iłek?

1 posiłek

2 posiłki

3 posiłki

4 i więcej 
posiłków

OGÓŁEM KOBIETY

13%

48%

29%

5%

MĘŻCZYŹNI

17%

46%

26%

5%

23%

44%

23%

5%

Jem w miejscu 
przygotowanym do tego 

Jem przy swoim stanowisku 
nie przerywając pracy 

Robię przerwę w pracy i jem 
pozostając na swoim stanowisku 

Inne

56%

22%

19%

3%

 Ile r�y na ogół je Pani w �asie pracy, dyżuru? 
– ogólna ilość w�ystkich p�iłków i p ekąsek. 

Gdzie naj�ęściej pracownicy spożywają p�iłki?Często pracuję z u�uciem głodu…

OTYŁOŚĆ 

NADWAGA

PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA

40%

36%

32%
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W jaki sposób  
odżywiają się pracownicy?

 • WHO zwraca uwagę na fakt, że 
regularność spożywania posiłków podnosi 
efektywność pracy. W ciągu jej trwania 
powinno się spożyć przynajmniej jeden 
dobrze zbilansowany, pełnowartościowy 
posiłek aby dostarczyć energii do działania, 
zapobiegać zaburzeniom koncentracji, 
ospałości i złemu samopoczuciu. 

Ile razy na ogół je Pan/Pani w czasie pracy, dyżuru?  
(ogólna ilość wszystkich posiłków i przekąsek) 

Prawidłowa 
masa ciała

Nadwaga

Otyłość

Ogółem

TAK

82%

76%

74%

79%

NIE

4%

4%

5%

4%

RÓŻNIE BYWA

14%

20%

21%

17%

Czy w �asie pracy (pod�as swojej zmiany, dyżuru) na ogół 
coś Pan(i) je, zjada jakieś p ekąski lub więk�y p�iłek?

1 posiłek

2 posiłki

3 posiłki

4 i więcej 
posiłków

OGÓŁEM KOBIETY

13%

48%

29%

5%

MĘŻCZYŹNI

17%

46%

26%

5%

23%

44%

23%

5%

Jem w miejscu 
przygotowanym do tego 

Jem przy swoim stanowisku 
nie przerywając pracy 

Robię przerwę w pracy i jem 
pozostając na swoim stanowisku 

Inne

56%

22%

19%

3%

 Ile r�y na ogół je Pani w �asie pracy, dyżuru? 
– ogólna ilość w�ystkich p�iłków i p ekąsek. 

Gdzie naj�ęściej pracownicy spożywają p�iłki?Często pracuję z u�uciem głodu…

OTYŁOŚĆ 

NADWAGA

PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA

40%

36%

32%

Najwięcej respondentów deklaruje, że zazwyczaj podczas godzin 
pracy spożywa 2 posiłki. To standard dla 46% ankietowanych 
pracowników. 26% pracowników spożywa 3 posiłki, a 17% tylko 
jeden posiłek. Spożywanie tylko jednego posiłku częściej deklarują 
mężczyźni (23%) niż kobiety (13%).
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W jaki sposób  
odżywiają się pracownicy?

 • Liczba spożywanych posiłków ma znaczący 
wpływ na uczucie głodu po zakończeniu pracy. 
Im częściej respondent sięga w pracy po posiłek, 
tym rzadziej kończy dzień pracy z uczuciem 
głodu. Można tu dostrzec takie prawidłowości:

 ∙ 50% osób które jedzą 1 posiłek, kończy ją z poczuciem głodu/
wilczego apetytu 

 ∙ 31% osób które jedzą 2-3 posiłki w pracy, kończy ją z poczuciem 
głodu/wilczego apetytu 

 ∙ 29% osób które jedzą 4 i więcej posiłków w pracy, kończy ją 
z poczuciem głodu/wilczego apetytu

 • Wśród osób, które deklarują, że w ogóle nie 
spożywają posiłków w trakcie pracy aż 59% 
deklaruje, że kończy dzień z poczuciem głodu/ 
wilczego apetytu. 
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W jaki sposób  
odżywiają się pracownicy?

 • Głód odczuwany na koniec pracy może być 
spowodowany nieprawidłowym rozłożeniem 
posiłków w ciągu dnia ze zbyt dużymi 
przerwami między nimi. 

Taka sytuacja sprzyja gorszej kontroli spożywania posiłków po powrocie 
z pracy. Bardzo głodna osoba spożywa posiłek szybciej, bardziej 
łapczywie, wybiera posiłki bardziej smakowite, częściej o wyższej gęstości 
energetycznej czyli bardziej kaloryczne. Może to powodować regularne 
nadwyżki spożywanych kalorii względem zapotrzebowania i tym samym 
tycie. Łapczywe spożycie dużej ilości pożywienia sprzyja również 
niestabilności w gospodarce węglowodanowej, wahaniom poziomu 
glukozy co może zwiększać apetyt na słodycze. Mniejszą kontrolę nad 
ilością i jakością pożywienia, wywołuje również chęć redukcji napięcia, 
odreagowania po całym dniu pracy. Wilczy apetyt w połączeniu z potrzebą 
redukcji napięcia, może skutkować jedzeniem nie zawsze zdrowych 
produktów (np. słodyczy, słonych przekąsek) w szybkim tempie. Sprzyja to 

przejadaniu się, problemom z regeneracją oraz wzrostem poziomu stresu 
wywołanym wyrzutami sumienia. To właśnie wieczorne jedzenie jest 
jednym z najczęściej poruszanych problemów pracowników na spotkaniach 
z dietetykami w ramach programów żywieniowych. Pracownicy uczeni 
są lepszej dystrybucji energii z pożywienia w ciągu dnia oraz rozróżniania 
głodu emocjonalnego od fizjologicznego.

 • Z punktu widzenia prawodawcy głód 
odczuwany przez pracowników może okazać się 
problemem, ponieważ jest jedną z przeszkód na 
drodze do większej efektywności.
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W jaki sposób  
odżywiają się pracownicy?

 • Aż 78% pracowników uważa, że gdy są 
głodni, trudno im się pracuje.Obniżanie 
poziomu glukozy we krwi może wiązać się 
z zaburzeniami efektywności, problemami 
z koncentracją, rozdrażnieniem. Problem 
ten częściej dotyczy osób z nadwagą (36%) 
i otyłością (40%) niż tych z prawidłową masą 
ciała (32%). 

36% osób twierdzących, że gdy są głodni, trudno im się pracuje, często 
pracują z uczuciem głodu. To ogromny problem dla pracodawców, bo 
mimo świadomości gorszej efektywności działania, 1 na 3 pracowników 
z jakiegoś powodu doprowadza do uczucia głodu. Powodów takiej sytuacji 
może być wiele m.in. brak możliwości wygospodarowania czasu na posiłek 
przez wysoką częstotliwość spotkań, przemęczenie, brak dostępności 
żywności w pracy czy w drodze do pracy. Nie chodzi też jednak o to by 
dostępna była dowolna żywność. 

Poczucie głodu sprzyja bowiem złym wyborom żywieniowym! Aż 51% 
ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem „W czasie pracy łatwiej 
mi zjeść coś słodkiego np. ciasto lub baton niż jakiś zdrowy posiłek”. 
A zatem poczucie głodu w połączeniu z brakiem dostępności zdrowych 
produktów sprawia, że pracownicy częściej jedzą słodycze i inne 
kaloryczne produkty o niskiej wartości odżywczej.

Często pracuję z uczuciem głodu…

Prawidłowa 
masa ciała

Nadwaga

Otyłość

Ogółem

TAK

82%

76%

74%

79%

NIE

4%

4%

5%

4%

RÓŻNIE BYWA

14%

20%

21%

17%

Czy w �asie pracy (pod�as swojej zmiany, dyżuru) na ogół 
coś Pan(i) je, zjada jakieś p ekąski lub więk�y p�iłek?

1 posiłek

2 posiłki

3 posiłki

4 i więcej 
posiłków

OGÓŁEM KOBIETY

13%

48%

29%

5%

MĘŻCZYŹNI

17%

46%

26%

5%

23%

44%

23%

5%

Jem w miejscu 
przygotowanym do tego 

Jem przy swoim stanowisku 
nie przerywając pracy 

Robię przerwę w pracy i jem 
pozostając na swoim stanowisku 

Inne

56%

22%

19%

3%

 Ile r�y na ogół je Pani w �asie pracy, dyżuru? 
– ogólna ilość w�ystkich p�iłków i p ekąsek. 

Gdzie naj�ęściej pracownicy spożywają p�iłki?Często pracuję z u�uciem głodu…

OTYŁOŚĆ 

NADWAGA

PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA

40%

36%

32%
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W jaki sposób  
odżywiają się pracownicy?

 • Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie 
zaoferowanie pracownikom zdrowych 
komponentów posiłków i przekąsek, z których 
w razie głodu będą mogli bez trudu skorzystać. 

Na plus należy odnotować fakt, że w kwestii głodu w pracy można 
zaobserwować pewną poprawę porównując najnowsze wyniki badań 
z podobnymi badaniami z 2020 roku.  

 • W 2020 roku, na pytanie o odczuwanie 
głodu w pracy 63% respondentów 
odpowiedziało twierdząco. Z uczuciem głodu 
pracę kończyło wówczas 44% respondentów. 
Wyniki z tegorocznej edycji wyglądają bardziej 
optymistycznie. Ze stwierdzeniem „Często 
kończę pracę z uczuciem głodu, wilczego 
apetytu” zgodziło się 37% respondentów. 



- 13 - Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022, cz. II

Gdzie pracownicy  
jedzą zazwyczaj posiłki? 

 • Dla wielu pracodawców trudnym wyzwaniem 
jest zorganizowanie odpowiedniej przestrzeni 
do spożywania posiłków dla pracowników. 
Niewiele ponad połowa ankietowanych (56%) 
zadeklarowała, że je w specjalnie przygotowanym 
do tego miejscu – w kuchni, jadalni, w stołówce, 
kantynie. 22% respondentów je posiłki na 
swoim stanowisku nie przerywając pracy, 19% 
je na swoim stanowisku, ale robiąc przerwę, 3% 
ankietowanych zaznaczyło inne odpowiedzi. 

Zjawisko jedzenia na stanowisku bez przerywania pracy w większym 
stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Taki sposób posiłków 
zadeklarowało aż 25% pań! W przypadku mężczyzn było to 15%. To 
niebezpieczny trend, ponieważ w ten sposób często posiłki spożywane są 
w pośpiechu, a skupiając się podczas jedzenia na innych rzeczach, mózg 
nie rejestruje w prawidłowy sposób poczucia sytości. Z tego powodu 
osoby jedzące przed ekranem mogą być częściej głodne i sięgać po 
dodatkowe przekąski między posiłkami. 

Gdzie najczęściej pracownicy  
spożywają posiłki?
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Gdzie pracownicy  
jedzą zazwyczaj posiłki? 

 • Na przyzwyczajenie związane z miejscem 
spożywania posiłku wpływa też wiek 
pracowników. Można zaobserwować, 
że im pracownicy są starsi tym częściej 
widać utrwalone, nieprawidłowe nawyki. 
Na swoim stanowisku posiłki spożywa 
aż 52% pracowników w wieku 46-55 lat, 
a wśród najstarszych (55+) robi to aż 49% 
osób. Dla porównania, wśród młodszych 
respondentów (18-35) na swoim stanowisku 
podczas posiłkuzostaje mniej niż 40% osób. 

Gdzie najczęściej pracownicy spożywają posiłki?  
(w zależności od wieku pracowników)

80 100

Jak pracodawca wspiera zdrowe żywienie pracowników?

Udostępnia kuchnię i sprzęt 
kuchenny do samodzielnego 

przygotowania posiłku

Zapewnia pracownikom takie 
przerwy w pracy, by można 
było spokojnie zjeść posiłki

Zapewnia darmowe przekąski – 
np. owoce, warzywa, soki

Organizuje szkolenia o zdrowym 
żywieniu, spotkania z dietetykiem, 

udostępnia ulotki na ten temat

Zapewnia możliwość kupienia 
zdrowego posiłku w stołówce, 

bufecie, kantynie

Organizuje catering, ułatwia 
zamawianie posiłków 

z dostawą do firmy

Organizuje dla pracowników lub 
ułatwia im indywidualne 

konsultacje z dietetykiem lub 
lekarzem na temat odżywiania się

Organizuje catering, ułatwia 
zamawianie posiłków z dostawą 

do firmy

Dofinansowuje posiłki 
dla pracowników

20 40 600

79%

71%

59%

30%

26%

22%

17%

23%

31%

18-25 lat

26-35 lat

36-45 lat

46-55 lat

JEM NA SWOIM 
STANOWISKU

21%

21%

20%

27%

21%

ROBIĘ PRZERWĘ W 
PRACY

18%

17%

19%

25%

28%

JEM W MIEJSCU SPECJALNIE DO 
TEGO PRZYGOTOWANYM

55+ lat

56%

58%

61%

47%

41%

Gdzie naj�ęściej pracownicy spożywają p�iłki? 
(w zależności od wieku pracowników)

Skąd pochodzą p�iłki pracowników? 
(pytanie wielokrotnego wyboru)

Mniej niż 
5 minut

7%

6%

7%

15%

6%

14%

6-15 
minut

54%

52%

55%

60%

52%

71%

16-30 
minut

Powyżej 
30 minut

Ogółem

Waga w normie

Nadwaga

Otyłość

18-25 lat

46- 55 lat

34%

37%

34%

20%

37%

19%

5%

5%

4%

5%

4%

4%

Ile �asu zajmuje spożycie p�iłku?

Skąd pochodzą p�iłki pracowników? 
(w zależności od wieku pracowników)

Moja firma dba o to, bym w pracy 
mógł/mogła zdrowo się odżywiać.

79%

75%

76%

76%

81%

43%

31%

22%

18%

9%

Przynoszę ze 
sobą z domu

Kupuję 
w sklepie

Kupuję 
w pracowniczej 

stołówce

Korzystam z darmowych 
produktów oferowanych 

przez pracodawcę

18-25 lat

26-35 lat

36-45 lat

45-55 lat

55+ lat

Wychodzę 
z pracy do 

baru

Zamawiam 
przez firmę 

cateringową

19%

25%

28%

25%

7%

23%

17%

24%

19%

9%

8%

15%

15%

6%

13%

15%

20%

22%

11%

2%

18-25 lat

26-35 lat

36-45 lat

45-55 lat

41%

53%

42%

51%

20

40

60

80

100
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25%
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13%
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w sklepie

kupuję 
w stołówce, 
automacie

korzystam 
z produktów 

oferowanych przez 
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zamawiam przez 
firmę cateringową

wychodzę 
do baru, 

restauracji
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Ile czasu pracownicy 
poświęcają na spożywanie posiłków w pracy?

 • Najczęściej na zjedzenie głównego posiłku pracownicy poświęcają od 6 do 15 minut. 

 • Tylko 5% poświęca na posiłek w pracy więcej niż pół godziny. 

 • Niemal co 12 ankietowany (7%) nie poświęca na jedzenie nawet 5 minut!

Ile czasu zajmuje spożycie posiłku?

80 100
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Ile czasu pracownicy 
poświęcają na spożywanie posiłków w pracy?

Rzadziej na długą przerwę na główny posiłek (do 30 minut) decydują 
się osoby otyłe, o wiele częściej spożywają go błyskawicznie 
– w przerwie do 5 minut. Wśród wszystkich ankietowanych tę 
odpowiedź zaznaczyło 7%, natomiast wśród osób z otyłością padała 
niemal dwa razy częściej – w 15% przypadków. 

Szybsze spożycie posiłków u osób otyłych może być zarówno przyczyną 
otyłości jak i jej skutkiem. Z jednej strony szybkie jedzenie sprzyja 
przejadaniu – ośrodek głodu i sytości w mózgu jest informowany 
o wystarczającej ilości spożytej żywności z opóźnieniem, a w międzyczasie 
żywność wciąż jest dostarczana. Z drugiej jednak strony, szybsze 
jedzenie w miejscu pracy u tych osób może wynikać z niechęci do 
jedzenia w towarzystwie. A jak wspomnieliśmy wcześniej, jedzenie 
w pośpiechu często prowadzi do przejadania co tylko pogłębia problemy 
z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. 

Z optymizmem można natomiast patrzeć na nawyki żywieniowe wśród 
najmłodszych pracowników. Pokolenie często cechuje inne podejście 
do pracy i wyższa świadomość w kwestii wellbeingu. Jak widać może 
się to przekładać również na podejście do jedzenia. 

 • Aż 37% osób z grupy 18-25 lat zjada posiłek 
w czasie do pół godziny. To dużo w porównaniu 
z grupą 46-55 lat, która tylko w 19% pozwala 
sobie na spokojne skonsumowanie głównego 
posiłku. Osoby z grupy 46-55, również częściej 
decydują się na błyskawiczne spożycie posiłku 
(14%), gdzie wśród osób młodszych (18-25) jest to 
tylko 6%. 
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Skąd pochodzą 
posiłki pracowników?

4 na 5 pracowników spożywa w pracy posiłki przygotowane 
w domu. Można spodziewać się, że ta tendencja będzie się pogłębiać 
w najbliższym czasie. Ze względu na inflację i rosnące koszty życia 
chętniej będziemy sięgać po samodzielnie przygotowane potrawy, 
ponieważ są tańsze niż gotowe dania. Ten rodzaj jedzenia ma też inne 
zalety. Edukacja żywieniowa pracowników może obejmować również 
ten aspekt. Przygotowanie posiłku w domu daje większą kontrolę 
nad wielkością porcji, liczbą spożywanych kalorii, a także jakością 
jedzenia i doborem zdrowych składników. Jedzenie z domu wybiera 
83% kobiet i 73% mężczyzn.

29% ankietowanych deklaruje także kupowanie gotowych posiłków 
w sklepie. Tutaj tendencja jest odwrotna. Im wyższa masa ciała, tym 
częściej posiłki są kupowane w sklepie. Wśród respondentów z prawidłową 
masą ciała po gotowe jedzenie ze sklepu sięga 26%, wśród osób z nadwagą 
już 30%, natomiast wśród pracowników z otyłością odsetek wynosi 
34%. Ta statystyka wiele mówi o jakości produktów szeroko dostępnych 
w sklepach. Bardzo często jest to żywność łatwo dostępna, ale niezdrowa. 
Dlatego tak ważna jest edukacja, żeby konsumenci wiedzieli, co kupować, 
gdyż zawsze, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach można 
dokonać lepszego jakościowo wyboru.

 • 25% ankietowanych pracowników deklaruje 
kupowanie jedzenia w stołówkach lub 
automatach, jeśli tylko mają taką możliwość 
w miejscu pracy.
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21% pracowników korzysta z posiłków zapewnianych 
przez pracodawcę. Mowa tutaj o owocach 
dostarczanych do biur i innych przekąskach na koszt 
firmy. Chętniej z tych benefitów korzystają mężczyźni 
(23%) niż kobiety (19%). 

19% pracowników deklaruje korzystanie z gotowych 
posiłków z dowozem z firmy cateringowej, baru, 
restauracji. Fakt, że w ostatnim czasie zarobki nie nadążają 
za rosnącymi kosztami życia w Polsce raczej nie będzie 
sprzyjał popularyzacji gotowych cateringów. Dla większości 
pracowników ten wariant jest zbyt drogi. Stwarza to 
potencjalne pole dla pracodawcy, by dofinansowywać 
posiłki. Obserwujemy w ostatnim czasie wzrost popularności 
również w obszarze takich usług.
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To skąd pracownicy biorą jedzenie zależy także od ich wieku. Młodsi respondenci (do 25. roku życia) zdecydowanie częściej niż pozostali deklarują 
kupowanie gotowych produktów w sklepie – robi to aż 43%. Natomiast pracownicy w średnim wieku (26-45 lat) częściej niż inni korzystają z usług 
firm cateringowych i jedzą na mieście. 
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Wpływ pracodawcy 
na nawyki żywieniowe pracowników

 • 43% pracowników deklaruje, że trudno 
im się zdrowo odżywiać w trakcie pracy. 

 • Czy w praktyce jest to realizowane? Ponad 
połowa ankietowanych uważa, że nie. 
Według ocen respondentów tylko 45% pracuje 
w firmach, które dbają o to, żeby pracownik 
mógł się zdrowo odżywiać.

Najlepiej starania swoich pracodawców oceniają pracownicy w wieku 
18-25 lat i 36-45 lat. W tych grupach ponad połowa pracowników 
deklaruje, że widzi wsparcie w zakresie odżywiania. Najbardziej 
surowi w swoich ocenach są najstarsi pracownicy – w tej grupie 
tylko 41% uważa, że firma w której pracują ułatwia w jakiś sposób 
prawidłowe odżywianie na co dzień.

Moja firma dba o to, bym w pracy mógł/
mogła zdrowo się odżywiać.
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W jaki sposób firmy wspierają 
prawidłowe nawyki żywieniowe swoich pracowników?

 • 79% pracowników deklaruje, że ich pracodawca 
udostępnia kuchnię i sprzęt kuchenny do 
samodzielnego przygotowania posiłku, a 71% 
zapewnia odpowiednio długie przerwy w pracy, 
żeby można było spokojnie zjeść posiłek. 

Ponad połowa tespondentów (59%) pracuje w firmach zapewniających 
darmowe przekąski – na przykład owoce w biurze. Z jednej strony to dobra 
wiadomość – pokazuje bowiem, że pracodawcy myślą o zapewnieniu 
zdrowej żywności. Z drugiej strony niepokojący jest fakt, że wielu 
pracodawców na tym poprzestaje. Owocowe dostawy do biura są 
najbardziej powszechnym i najtańszych benefitem związanym ze zdrowiem 
pracowników. Mogą stanowić dobry początek programu żywieniowego 
albo być jednym z wielu działań wspierających kształtowanie dobrych 
nawyków żywieniowych wśród pracowników, jednak same sobie nie 
są wystarczającym dowodem na to, że firmy przejmują się żywieniem. 
Znacznie mniej organizacji idzie krok dalej decydując się na wprowadzenie 
w firmie innych elementów edukacyjnych. 

Tylko 3 pracowników na 10 (31%) pracuje w firmach, które 
organizują szkolenia o zdrowym żywieniu oraz zapewniają ulotki, 
plakaty i inne materiały edukacyjne na temat zdrowej żywności.

 • Zaledwie 23% pracowników ma organizowane 
indywidualne konsultacje z dietetykiem lub 
lekarzem na temat odżywiania się.
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W jaki sposób firmy wspierają 
prawidłowe nawyki żywieniowe swoich pracowników?

 • Dofinansowanie do posiłków 
pracowniczych także należy do rzadkości, 
bo z tej formy wsparcia skorzystało zaledwie 
17% ankietowanych. Niewiele lepiej 
wygląda kwestia dostępności zdrowych 
posiłków w stołówce albo kantynie (30%), 
a także ułatwień ze strony pracodawcy 
w zamawianiu posiłku z dostawą (22%).

Pandemia Covid-19 uświadomiła pracownikom jak ważne jest 
ich zdrowie (w tym zdrowe odżywianie), co przełożyło się na 
przewartościowanie rynku benefitów. Jednak zmieniające się 
potrzeby nie zawsze przełożyły się na zmiany w ofercie świadczeń 
dla większości zatrudnionych.

 • Pracownicy często wskazują, że benefity 
związane ze zdrowiem są dla nich 
najważniejsze. Tę tezę potwierdza między 
innymi badanie sondażowe „Firma w trendzie 
zdrowia i zero waste” przeprowadzone przez 
Dailyfruits w 2021 roku. Aż 35% badanych 
zadeklarowało, że za najbardziej wartościowe 
świadczenia płacowe uważa te wspierające 
zdrowie. Dopiero na kolejnych pozycjach 
znalazły się benefity związane ze skróceniem 
czasu pracy (33%), wspierające integrację 
(28%) czy prezenty i paczki na święta (25%). 
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W jaki sposób firmy wspierają 
prawidłowe nawyki żywieniowe swoich pracowników?
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Jak pracodawca wspiera zdrowe żywienie pracowników?

 • Sama świadomość często 
nie przekłada się na konkretne 
decyzje w kwestii wdrożenia 
zmian wspierających zdrowe 
odżywianie wśród pracowników. 
Respondenci dość surowo oceniają 
pod tym względem firmy w których 
pracują – w końcu ponad połowa 
ankietowanych uważa, że ich firma 
nie dba o tę kwestię. 



- 24 - Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022, cz. II

Biuro czy homeoffice – 
gdzie łatwiej dbać o właściwe nawyki żywieniowe?

Różnice między pracą zdalną a pracą biurową były w ciągu ostatnich 
2 lat tematem wielu badań i raportów. Liczne opracowania 
pokazują w jaki sposób tryb pracy wpływa na wydajność, poczucie 
docenienia, poziom stresu czy ryzyko wypalenia zawodowego. Miejsce 
wykonywania pracy ma także wpływ na to, w jaki sposób odżywiają 
się pracownicy. Część ankietowanych, którzy mieli okazję pracować 
zarówno w biurze jak i zdalnie lub hybrydowo mogli ocenić na bazie 
własnych doświadczeń jak tryb wykonywania obowiązków wpływa na 
ich nawyki żywieniowe. 

Często pracownicy dochodzili do bardzo podobnych wniosków. Aż 34% 
ankietowanych oceniło, że ich posiłki są bardziej zdrowe w domu niż 
w zakładzie pracy. Przeciwnego zdania (zdrowsze posiłki w zakładzie pracy 
niż w domu) było tylko 6% ankietowanych, a pozostali nie byli w stanie 

wskazać istotnych różnic w tej kwestii. Jedzenie w domu sprzyja także 
większej regularności posiłków. 32% respondentów uznało, że gdy pracują 
z domu ich posiłki są bardziej regularne niż w zakładzie pracy. Na większą 
regularność posiłków w zakładzie pracy wskazało o połowę mniej – 16% 
ankietowanych.

 • Aż 48% ankietowanych zwróciło uwagę na 
lepszą dostępność zdrowych przekąsek w domu– 
na przykład owoców, warzyw, płatków 
pełnoziarnistych, naturalnych orzechów. Tylko 
7% uważa, że więcej zdrowych przekąsek ma 
w zakładzie pracy.
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Biuro czy homeoffice – 
gdzie łatwiej dbać o właściwe nawyki żywieniowe?

 • Jest także druga strona medalu. Domowa 
przestrzeń sprzyja także częstszemu sięganiu 
po to co niezdrowe! Na łatwiejszy dostęp 
do słodyczy, a także chipsów i innych 
niezdrowych przekąsek w domu niż w biurze 
wskazuje aż 27% uczestników badania.

W związku z tym, że w miejscu zamieszkania jest łatwiej zarówno 
o zdrowe jak i niezdrowe potrawy pracując w domu ankietowani jedzą 
więcej niż przebywając w zakładzie pracy. To opinia aż 38% badanych. 
Więcej w biurze niż w domu je tylko 8% respondentów. 

W związku z tym, że przebywając w zakładzie pracy badani 
jedzą mniej, pracując stacjonarnie częściej czują się głodni 
niż na homeoffice. Taką zależność zaważyło 29% pracowników 
wypełniających kwestionariusze. W domu częściej odczuwa głód 
tylko 13%. 

 • Praca stacjonarna za to wpływa na większe 
spożycie kawy i herbaty. Nie powinno to być 
zaskoczenie – w końcu picie kawy to jeden 
z biurowych rytuałów, a przerwy kawowe czy 
rozmowy przy ekspresie są typowym elementem 
związanym z biurową rutyną. 
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Biuro czy homeoffice – 
gdzie łatwiej dbać o właściwe nawyki żywieniowe?

 • Pracując z domu ankietowani czują się 
bardziej komfortowo (34%). Poza tym z reguły 
pracując z domu pracownicy odczuwają 
mniejszy stres. 

 • Analiza odpowiedzi na szczegółowe pytania prowadzi do podobnych 
wniosków, do tych które można wyciągnąć na podstawie ogólnych 
deklaracji. Ankietowani, którzy mieli okazję pracować zdalnie lub 
hybrydowo są przekonani, że wykonywanie obowiązków w domu 
sprzyja wprowadzaniu w życie zdrowszych nawyków żywieniowych. 

 • Respondenci, którzy w ciągu ostatnich 
24 miesięcy poprzedzających badanie 
pracowali zdalnie lub hybrydowo rzadziej 
niż inni deklarowali, że odżywiają się 
niezdrowo. Z takim stwierdzeniem zgodziło 
się 20% badanych, podczas gdy w przypadku 
pozostałych było to 30%. 

 • Podobnie wygląda kwestia oceny, czy trudno im się zdrowo 
odżywiać na co dzień. 
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Biuro czy homeoffice – 
gdzie łatwiej dbać o właściwe nawyki żywieniowe?

Czy w �asie �tatnich 24 miesięcy pracował/a 
Pan/Pani zdalnie lub hybrydowo? 

Nawyki żywieniowe kobiet 
- praca stacjonarna vs homeoffice.
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Biuro czy homeoffice – 
gdzie łatwiej dbać o właściwe nawyki żywieniowe?

 • Porównując nawyki żywieniowe kobiet 
i mężczyzn widzimy, że łatwiej im zadbać 
o regularność spożywania posiłków pracując 
w domu niż będąc w zakładzie pracy.

Różnicą aż 7 p.p. kobiety wyprzedzają mężczyzn w kwestii dostępności 
zdrowych przekąsek na homeoffice. Częściej jednak spożywają słodycze 
i niezdrowe przekąski w zakładach pracy – 24%, czyli o 8 p.p. częściej niż 
mężczyźni. 

Obu płciom łatwiej jest zapanować nad głodem w domu niż w zakładzie 
pracy, choć w większym stopniu zaznaczają to kobiety. Z kolei większej 
ilości spożytej żywności sprzyja bardziej praca w domu. I tu również 
częściej przyznają to kobiety. 

Panowie jednak nieco częściej niż Panie rezygnują ze śniadania będąc 
w zakładzie pracy. Obie płcie ten tryb pracy wskazują jako takie, 
w którym pomijają śniadanie. 

Wszystkim łatwiej sięga się po wodę i neutralne płyny pracując na 
homeoffice. W biurze bardziej (o 7 p.p) o nawodnienie dbają Panie. 
Mężczyźni z kolei zarówno w biurze jak i w zakładach pracy częściej 
sięgają po słodzone napoje - różnica wynosi 5 p.p. 

 • Ciekawa zależność uwydatniła się w pytaniu 
o komfort pracy i stres. Kobiety częściej 
zaznaczały, że w domu pracuje im się bardziej 
komfortowo (różnica 10 p.p.), mniej się stresują 
(różnica 5 p.p.) choć podobne rozgraniczenie 
obserwujemy u obydwu płci.
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Biuro czy homeoffice – 
gdzie łatwiej dbać o właściwe nawyki żywieniowe?

Nawyki żywieniowe - praca stacjonarna vs homeoffice.
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