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Czytelniczko, Czytelniku

uruchamiając osiem lat temu platformę SmartLunch 
zaoferowaliśmy klientom zupełnie nowe rozwiązanie, 
które umożliwiło im innowacyjne podejście do orga-
nizacji procesu zbiorowego żywienia pracowników 
fabryk. Nasz model biznesowy był na tyle innowacyjny 
i skuteczny w rozwiązywaniu problemów klientów, 
że w krótkim czasie zapewnił nam pozycję lidera 
żywienia B2B w Polsce w segmencie fabryk. 

W tym czasie zgromadziliśmy wiedzę i doświadcze-
nie, które pozwalają nam efektywnie i elastycznie 
reagować na potrzeby klientów i użytkowników. A te 
zmieniają się bardzo szybko Rzeczywistość, także ta 
biznesowa, określona jest akronimem VUCA - definiu-
jącym ją jako zmienną, niejednoznaczną, niepewną 

i złożoną. Zmienność otaczającego nas świata stała 
się przyczynkiem naszej współpracy z infuture.insti-
tute Natalii Hatalskiej. 

Już dziś chcemy wiedzieć, jak będą wyglądały fabryki 
jutra, przed jakimi wyzwaniami staną zarządzający 
nimi, a z jakimi przeciwnościami przyjdzie się zmierzyć 
pracownikom branży produkcyjnej. Po co? To oczy-
wiste, chcemy jeszcze skuteczniej odpowiadać na 
potrzeby naszych klientów, a jednocześnie wyznaczać 
trendy i wciąż pozostawać pionierami w dziedzinie 
organizacji zbiorowego żywienia pracowników. 

Badania przeprowadzone na potrzeby tego raportu 
wyraźnie wskazują, iż obecnie prawie 80 proc. pra-
cowników fabryk w Polsce zgadza się ze stwier-
dzeniem, że gdy są głodni w pracy, stają się mniej 
efektywni. Ponad 60 proc. przyznaje, że zdarza się 
im być głodnymi w pracy, a co piąty, że obiad zjada 
w pośpiechu. Natomiast 3 proc. badanych nic nie 
je w pracy. Te dane dają do myślenia i stanowią 
doskonały punkt wyjścia do zmian. 

Podsumowując pozwolę sobie zacytować amery-
kańskiego wydawcę - Henry R. Luce stwierdził, że 
biznes, bardziej niż jakiekolwiek inne zajęcie, wymaga 
ciągłego zajmowania się przyszłością, jest ciągłą 
kalkulacją, instynktownym ćwiczeniem się w pro-
gnozowaniu.

Zapraszam Państwa do lektury naszych prognoz 
na przyszłość

Mateusz Tałpasz
CEO SmartLunch 
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Jednym z pierwszych skojarzeń, które przychodzi 
nam do głowy, gdy mówimy o jedzeniu, są oczywi-
ście Włochy. Nic w tym dziwnego – kuchnia włoska 
uznawana jest za najlepszą tradycję kulinarną świata, 
a sami Włosi za naród najbardziej przywiązany do 
jedzenia. Co ciekawe, ma to również odzwierciedle-
nie w języku. We włoskim słowo „stół” przyjmuje inną 
formę, gdy mówimy o nim jak o meblu (wówczas 
jest to il tavolo, rodzaj męski), i inną, gdy mówimy 
o nakrytym stole lub o stole, przy którym ktoś je – 
wówczas wyraz ten przyjmuje żeńską formę la tavola. 
Ta różnica w języku przypomina nam o tym, że jedze-
nie nie jest czynnością wyłącznie fizjologiczną; że 
pełni, i zawsze pełniło, funkcję społeczną. Nie tylko we 
Włoszech, ale i w innych krajach na świecie wszelkie 
imprezy, święta, uroczystości spędza się właśnie przy 
stole. Stół wciąż jest centralnym miejscem naszych 

domów. Wciąż panuje przekonanie, że najlepiej roz-
mawia się w kuchni. Nie da się ukryć, że jedzenie 
jest ważną częścią naszego życia i zaspokaja nie 
tylko głód, ale wiele innych ważnych potrzeb. I co 
istotne – potrzeby te nie zanikają wcale, gdy idziemy 
do pracy. Tymczasem biorąc pod uwagę, w jaki 
sposób podchodzimy do jedzenia w pracy, można 
by przypuszczać, że właśnie tak się dzieje.
Z badań, które zrealizowaliśmy na potrzeby tego 
raportu, wynika, że większość badanych w pracy 
je samotnie, w pośpiechu, w dodatku zimne jedze-
nie. Ponad 60% ankietowanych deklaruje również, 
że w pracy często bywają głodni. Z perspektywy 
przedsiębiorcy to wyniki zatrważające – zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wraz z rosnącym 
głodem spada nasza efektywność. A jednocześnie 
te wyniki nie zaskakują. Nie pierwszy raz zdarza się 
bowiem, że w naszej XXI-wiecznej rzeczywistości 
przebijają wciąż praktyki z czasów rewolucji przemy-
słowej – kiedy liczyła się tylko praca, a nie potrzeby 
człowieka. 
Raport, który trzymają Państwo w rękach, porusza 
kwestie związane z jedzeniem w pracy – dziś i w przy-
szłości. Uwzględnia wiele czynników zmian, takich 
jak chociażby kultura nanosekundy, przemysł 4.0, 
ekoodpowiedzialność biznesu czy zmieniające się 
oczekiwania nowych pokoleń. Na podstawie analizy 
tych czynników stanowi próbę odpowiedzi na pyta-
nie, jak może i powinno wyglądać żywienie w pracy. 
Mam nadzieję, że zawarte w raporcie informacje 
pozwolą Państwu odpowiadać na wyzwania przyszło-
ści, podejmować lepsze decyzje i budować przyjazne 
środowisko pracy. Że to wszystko, co znajduje się 
w raporcie, będzie dla Państwa inspiracją. 

Z życzeniami dobrej lektury

Natalia Hatalska
CEO, infuture.institute

Gdańsk, wrzesień 2022
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Food. Factories. Fluidity

Raport skupia się, zgodnie z tytułem, na jedzeniu 
i żywieniu (food). Jednym z elementów troski o pra-
cownika jest bowiem zaspokojenie jego podstawo-
wych potrzeb, m.in. żywieniowych. Prawie 64% respon-
dentów badania przeprowadzonego na potrzeby 
tego raportu zgadza się lub zdecydowanie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że gdy są głodni w pracy, stają 
się mniej efektywni1. Dziś jednak wśród benefitów 
oferowanych przez pracodawców często brakuje 
tych związanych z jedzeniem. Tymczasem zdrowe 
i zrównoważone posiłki wpływają bezpośrednio na 
jakość życia i efektywność funkcjonowania, także 
w pracy. 

1 Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników 
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=378. Na podstawie 
pytania: „Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem: Gdy jestem głodny 
w pracy, jestem mniej efektywny?”, w skali od 1 – „zdecydowanie 
nie”, do 10 – „zdecydowanie tak”.
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Poruszana jest także kwestia zmian w fabrykach 
i przemyśle (factories). Fabryki czeka transformacja 
w kierunku Przemysłu 4.0. Zwiększona automatyzacja 
(oraz życie w kulturze nanosekundy) wpłynie nie 
tylko na sposób pracy, proces rekrutacji, benefity, 
ale również zapotrzebowanie na nowe kompetencje 
pracowników (na znaczeniu zyska m.in. połączenie 
umiejętności cyfrowych z kompetencją zarządzania 
zespołem). 

Przygotowanie się na zmiany opisane w niniejszym 
raporcie wymagać będzie elastycznego podejścia 
(fluidity). Elastyczność może oznaczać tutaj zarówno 
badanie zmieniających się potrzeb pracowników, 
redefinicję zastanych procesów, dywersyfikację port-
folio, częstą weryfikację długoterminowych strategii 
(możliwość szybkiego reagowania na zmiany), jak 
i budowanie krótszych łańcuchów decyzyjnych. 
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KONTEKST
najważniejsze trendy 
i czynniki zmian

STATUS QUO
wyniki badań wśród 
pracowników fabryk

WYZWANIA
zdefiniowane na podstawie
badań i analiz

ZMIANY
jedna z podstaw
do tworzenia 
scenariuszy przyszłości

Projektowanie przyszłości musi być osadzone w teraź-
niejszości. Aby to zrobić, należy kompleksowo zma-
pować otaczającą rzeczywistość. Zespół infuture.
institute zrobił to w czterech krokach. Na początku 
zbadano kontekst – zdefiniowano najważniejsze 
trendy i czynniki zmian wpływające na przemysł 
i branżę żywnościową. Następnie przeprowadzono 
badanie ilościowe wśród pracowników fabryk, 
w ramach którego zapytano o najważniejsze potrzeby 
dotyczące jedzenia w pracy. Na podstawie tych 
dwóch etapów zdefiniowano kluczowe wyzwania 
dla branży i najistotniejsze zmiany, które stały się 
podstawą do tworzenia scenariuszy przyszłości.
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Pojęcie trendu to jedno z narzędzi, które pozwala 
zrozumieć przyszłość. Trendy są wypadkową wielu 
zjawisk i czynników. Nadają szerszy kontekst zacho-
dzącym zmianom. Infuture.institute zdefiniowało sie-
dem najważniejszych megatrendów, które nie tylko 
stanowią punkt odniesienia do analiz i wniosków 
zawartych w niniejszym raporcie. Są także w dłuższej 
perspektywie kierunkowskazem globalnych zmian 
społecznych, technologicznych, środowiskowych, 
gospodarczych i regulacyjno-prawnych.

Choć w raporcie nacisk położony jest na przyszłość 
żywienia w fabrykach, to w pracy nad scenariuszami 
przyszłości bardzo ważne jest szerokie, pozasilo-
sowe spojrzenie. Pozwala ono bowiem uwzględnić 
w codziennym funkcjonowaniu globalne zmiany 
(np. rosnące migracje, świadomość środowiskową, 
budowanie rezyliencji, wojnę wpływów czy prze-
rwane m.in. w wyniku konfliktów zbrojnych łańcuchy 
dostaw) – wpływ tych zmian na bieżące działania 
jest niezaprzeczalny, a jednocześnie często niebrany 
pod uwagę.

Żyjemy w świecie kultury nanosekundy2 i dyna-
micznych zmian. XXI wiek to także wiek kryzysów 
zdrowotnych. Pandemia COVID-19 nie jest pierwszą 
(przed nią mieliśmy chociażby epidemie świńskiej 
grypy, ptasiej grypy, wirus Zika) i z pewnością nie 
ostatnią. Liczba epidemii będzie wzrastać ze względu 
na zmiany klimatyczne, utratę bioróżnorodności 

i coraz większą ekspansję człowieka w obszarach, 
które wcześniej były dla niego niedostępne. Każda 
z epidemii ma wpływ na funkcjonowanie społe-
czeństw, gospodarki i poszczególnych sektorów, 
w tym branży przemysłowej i fabryk. 

Pandemia COVID-19 nasiliła i przyspieszyła także 
proces przenoszenia się do świata lustrzanego 
(ang. mirror world). Przenosimy dziś do świata online 
całe nasze życie. Każdy obszar naszego działania 

– praca, szkoła, kontakty towarzyskie, kultura, sport 
– zyskuje w tym świecie swój cyfrowy odpowied-
nik. Rezygnacja z aktywności w świecie fizycznym, 
masowa izolacja i zachowanie dystansu społecz-
nego mają także chronić nas przed zachorowa-
niami i powstrzymywać epidemie. Potęgują jednak 
w coraz większym stopniu epidemię osamotnienia. 
Stworzenie świata lustrzanego czy metawersum3 
w jego kompletnej wersji wymaga jeszcze ogrom-
nego nakładu czasu, pieniędzy oraz upowszechnie-
nia się wielu technologii (m.in. sztucznej inteligencji 
i technologii łączności, rozwiązań z obszaru internetu 
zmysłów etc.). Finalnie zaś cyfryzacja i technolo-
gizacja mogą nasilać zjawisko coraz większego 
monitoringu i kontrolingu w miejscu pracy.

Postępująca algorytmizacja zamykająca ludzi 
w bańkach informacyjnych, nadmierne korzystanie 
z mediów społecznościowych powodujące poczucie 
osamotnienia i niemożności zbudowania głębokich, 

KONTEKST: NAJWAŻNIEJSZE 
TRENDY I CZYNNIKI ZMIAN

2 Świat, w którym oczekuje się, że wszystko będzie dostępne od 
razu i natychmiast. 

3 Współdzielone środowisko wirtualne, składające się z różnych 
światów wirtualnych, w których użytkownicy mogą wchodzić ze 
sobą w interakcję w czasie rzeczywistym.
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bliskich kontaktów, wreszcie pandemia COVID-19 
sprawiły, że obecne społeczeństwa tracą spójność 
społeczną niezbędną do właściwego funkcjonowa-
nia. Technologizacja i cyfryzacja sprawiają jedno- 
cześnie, że na rynku pracy pojawiają się nowe zawody 
i zapotrzebowanie na nowe, cyfrowe kompetencje, 
co z kolei wzmaga walkę o talenty i presję płacową. 

Jesteśmy też w trakcie transformacji klimatycznej. 
Dbanie o bezpieczeństwo energetyczne, szukanie 
nowych rozwiązań alternatywnych dla plastiku czy 
świadomość kończących się zasobów umacniają 
działania mające na celu przejście na gospodarkę 
obiegu zamkniętego. Wiąże się to także z konieczno-
ścią budowania nowych strategii odpowiedzialnego 
biznesu nastawionych klimatocentrycznie.

Na poziomie ekonomicznym mierzymy się dziś z deglo-
balizacją4. Przerwane łańcuchy dostaw, utrudniony 
przepływ towarów w związku z wojną w Ukrainie i sank-
cjami nałożonymi na Rosję czy ogólnie niepewna 
sytuacja ekonomiczna, wspieranie produkcji krajowej 
/ lokalnej oraz wojny wpływów (m.in. coraz bardziej 
skomplikowane wzajemne stosunki między dwiema 
potęgami, USA i Chinami) – wszystko to wymusza 
zmiany w organizacjach na wielu poziomach: od 
produkcji, przez logistykę, po rynek zbytu.

4 Ruch zmniejszania się współzależności i integracji między niektó-
rymi jednostkami na całym świecie, zazwyczaj państwami.

Kolejnym dużym obszarem zmian jest demografia, co 
z kolei powoduje zmiany w strukturach społecznych. 
Wraz z postępem technologicznym, szeroko pojętym 
rozwojem – społecznym i gospodarczym – z jednej 
strony wydłuża się długość ludzkiego życia (starzejące 
się społeczeństwo), a z drugiej – znacząco spada 
liczba urodzeń dzieci na świecie. Dodatkowo kryzysy 
migracyjne powodują, że społeczeństwa stają się 
coraz bardziej wielokulturowe. Wszystko to ma wielo-
wymiarowe konsekwencje – zarówno krótkoterminowe 
(np. w jednej firmie pracują ze sobą cztery pokolenia 
lub więcej, co pogłębia lukę pokoleniową), jak i dłu-
goterminowe (np. skrócenie czasu pracy lub wpro-
wadzenie regulacji wspierających work-life balance 
czy rozwiązań bazujących na hiperpersonalizacji). 

Jako społeczeństwo jesteśmy także świadkami przeło-
mowego momentu, w którym to, co biologiczne, łączy 
się z tym, co syntetyczne. Coraz powszechniejsze staje 
się wykorzystywanie bio- i nanotechnologii, inżynierii 
genetycznej, inżynierii tkankowej, rozwiązań z obszaru 
biologii syntetycznej oraz technologii wspomaga-
jących człowieka (ang. HET, human enhancement 
technologies). Tę nową formę życia nazywa się cza-
sem robo sapiens albo homAI sapiens.
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5 Czynniki wyróżnione podczas panelu eksperckiego przeprowadzonego w czerwcu 2022 przez infuture.institute na grupie celowej pracow-
ników z działu HR oraz specjalistów mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budownictwa 
oraz handlu, n=33. Na podstawie pytania: „Proszę wybrać od 3 do 5 czynników, które w Twojej opinii w największym stopniu wpłyną na 
zmianę procesu żywienia w firmach produkcyjnych i fabrykach”.

Najważniejsze zmiany wpływające na przyszłość procesów żywienia 
w firmach produkcyjnych i fabrykach5:

Regulacyjno-ekonomiczne 

Konkurencyjność i presja płacowa
Skrócenie czasu pracy 

Przerwane łańcuchy dostaw 
Cyfryzacja pracy

Kryzysy migracyjne i ex aequo wojna wpływów.

Społeczne 

Work-life balance 
Kryzysy zdrowotne

Kultura nanosekundy
Starzejące się społeczeństwo

Kultura indywidualizmu 
i ex aequo inkluzywność i różnorodność.



infuture.institute | Food. Factories. Fluidity | 15

Środowiskowe

Ekoodpowiedzialność biznesu
Kończące się zasoby
Life after plastic 
Klimatocentryzm 
Bezpieczeństwo energetyczne.

Technologiczne

Sztuczna inteligencja
Hiperpersonalizacja
Algorytmizacja
Monitoring i kontroling 
Big data.
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STATUS QUO: 
WYNIKI BADAŃ WŚRÓD 
PRACOWNIKÓW FABRYK

CO?

Co jedzą pracownicy fabryk 
w pracy, jaka jest kaloryczność 
posiłków, porcje etc.

JAK?

Jaki jest kontekst spożywanych 
posiłków; czy towarzyszy im 
kontekst społeczny; jakie potrzeby 
prócz dostarczenia kalorii 
spełnia posiłek?
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KTO?

Jakie są różnice między pracownikami fabryk 
i ich nawykami żywieniowymi; 
czy jest coś, co wyróżnia dane grupy?

DLACZEGO?

Jakie są główne potrzeby i wyzwania 
pracowników w kwestii żywienia dziś 
i w przyszłości? 
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JEDZENIE W PRACY 
– SZERSZY KONTEKST

Żyjemy w gospodarce opartej na ciągłym wzroście 
– ciągnie się za nami wiele pozostałości z czasów 
transformacji przemysłowej, kiedy liczyła się tylko 
praca, a nie potrzeby człowieka. Sytuacja się zmie-
niła diametralnie, w zupełnie inny sposób pracujemy, 
na rynek wchodzą nowe pokolenia, ludzie mają inne 
oczekiwania, a w prawie pracy wciąż istnieje zapis, 
że w ciągu sześciu godzin pracy pracownikowi 
przysługuje piętnaście minut przerwy na jedzenie. 
W piętnaście minut człowiek nie zdąży spokojnie 
zjeść, nie może też pozwolić sobie na coś ciepłego, 
bo zwyczajnie nie ma czasu tego przygotować. 
Z badań zrealizowanych na potrzeby tego raportu 
wynika, iż co piąty respondent (22% wskazań) zde-
cydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że jego 
posiłki w pracy spożywane są w pośpiechu. Wartość 
ta istotnie rośnie w przypadku kobiet (29% wskazań). 
Oprócz tego tylko niespełna połowa respondentów 
(49%) je w pracy co najmniej jeden ciepły posiłek, 
a w przypadku osób pracujących w fabryce odsetek 
ten jest jeszcze niższy i wynosi 44%.

Wykres 1.
Spożywanie ciepłego posiłku w pracy

Czy jesz w pracy co najmniej 
jeden ciepły posiłek?

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników  
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podsta-
wie pytania: „Czy jesz w pracy co najmniej jeden ciepły posiłek?".

TAK 49% NIE 51%

Owszem, prawo dopuszcza również wprowadzenie 
godzinnej przerwy na obiad, ale nie wlicza się ona 
do czasu pracy. W praktyce więc niewiele firm i osób 
z niej korzysta, bo oznaczałoby to dla zatrudnionych 
konieczność pozostawania w pracy o godzinę dłużej. 
Wszystko to przekłada się na samopoczucie pra-
cowników i w konsekwencji także na efektywność 
ich pracy. Aż 63% pracowników deklaruje, że zda-
rza im się być głodnym w pracy, i w zasadzie tyle 
samo (64% wskazań) zdecydowanie zgadza się / 
zgadza się ze stwierdzeniem, że gdy są głodni, ich 
efektywność spada. 

Nie mając czasu na przerwę, pracownicy często 
jedzą przy biurku – co jest niezgodne z przepisami 
BHP. Ludzie jedzą też w samotności, podczas gdy 
badania jednoznacznie wskazują, że wspólne jedze-
nie posiłków w pracy sprzyja budowaniu relacji 
pomiędzy pracownikami, wdrażaniu nowych osób, 
a w efekcie przekłada się na pozytywną kulturę 
organizacyjną.

Wykres 2.
Odczuwanie głodu w pracy 

Czy zdarza Ci się 
być głodnym w pracy?

TAK 63% NIE 37%

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników  
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie 
pytania: „Czy zdarza Ci się być głodnym w pracy?".



infuture.institute | Food. Factories. Fluidity | 19

22%

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników 
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=582. Na podstawie 
pytania: „Moje posiłki w pracy dziś są: Spożywane w pośpiechu".

co piąty respondent zdecydowanie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że jego posiłki w pracy 
spożywane są w pośpiechu. 
Wartość ta istotnie rośnie w przypadku 
kobiet (29% wskazań).

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników  
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=378. Na podstawie 
pytania: „Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem: Gdy jestem głodny 
w pracy, jestem mniej efektywny?".

64%
Pracowników zdecydowanie 
zgadza się / zgadza się ze stwierdzeniem, 
że gdy są głodni, ich efektywność spada.

Około 50–60% pracowników wybiera te dania 
z menu, do których nie musi już dopłacić z własnej 
kieszeni, bo dofinansowanie pracodawcy pokrywa 
je w całości. Są to zwykle pracownicy produk-
cyjni. W mojej ocenie wybory te determinują dwa 
powody: pierwszy to wysokość pensji, która obliguje 
ich do oszczędności, a drugi – normy kulturowe 
i schematy zachowań powtarzane od pokoleń, 
według których obiad – oczywiście przygoto-
wany przez żonę – zjada się w domu. Prowadzę 
stołówkę w fabryce i obserwuję powolną zmianę 
w tym obszarze, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. 
Warto natomiast dodać, że ci pracownicy, którzy 
chętnie jedzą w pracy, zamawiają obiady także 
dla swoich najbliższych.

Gerard Kowalski
restaurator, dyrektor ds. gastronomii

 i cateringu
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27%

13%

10%

16%

30%

20%

10%

10%

20%

30%

większe 
urozmaicenie 
lub możliwości 
wyboru posiłku

ciepłe posiłki

więcej czasu 
na posiłek

dofinansowanie 
do jedzenia

14%

21%
23%

10%

I gdyby jeszcze można było przymknąć na ten wynik 
oko, twierdząc, że człowiek przede wszystkim ma 
mieć satysfakcję z jedzenia w domu... Ale jest to 
niemożliwe. Po pierwsze, spędzamy w pracy dużą 
(a tak naprawdę główną) część swojego dnia. Po 
drugie, tylko 3% badanych deklaruje, że nie je posił-
ków w pracy. 

24%
badanych wskazuje, że ich satysfakcja 
z posiłków pracy w dziesięciostopniowej 
skali wynosi 9-10.

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 
na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=582. Na podstawie pytania: 

„Na ile oceniłbyś swoją satysfakcję z posiłków, które jesz w pracy?".

Wyniki te jednoznacznie wskazują, że jeśli chodzi 
o jedzenie w pracy, jest wiele do zrobienia. Sytuacja 
ta z pewnością będzie się stawać coraz bardziej 
paląca w obliczu wyzwań, z jakimi mierzymy się już dziś 
i będziemy mierzyć się w przyszłości – mowa tu zwłasz-
cza o zmianach klimatycznych, kryzysie surowcowym 
(w tym związanym z produkcją żywności i dostępem 
do wody), kryzysie gospodarczym mającym wpływ 
na ceny żywności czy wreszcie zmieniających się 
oczekiwaniach nowych i starszych pokoleń.

Nic dziwnego, iż tylko 24% badanych wskazuje, że 
ich satysfakcja z posiłków pracy w dziesięciostop-
niowej skali wynosi 9–10 (średnia satysfakcji dla 
ogółu badanych to 7,16). Pracownicy inżynieryjni 
i biurowi są bardziej zadowoleni z posiłków, które 
jedzą w pracy, niż pracownicy fizyczni (7,4 vs 7,0). 
Pytani o to, co mogłoby poprawić ich satysfakcję 
z jedzenia, najczęściej wskazują na urozmaicenie 
posiłków, możliwość zjedzenia czegoś ciepłego oraz 
wydłużenie czasu przeznaczonego na posiłek. 

Wykres 3.
Jak poprawić satysfakcję z jedzenia w pracy

Co mogłoby poprawić Twoją 
satysfakcję z jedzenia w pracy?

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników 
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=397. Na podsta-
wie pytania otwartego: „Co mogłoby poprawić Twoją satysfakcję 
[z posiłków, które jesz w pracy]?".
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pracownicy fizyczni
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JEDZENIE W PRACY 
– OCZAMI PRACOWNIKÓW

Zdecydowana większość (79%) ankietowanych dekla-
ruje, że jedzenie, które je w pracy, przynosi z domu. 
Popularnością cieszą się również gotowe posiłki kupo-
wane w sklepie (23% wskazań) i posiłki z kantyny pra-
cowniczej lub stołówki (21% wskazań)6.

Ciekawie wyniki te rozkładają się w podziale na 
płeć, wiek i miejsce / rodzaj wykonywanej pracy. 
I tak np. aż 83% kobiet (vs 74% mężczyzn) deklaruje, 
że przynosi gotowe posiłki z domu. Wiązać się 
to może z wciąż jeszcze tradycyjnym podziałem 
ról i tym, że to głównie kobiety odpowiadają za 
gotowanie w polskich domach. Także grupa wie-
kowa poniżej 24. roku życia wyraźnie odstaje od 
ogółu respondentów. Aż 44% osób z tej grupy dekla-
ruje, że kupuje gotowe posiłki w sklepie (różnica 
+19 pp. w porównaniu do ogółu respondentów), 
i tylko 4%, że je posiłki w kantynie pracowniczej 
lub stołówce (różnica -17pp. w porównaniu do 
ogółu respondentów). W tej grupie widoczna jest 
również wyraźna nadreprezentacja, jeżeli chodzi 
o kupowanie przekąsek z automatu – aż 12% jej 
członków (vs 5% ogółu respondentów) deklaruje, 
że stąd właśnie pochodzą ich posiłki do pracy. To 
ostatnie wskazanie wiązać się może z kulturą nano-
sekundy, w której funkcjonują osoby z pokolenia 
Z i Alpha. Internet sprawił, że wszystko dostępne jest 
od razu, natychmiast, za pomocą jednego kliknięcia. 
Czekanie na obiad 20 minut lub dłużej może być 
dla nich zbyt wielkim wyzwaniem. W automacie 
jedzenie dostaje się od razu – klik i jest (dyskusyjna 
może być wartość takiego jedzenia, ale młodsze 
osoby też mniej dbają o swoje zdrowie, wynika to 
po prostu z wieku – z badań, które infuture.institute 
realizował dla jednej z firm z branży ubezpiecze-
niowej, wynika, że młodzi ludzie postrzegają siebie 
trochę jak nieśmiertelnych).

Wykres 4.
Skąd pochodzą posiłki, które jemy w pracy

Skąd najczęściej pochodzą posiłki, 
które jesz w pracy?

6 Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowni-
ków z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na 
podstawie pytania: „Skąd najczęściej pochodzą posiłki, które jesz 
w pracy? (wybierz 2)".

Z domu

Kupuję gotowe posiłki w sklepie

Z kantyny pracowniczej lub stołówki

Zamawiane są online

Kupuję przekąski z automatu

Nie jem posiłków w pracy

Korzystam z diety pudełkowej

Inne

78,7%

23%

20,7%

7,7%

5,3%

3%

2%

0,7%
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Co do jakości posiłków, respondenci deklarują, że 
są one tradycyjne, bazujące na polskiej kuchni 
(30% respondentów wskazujących, że zdecydowa-
nie się zgadza), szybkie do przygotowania (27%), 
zróżnicowane (26%), pełnowartościowe, dostar-
czające niezbędnej energii (24%), ale jednocześ- 
nie spożywane w pośpiechu (22%). Widać wyraź-
nie, że czas jest jednym z kluczowych czynników, 
jeżeli chodzi o jedzenie w pracy – przygotowanie 
posiłku nie może zabierać zbyt wiele czasu, ale już 
jego zjedzenie powinno się odbywać w spokoju. 
Na kwestie związane z czasem szczególną uwagę 
zwracają kobiety. Aż 29% kobiet biorących udział 
w badaniu wskazało, że ich posiłki spożywane są 
w pośpiechu (różnica +7 pp. w stosunku do ogółu 
badanych) – w przypadku mężczyzn odsetek ten 
wyniósł zaledwie 14% (różnica -8 pp. w stosunku 
do ogółu badanych i aż -15 pp. w stosunku do 
kobiet). Większy odsetek badanych kobiet (33%) 
deklaruje również, że ich posiłki są szybkie do przy-
gotowania (różnica +6 pp. w stosunku do ogółu 
respondentów i aż +13 pp. w stosunku do męż-
czyzn). Widać także, że podejście do posiłków 
w pracy jest mocno pragmatyczne – ma być szybko, 
zróżnicowanie, energetycznie i tanio. Niestety, 
jeżeli chodzi o kwestie zdrowia czy ekologicznego 
podejścia, wymiary te wypadają znacznie słabiej. 
Respondenci zdecydowanie częściej nie zgadzają 
się ze stwierdzeniem, że ich posiłki są wegetariań-
skie, przygotowywane z ekologicznych produktów 
i ekologicznie pakowane. 

Wyzwaniem dla mnie bardzo często jest pogo-
dzenie dwóch grup klientów, którym dostarczamy 
posiłki w jednej organizacji, fabryce. Z jednej 
strony mamy klientów biurowych, z drugiej strony 
pracowników liniowych. Często preferencje tych 
dwóch grup są jednak inne. To jest dziś główne 
wyzwanie, żeby dopasować się do obu grup. 
Sprostać ich oczekiwaniom. Być elastycznym.  

Krzysztof Kucharek 
restaurator, Eko Catering, Wrocław

Z kantyny pracowniczej lub stołówki istotnie częściej 
korzystają pracownicy magazynów (28% wskazań). 
Równocześnie częściej zaglądają do niej pracow-
nicy biurowi i inżynieryjni niż pracownicy fizyczni 
(25% vs 18%).

Ciekawych wniosków dostarcza również analiza 
deklaracji respondentów dotyczących tego, jakie 
powinny być posiłki w pracy w przyszłości. Przede 
wszystkim respondenci uważają, że posiłki w pracy 
powinny być spożywane w zdecydowanie większym 
spokoju (57% wskazań), zdecydowanie bardziej peł-
nowartościowe, dostarczające niezbędnej energii 
(47% wskazań), dopasowane do indywidualnych 
oczekiwań i diety (39%), zróżnicowane (39%) i przygo-
towywane z lokalnych produktów (29%). Widać tu jed-
nak wyraźną różnicę ze względu na płeć – wydaje się, 
że kobiety mają wyższe oczekiwania wobec posiłków 
w pracy, na wszystkich analizowanych wymiarach 
odsetek kobiet jest bowiem zdecydowanie wyższy, 
w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie (por. 
wykres poniżej).
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Wykres 5.
Jak pracownicy oceniają swoje posiłki w pracy

Moje posiłki w pracy dziś są: 
% respondentów, którzy zaznaczyli odpowiedź 

„zdecydowanie tak” oraz „zdecydowanie nie”.

spożywane 
w pośpiechu

przygotowywane 
z lokalnych 
produktów

pakowane 
ekologicznie

przygotowywane
z ekologicznych 
produktów

tradycyjne, bazujące 
na polskiej kuchni

wegetariańskie

4% TAK 49% NIE 
30% TAK 5% NIE 

16% TAK 7% NIE 

5% TAK 23% NIE 

17% TAK 25% NIE 

22% TAK 15% NIE 
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szybkie 
w przygotowaniutanie

pełnowartościowe, 
dostarczające 
niezbędnej energii

dopasowane 
do mnie 
i do mojej diety

zróżnicowane

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników  
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=582. Na 
podstawie pytania: „Moje posiłki w pracy dziś są”, w skali od  
1 – „zdecydowanie nie”, do 5 – „zdecydowanie tak”.

26% TAK 4% NIE 

27% TAK 2% NIE 

24% TAK 5% NIE 

19% TAK 10% NIE 

14% TAK 6% NIE 
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Wykres 6.
Jakie powinny być posiłki w pracy?

(% respondentów, którzy zaznaczyli odpowiedź 
„zdecydowanie bardziej” – ogół i w podziale na płeć)

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie pytania: „Moje posiłki w pracy powinny być: Przygotowane z produktów lokalnych”,  
w skali od 1 – „zdecydowanie mniej”, przez 3 – „tak samo”, do 5 – „zdecydowanie bardziej”.    

 wegetariańskie tradycyjne, 
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JEDZENIE W PRACY 
– ROLA PRACODAWCY 

W kontekście powyższych wniosków rola praco-
dawcy w obszarze związanym z zapewnianiem posił-
ków pracy wydaje się bardzo duża. I rzeczywiście, 
potwierdzają to wyniki badań ilościowych. Zdaniem 
zdecydowanej większości badanych pracowników 
(82%) finansowanie posiłków w miejscu pracy przez 
pracodawcę powinno być standardem, przy czym 

Wykres 7.
Finansowanie posiłków przez pracodawcę 

– oczekiwanie vs rzeczywistość

Czy Twoim zdaniem finansowanie posiłków w miejscu pracy przez 
pracodawcę powinno być standardem?

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie pytania: „Czy Twój pracodawca dopłaca lub całościowo finansuje Twoje posiłki  
w pracy?” oraz „Czy Twoim zdaniem finansowanie posiłków w miejscu pracy przez pracodawcę powinno być standardem?”.

TAK 82%

Tak, dopłaca 
do moich 
posiłków

21%

Tak, całościowo 
finansuje moje 

posiłki
8,5%

NIE 70,5%

NIE 18%

Czy Twój pracodawca dopłaca lub całościowo finansuje 
Twoje posiłki w pracy?

istotna nadreprezentacja widoczna jest w grupie 
wiekowej 35–44 – tu aż 87% respondentów wskazuje, 
że posiłki powinny być finansowane przez praco-
dawcę. Jednocześnie zaledwie 30% respondentów 
deklaruje, że jego pracodawca finansuje posiłki 
częściowo lub w całości (por. wykres 7).
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Wykres 8.
Zapotrzebowanie na finansowanie posiłków

Czy Twoim zdaniem 
finansowanie posiłków w miejscu 
pracy przez pracodawcę powinno 
być standardem?

W ostatnim czasie, gdy wszystko drożeje, zmiany 
w podejściu do jedzenia też przybrały na sile, 
także w pracy. Coraz częściej słyszymy od naszej 
załogi, że pracownicy oczekują od nas dofinan-
sowania do posiłków. Taki benefit staje się dla 
nich ważny. 

HR Partner 
w firmie produkcyjnej zatrudniającej ponad 

tysiąc pracowników

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników  
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie 
pytania: „Czy Twoim zdaniem finansowanie posiłków w miejscu 
pracy przez pracodawcę powinno być standardem?".

TAK 82% NIE 18%

Finansowanie posiłków pozytywnie wpływa na zado-
wolenie pracownika z pracodawcy. Osoby, którym 
pracodawca częściowo lub całkowicie finansuje 
wyżywienie w pracy, są istotnie częściej skłonne 
polecać go innym niż te, którym pracodawca takiego 
finansowania nie zapewnia. Respondenci uważają 
również, że spersonalizowane, finansowane przez 
pracodawcę posiłki w pracy to bardzo atrakcyjny 
benefit (średnia 7,8/10). A jednocześnie, mimo tych 
danych jednoznacznie sygnalizujących, że finanso-
wanie posiłków jest ważne dla pracowników i buduje 
pozytywny obraz pracodawcy, respondenci wskazują, 
że znajduje się ono dopiero na czwartym miejscu, 
jeżeli chodzi o benefity oferowane najczęściej przez 
pracodawców (por. wykres 8).

Pracownicy biurowi i inżynieryjni częściej niż pra-
cownicy fizyczni biorą pod uwagę oferowane przez 
pracodawcę benefity (67% vs 57%) przy wyborze 
pracodawcy. Jednakże ogólnie ponad połowa bada-
nych (61%) zwraca uwagę na ten aspekt w procesie 
rekrutacji. 

62% pracowników deklaruje ponadto, że w przyszłości 
pracodawcy, którzy będą zapewniać pracowni-
kom posiłki, będą bardziej atrakcyjni ze względu na 
rosnące ceny żywności.
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Wykres 9.
Oferowane przez pracodawców benefity

Czy Twój pracodawca oferuje 
któryś z poniższych benefitów?

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 
2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników  
z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie 
pytania: „Czy Twój pracodawca oferuje któryś z poniższych benefitów?".
 

Pakiet medyczny

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

Karnet sportowy

Posiłki w pracy / dofinansowanie do posiłków w pracy

Pakiet finansowy przeznaczony na wyjazdy i wakacje

Pakiet finansowy na szkolenia i rozwój

Dodatkowe dni wolne

Finansowane przez pracodawcę wsparcie psychologiczne

54,8%

52,3%

43,2%

27,2%

27,2%

18,2%

13%

9,7%

Inne

2,8%

W mojej pracy nie ma benefitów

18%

PRACOWNICY 
O PRZYSZŁOŚCI JEDZENIA

W roku 2017 na potrzeby raportu Future of Food 
respondenci oceniali prawdopodobieństwo speł-
nienia się wizji przyszłości dotyczących jedzenia. 
Takie same wizje zostały poddane ocenie respon-
dentów badania ilościowego przeprowadzonego 
na potrzeby tego raportu. Zdaniem badanych teraz 
pracowników najbardziej prawdopodobnym sce-
nariuszem jest wizja nieprzetworzonego jedzenia 
dostępnego tylko dla najbogatszych ze względu 
na zmiany klimatu i zmniejszające się miejsce do 
hodowli (28% wskazań). Co ciekawe, w 2017 roku 
scenariusz ten jako najbardziej prawdopodobny 
oceniało tylko 13% badanych. 

Drugim najbardziej prawdopodobnym scenariu-
szem w opinii badanych jest ten dotyczący samo-
dzielnej produkcji i hodowli jedzenia w domu (21%). 
15% respondentów twierdzi zaś, że posiłki będziemy 
zamawiać lub jeść wyłącznie poza domem.

Dla niemal jednej czwartej respondentów (24,7%) 
spożywanie posiłków będzie zoptymalizowane 
i szybkie – jedzenie dostępne będzie w postaci 
tabletki, koktajlu czy kroplówki. Prawie połowa 
(49,2%) badanych pracowników twierdzi, że w przy-
szłości jedzenie w pracy będzie ważnym elemen-
tem dobrego samopoczucia pracownika, przerwy 
będą dłuższe, jedzenie będzie spożywanie spo-
kojnie i w przyjemnej atmosferze.

49,2%
badanych pracowników twierdzi, że w przyszłości 
jedzenie w pracy będzie ważnym elementem 
dobrego samopoczucia pracownika, przerwy
będą dłuższe, jedzenie będzie spożywanie spo-
kojnie i w przyjemnej atmosferze.
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Wykres 10.
Prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych zdarzeń w ocenie pracowników

Który z poniższych scenariuszy jest według Ciebie 
najbardziej prawdopodobny? 
Wybierz 1. 

Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie pytania: „Który z poniższych scenariuszy jest według Ciebie najbardziej prawdo-
podobny? Wybierz 1".

Będziemy drukować sobie w domu jedzenie 
na specjalnych drukarkach 3D

Jedzenie będzie pełniło 
funkcje lekarstwa dostosowanego 
do człowieka i jego potrzeb

Nieprzetworzone jedzenie będzie 
dostępne tylko dla najbogatszych 
ze względu na zmiany klimatu 
i zmniejszające się miejsce do hodowli

Będziemy produkować / hodować 
jedzenie samodzielnie w domu

Będziemy jeść więcej owadów 
(alternatywa dla białka)

Jedzenie będzie 
w pastylkach 
lub koktajlach,
jedzone na szybko

Będziemy jeść dania 
wyłącznie z roślin

Nie będziemy sami gotować 
w domach, znikną kuchnie, 
jedzenie będziemy zamawiać 
lub jeść poza domem

4,2%
6%

8,3%

8,8%

9,3%

14,5%

21,2%

27,7%
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NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Na podstawie analiz status quo dwóch głównych 
obszarów: przemysłu i jedzenia, wniosków z badań 
ilościowych przeprowadzonych wśród pracowników 
fabryk oraz rozmów z ekspertami zostały zdefinio-
wane najważniejsze wyzwania dla pracodawców 
i pracowników fabryk w związku z procesem żywienia 
(pośrednio i bezpośrednio). Diagnoza ma pomóc 
przygotować się na konsekwencje wynikające z tych 
wyzwań odpowiednio wcześniej. 

Wyzwania zostały też ocenione w panelu eksperckim 
przeprowadzonym w 2022 przez infuture.institute na 
grupie celowej pracowników HR oraz specjalistów 
i osób mających wpływ na decyzje dotyczące bene-
fitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budow-
nictwa oraz handlu, n=33. 

Transformacja klimatyczna i zmiany 
w cyklu żywienia

str. 34

Rosnąca świadomość żywieniowa

str. 36

Zdrowe posiłki wpływają na jakość życia

str. 38

Ograniczanie rosnącej epidemii samotności

str. 39

Digitalizacja i kultura nanosekundy

 str. 40

Dbanie o dobrostan

str. 41

Rosnąca rola benefitów pozapłacowych

str. 42



infuture.institute | Food. Factories. Fluidity | 33



34 | Dziś | Najważniejsze wyzwania

Transformacja klimatyczna i zmiany w cyklu żywienia. 
Transformacja klimatyczna wymusza zmiany 
w całym cyklu żywienia (od produkcji do utylizacji).

Producenci są bardziej świadomi środowiskowo. 
Widać zmiany. Zwracają oni uwagę na to, skąd 
pochodzi jedzenie, w jakich warunkach zostało 
wyprodukowane. Wiedząc to, możemy testować 
pewne rozwiązania dobre dla klimatu na poziomie 
restauracji, na poziomie menu. To nie tylko wpro-
wadzanie dań wegetariańskich, wegańskich. To 
także informacje o innych kwestiach, np. wiedza 
o łańcuchu dostaw czy śladzie węglowym lub - 
szerzej - środowiskowym produktów w całym 
ich cyklu życia, czy wreszcie wybór opakowań 
zwrotnych, wielokrotnego użytku na linii produ-
cent-restauracja, restauracja-konsument. Coraz 
bardziej widoczna jest też rezygnacja z plastiku. 
To wynik z jednej strony presji konsumentów, ale 

Agata Szczotka-Sarna
Sustainability Strategy Consultant, Accenture

32 na 33 
ekspertów zgadza się lub zdecydowanie 
zgadza się z tym, że istnieje takie wyzwanie.

także regulacji, które mają konkretne przełożenie na 
biznes. Znaczenie ma choćby dyrektywa Single Use 
Plastics. Wskazuje ona kierunek: szukajmy opakowań 
zwrotnych lub wielokrotnego użytku. Unijne rozwiąza-
nia promują też ekomodulację, nawet w przypadku 
opakowań jednorazowych. Różnicowane mają być 
koszty, jakie ponoszą przedsiębiorcy ze względu na 
recyklingowalność, środowiskowy impakt stosowa-
nych opakowań - im trudniej jakiś odpad zagospo-
darować, zawrócić do obiegu, tym większe koszty 
poniesie wprowadzający takie opakowanie na rynek. 
W szerokiej perspektywie powiedziałabym, że zmiany 
zachodzą, ale na pewno szybciej następuje to tam, 
gdzie są wspierane przez prawo.
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Światowe organizacje ds. żywienia już od lat biją 
na alarm. Około jednej trzeciej wszystkich gruntów 
rolnych, jak podaje FAO (Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), jest 
już zdewastowane, a wielkość ta nadal rośnie. 
Dziś Ziemia musi wyżywić około 7,9 miliarda ludzi. 
Do 2050 roku będzie musiała zaspokoić potrzeby 
żywieniowe 9,7 miliarda osób7. Zmiany klimatyczne 
i zanik bioróżnorodności8 mają ogromny wpływ 
nie tylko na produkcję żywności, ale też na jej dys-
trybucję oraz utylizację (koncepcja less waste 
czy zero waste). Już co czwarty (25,5%) badany 
na potrzeby tego raportu pracownik wskazuje, że 
posiłki w pracy powinny być pakowane zdecydo-
wanie bardziej ekologicznie9. 
Trudności w zapewnieniu odpowiedniej ilości żyw-
ności w związku ze zmianami klimatu skłaniają 
zarówno start-upy, jak i duże marki do szukania inno-
wacji. Z jednej strony dotyczą one procesu pozy-

7 United Nations, World Population Prospects 2022, https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/
wpp2022_summary_of_results.pdf (dostęp: 28.07.2022).
8 Obecnie szacuje się, że około 1 miliona gatunków stoi w obliczu wyginięcia. Niszczenie bioróżnorodności planety w wyniku działalności czło-
wieka, od wylesiania po zanieczyszczenie, stwarza ogromne ryzyko gospodarcze.
9 Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600.
10 Hydroponika i akwaponika zakładają bezglebową uprawę roślin, z tą różnicą, że w przypadku akwaponiki przewiduje się również obecność 
ryb w systemie uprawnym.
11 Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie pytania „Twoje posiłki w pracy powinny być: Tradycyjne, bazujące na polskiej kuchni”, 
w skali od 1 – „zdecydowanie mniej”, przez 3 – „tak samo”, do 5 – „zdecydowanie bardziej”.

skiwania jedzenia (od rozwijającej się nieustannie 
koncepcji rolnictwa precyzyjnego, czyli coraz efek-
tywniejszego i precyzyjniejszego wykorzystywania 
gruntów rolnych wraz z rozwojem m.in. technologii, 
po systemy bazujące na hydroponice, aeropo-
nice10 czy wykorzystywaniu sztucznej fotosyntezy). 
Z drugiej – obejmują innowacje produktowe. Mowa 
tu o dietach bazujących na owadach (entomofa-
gia), wodorostach czy mięsie hodowanym w labo-
ratorium. Mimo że aż 88% pracowników fabryk 
w podobnym lub większym stopniu jak dotychczas 
chce jeść tradycyjne posiłki11, zmieniające się oto-
czenie może w przyszłości wymusić zmiany w ich 
przyzwyczajeniach. To wymaga zaś od firm szuka-
nia alternatywnych opcji, dopasowywania się do 
przepisów prawnych, ale też wyprzedzania zmian 
i tworzenia oraz testowania nowych rozwiązań, co 
w konsekwencji wpływa na zyskiwanie przewagi 
konkurencyjnej.
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Zjawiska takie jak pandemia COVID-19, wojna 
w Ukrainie13, przerwanie łańcuchów dostaw czy nasi-
lające się ekstremalne zjawiska pogodowe powodu-
jące opóźnione dostawy i ograniczenie dostępności 
produktów stały się akceleratorem zmian nie tylko 
w procesach uprawy i produkcji jedzenia, ale także 
w zachowaniach konsumentów. Powyższe czynniki 
prowadzą bowiem nie tylko do rosnących cen, ale 
i do trudności w dostępie do jedzenia. Indeks cen 
żywności na świecie w marcu 2022 roku osiągnął 
rekordowo wysoką wartość14. Większość Polaków 
(82%) martwi się wpływem rosnących cen na ich 
finanse15. Sekretarz generalny ONZ zapowiedział, że 
problem globalnego bezpieczeństwa żywieniowego 
nie będzie mógł być rozwiązany bez przywrócenia 
ukraińskiej produkcji żywności i rosyjskiej produkcji 
nawozu i żywności16. To sprawia, że przed nami są 
kolejne miesiące lub nawet lata niepewności i obaw. 
Z historii wiemy jednak, że wraz z rosnącymi cenami 
żywności rosną niepokoje społeczne, możliwe są 
protesty czy bunty. Konsumenci muszą dostoso-

Zmiany w systemach żywnościowych zachodzą 
w różnym tempie, w różnych kierunkach i ina-
czej w poszczególnych obszarach życia i wśród 
różnych środowisk. Kryzysy, takie jak obecnie, 
bardzo te zmiany dynamizują. Kryzysy mają 
bowiem to do siebie, że wywracają pewien porzą-
dek, uderzają w nawykowe, rutynowe działania. 
Z jednej strony stymulują innowacje, z drugiej 
jednak prowadzą do załamań i pogłębiają ist-
niejące problemy. Rodzą nowe trendy, ujawniają 
nowe potrzeby. W takich momentach to, co było 
niszowe, staje się mainstreamem, pojawiają się 
nowe produkty na rynku, odkrywa się na nowo to, 
co wydawało się należeć do przeszłości. Obecnie 
zmiany w systemie żywnościowym dynamizo-
wane są przez sytuację polityczną i gospodarczą, 
ale też przez wyzwania środowiskowe.

dr Ewa Kopczyńska
socjolożka, Zakład Antropologii Społecznej 

Instytutu Socjologii UJ
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ekspertów zgadza się lub zdecydowanie 
zgadza się z tym, że istnieje takie wyzwanie12. 

12 Panel ekspercki przeprowadzony przez infuture.institute w czerwcu 2022, w którym wzięło udział 33 pracowników HR oraz specjalistów i osób 
mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu. 
13 Sekretarz generalny ONZ António Guterres ostrzegł, że przedłużająca się wojna w Ukrainie grozi negatywnymi skutkami dla globalnej gospo-
darki, a w szczególności wzrostem cen żywności i „huraganem głodu”. Co więcej, trwa debata na temat tego, jak cele zrównoważonej polityki 
żywnościowej mogą wspierać bezpieczeństwo żywnościowe Europy. 
14 FAO, FAO Food Price Index posts significant leap in March, kwiecień 2022. https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-post-
s-significant-leap-in-march/en (dostęp: 28.07.2022).
15 Intrum, European Consumer Payment Report 2021, sierpień 2021. https://www.intrum.com/publications/european-consumer-payment-re-
port/ (dostęp: 28.07.2022).

Rosnąca świadomość żywieniowa.
Zmienia się proces uprawy i produkcji jedzenia, 
co kształtuje nowe nawyki i świadomość żywieniową.
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wywać swoje nawyki żywieniowe do zmieniającej 
się sytuacji gospodarczej i dostępności produktów. 
Także Unia Europejska, promując m.in. strategię 
„od pola do stołu”17 skupiającą się m.in. na wyko-
rzystywaniu w większym stopniu żywności lokalnej, 
sezonowej, niemanipulowanej, o niskim śladzie 
węglowym, kształtuje potrzeby i nawyki konsumen-
tów, przez co wpływa na dostawców i producentów. 
Obecnie jedynie 16% badanych pracowników zdecy-
dowanie określiłoby swoje posiłki jako przygotowy-
wane z produktów lokalnych, jednak 29% chciałoby, 
żeby były one zdecydowanie bardziej lokalne. Co 
piąty (21%) pracownik zdecydowanie chciałby zaś 
przygotowywać swoje posiłki z produktów bardziej 
ekologicznych18. Rosnąca świadomość środowi-
skowa wpływa też na popularność diet wegańskich, 
wegetariańskich. Coraz więcej mówi się o diecie 
klimatycznej czy też o klimatarianizmie, promującym 
wybór składników i produktów o jak najmniejszym 
negatywnym wpływie na środowisko. Równolegle 
rozwijają się rynki m.in. alternatyw mięsa, alternatyw 

do plastikowych opakowań, a na rynku dostępna 
jest szeroka gama diet bazujących na dostępnych 
produktach lokalnych i bardziej zrównoważonych. 
Dodatkowo ludzie coraz częściej sprawdzają ety-
kiety, interesują się składnikami, chcą wiedzieć, skąd 
pochodzą kupowane przez nich produkty oraz jak 
zostały wytworzone. Rośnie popularność własnych 
upraw warzyw, ziół czy owoców w przydomowych 
ogródkach, ogrodach miejskich, na balkonach czy 
w domach. Także hodowla roślin na niewielkich 
obszarach (miejskie farmy wertykalne) mogących 
wyżywić mieszkańców staje się coraz bardziej realną 
wizją nie tylko ekologów czy zwolenników zdrowego 
żywienia.

16 Felix Onuah, Ukraine, Russia production critical to restoring global food security, UN chief says, Reuters, maj 2022. https://www.reuters.com/
world/europe/worsening-global-food-security-needs-ukraine-russia-production-un-chief-says-2022-05-04/ (dostęp: 28.07.2022).
17 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów, 2022. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF 
(dostęp: 28.07.2022).
18 Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=600. Na podstawie pytań: „Twoje posiłki w pracy powinny być: Przygotowane z ekologicznych (bio) 
produktów”, „Twoje posiłki w pracy powinny być: Przygotowane z produktów lokalnych” oraz „Twoje posiłki w pracy powinny być: Pakowane 
ekologicznie”, w skali od 1 – „zdecydowanie mniej”, przez 3 – „tak samo”, do 5 – „zdecydowanie bardziej”.
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Zdrowe posiłki wpływają na jakość życia. 
Zdrowe i zrównoważone posiłki wpływają bezpośrednio 
na jakość życia i efektywność funkcjonowania, także w pracy. 
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ekspertów zgadza się lub zdecydowanie 
zgadza się z tym, że istnieje takie wyzwanie19. 

Istotna jest dziś edukacja żywieniowa pracowni-
ków w zakresie odpowiedniego wyboru posiłku 
(czy batonik, czekolada, czy kanapka lub ciepły 
obiad). Posiłki powinny zapewnić energię na cały 
dzień, dostarczyć niezbędnych składników odżyw-
czych i co ważne – zapewnić sytość na długo. 
Głodny pracownik jest nie tylko sfrustrowany, ale 
i niewydajny. Na efektywność pracy wpływ mają 
nie tylko kompetencje, takie jak doświadcze-
nie i wiedza na danym stanowisku, ale również 
codzienny sposób żywienia. To, czy dostarczymy 
w odpowiednim czasie jedzenie, czy zawiera 
ono odpowiednią ilość składników odżywczych, 
wpływa na samopoczucie pracownika i na to, czy 
ma on wystarczająco dużo energii, by sprostać 
codziennym zadaniom, które czekają na niego 
w pracy. Prawidłowe żywienie wpływa zarówno 
na dobrostan pracownika, jak i na kreatywność 
oraz efektywność w pracy. 

Ewa Oleksiak-Marcinkiewicz
dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka

19 Panel ekspercki przeprowadzony przez infuture.institute w czerwcu 2022, w którym wzięło udział 33 pracowników HR oraz specjalistów i osób 
mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu. 
20 Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=378. Na podstawie pytania: „Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem: Gdy jestem głodny w pracy, jestem 
mniej efektywny?”, w skali od 1 – „zdecydowanie nie”, do 10 – „zdecydowanie tak”.

Jakość życia, w tym także dieta, bezpośrednio wpływa 
na nasze zdrowie i warunkuje zapadalność na cho-
roby. Dorosły człowiek spędza w pracy około jednej 
trzeciej doby. To oznacza, że praca także powinna 
być istotnym obszarem troski o zdrowie. Jednym 
z elementów dbania o zdrowie w pracy jest zaś zbi-
lansowana dieta. Wpływa ona także na efektywność 
i produktywność pracowników. Odpowiednie jedzenie 
powinno być zatem równie ważnym i regulowa-
nym odgórnie prawem jak bezpieczeństwo i higiena 
pracy. Dostępność zdrowej żywności w stołówkach, 
automatach, zapewnienie aneksów kuchennych czy 
współfinansowanie i finansowanie posiłków mogą 
wspierać pracowników w utrzymaniu zdrowia. Z per-
spektywy pracodawcy tego rodzaju działania zwra-
cają się w postaci wzrostu produktywności i poprawy 
samopoczucia zatrudnionych. Prawie 64% respon-
dentów badania przeprowadzonego na potrzeby 
tego raportu zgadza się lub zdecydowanie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że gdy są głodni w pracy, stają 
się mniej efektywni20. 
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Ograniczanie rosnącej epidemii samotności.
Wspólne jedzenie w pracy pełni także funkcję społeczną 
i może ograniczać skutki rosnącej epidemii samotności. 
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ekspertów zgadza się lub zdecydowanie 
zgadza się z tym, że istnieje takie wyzwanie21. 

21 Panel ekspercki przeprowadzony przez infuture.institute w czerwcu 2022, w którym wzięło udział 33 pracowników HR oraz specjalistów i osób 
mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu. 
22 Keith Sisson, The UK Productivity Puzzle – is employment relations the missing piece?, „Acas Policy Discussion Paper”, wrzesień 2014.
23 Przemysław Kuć, Polacy o jedzeniu w pracy, Grupa Pracuj, 20 listopada 2019. https://media.pracuj.pl/78522-polacy-o-jedzeniu-w-pracy 
(dostęp: 28.07.2022).

Izolacja społeczna i samotność wpływają na zdro-
wie społeczeństw, generując poważne konsekwen-
cje, także ekonomiczne. Analizy sugerują, że dobra 
atmosfera i relacje w pracy mogą mieć duży wpływ 
na wskaźniki produktywności22. Jedną z metod prze-
ciwdziałania atomizacji społecznej może być wspólne 
spożywanie posiłków. Jedzenie, oprócz dostarczania 
wartości kalorycznych, pełni bowiem ważną funkcję 
społeczną. Według 56% respondentów obiady to 
dobra okazja do tego, żeby poznać nowe osoby 
w biurze. Z kolei 53% wskazuje, że wspólny posiłek 
to szansa zacieśnienia prywatnej relacji z innymi 
pracownikami23. Walka ze zjawiskami spowodowa-
nymi brakiem kontaktów międzyludzkich jest coraz 
istotniejsza, szczególnie w czasie pandemii. Z eko-
nomicznego punktu widzenia samotność wpływa 

także na nasiloną potrzebę korzystania z opieki 
zdrowotnej. Pandemia okazała się testem dla całych 
organizacji, zespołów, a co za tym idzie – dla dzia-
łów HR w tym obszarze. Największym wyzwaniem 
w trakcie pandemii okazało się według badanych 
przez infuture.institute przedstawicieli branży HR 
skuteczne i efektywne budowanie tzw. team spirit 
(67% badanych wskazało na ten obszar). Zespoły 
musiały na nowo nauczyć się, jak skutecznie utrzy-
mać relacje w świecie online. Bez względu na rodzaj 
wykonywanej pracy brak więzi społecznych i samot-
ność mogą prowadzić do mniejszego zaangażowa-
nia, spadku produktywności oraz większej absencji 
i rotacji pracowników. 
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Digitalizacja i kultura nanosekundy.
Digitalizacja i kultura nanosekundy powodują, że pracownicy oczekują od pracodawców 
coraz szybszych reakcji i bardziej spersonalizowanego podejścia. 
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ekspertów zgadza się lub zdecydowanie 
zgadza się z tym, że istnieje takie wyzwanie24. 

Dziś jest bardzo duża dynamika na rynku pracy. 
Kandydat dostępny jest w krótkim oknie czaso-
wym. Czasy, kiedy proces rekrutacyjny mógł trwać 
4–5 tygodni, składający się z kilku etapów – to 
czasy dawno minione. Obecnie proces rekru-
tacyjny to proces bardzo szybki, a jego celem 
jest jak najszybsze zidentyfikowanie najlepszego 
kandydata i zaproszenie go do współpracy. 

Kierowniczka działu personalnego
w firmie produkcyjnej zatrudniającej 

ponad tysiąc pracowników

24 Panel ekspercki przeprowadzony przez infuture.institute w czerwcu 2022, w którym wzięło udział 33 pracowników HR oraz specjalistów i osób 
mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu. 

Digitalizacja życia, rozwój technologii mobilnych 
i ubieralnych, social media, aplikacje monitoru-
jące nasze zdrowie napędzają funkcjonowanie 
w wiecznej teraźniejszości, czyli tzw. kulturze nano-
sekundy. Wiąże się to z mniejszym przyzwoleniem 
konsumentów na czekanie (na produkty, usługi czy 
feedback). Oczekują oni natychmiastowych, wygod-
nych i wszechobecnych rozwiązań. Kultura nanose-
kundy wpływa też na to, jak funkcjonują najmłodsze 
pokolenia, zarówno prywatnie, jak i w miejscach 
pracy. Ich przedstawiciele chcieliby być rekrutowani 
w sposób innowacyjny i przede wszystkim niefor-
malny, co skraca dystans i pozwala stworzyć part-
nerską relację z potencjalnym pracodawcą. Jako 
digital natives (cyfrowi tubylcy) chętnie korzystają 
z technologii, także w ramach optymalizacji pracy 
czy zamawiania posiłków. W związku z obecnym 
niskim bezrobociem i dużym zapotrzebowaniem 
na pracowników w fabrykach ważne jest nie tylko 
to, by proces zatrudnienia i rekrutacji odpowiadał 
na potrzebę coraz szybszego, bardziej spersonali-
zowanego i proaktywnego podejścia do pracownika, 
ale też kwestia zbudowania środowiska pracy czy 
benefitów, które wyjdą naprzeciw tym oczekiwaniom. 
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Dbanie o dobrostan.
Dbanie o dobrostan staje się jednym 
z głównych kryteriów oceny pracodawcy. 
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ekspertów zgadza się lub zdecydowanie 
zgadza się z tym, że istnieje takie wyzwanie25. 

Kandydat już dziś widzi, że coraz większa liczba 
firm oferuje nie tylko wypłatę, lecz także coś ekstra, 
czasami ewentualnie za symboliczną dopłatą po 
stronie pracownika. W dzisiejszych niepewnych 
czasach pracownik ma potrzebę zaopiekowania 
przez pracodawcę. W odpowiedzi na nią przed-
siębiorstwa muszą być gotowe dać od siebie 
na korzyść pracownika coś więcej, zapewnić mu 
poczucie bezpieczeństwa i udowodnić, że im na 
nim zależy. 

Karolina Doroszko
HR & Legal Manager, MACO Polska sp. z o.o.

25 Panel ekspercki przeprowadzony przez infuture.institute w czerwcu 2022, w którym wzięło udział 33 pracowników HR oraz specjalistów i osób 
mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu. 
26 Mental health matters, „The Lancet Global Health” 2020, 8(11), e1352. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30432-0.
27 Nurt food as medicine zakłada postrzeganie jedzenia jako istotnego czynnika w prewencji chorób.
28 Joseph Firth, James E. Gangwisch, Alessandra Borsini, Robyn E. Wootton, Emeran A. Mayer, Food and mood: how do diet and nutrition affect 
mental wellbeing?, „BMJ” 2020, 369. https://doi.org/10.1136/bmj.m2382.

Mierzymy się obecnie z kryzysem zdrowia psy-
chicznego, który wpływa w sposób pośredni na 
funkcjonowanie gospodarek. Szacuje się, że w roku 
2030 zmniejszona produktywność i zły stan zdrowia 
w społeczeństwie mogą kosztować światową gospo-
darkę nawet do 6 bilionów dolarów26. Z kolei według 
danych Unii Europejskiej koszty będące skutkiem 
stresu w pracy (przechodzenie na zwolnienie lekar-
skie, zastępstwa oraz koszty odszkodowań) wynoszą 
co najmniej 20 miliardów euro rocznie. Zarówno na 
poziomie europejskim, jak i krajowym istnieje duże 
zainteresowanie tematem dobrostanu pracownika, 
jednak na tę chwilę brakuje konkretnych działań 
regulacyjnych. Może to wynikać z dynamicznych 
zmian na rynku pracy i nowych potrzeb pracowni-
ków. Wraz z rosnącą świadomością na temat istoty 
troski o zdrowie psychiczne dbałość o tę kwestię ze 
strony pracodawcy staje się jednym z głównych 
kryteriów jego wyboru i oceny. Z kolei odżywianie 
stanowi jeden z bezpośrednich czynników wpływają-
cych na kształtowanie się dobrostanu. Odpowiednia 
dieta (m.in. wedle nurtu food as medicine27) może 
pomóc w prewencyjnym podejściu zarówno do 
fizycznego, jak i psychicznego zdrowia pracownika28. 
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Dobrostanu organizacyjnego nie powinno się spro-
wadzać wyłącznie do roli pozapłacowego bene-
fitu. Choć platformy kafeteryjne, zdrowe przekąski 
w biurze czy nawet elastyczny czas pracy mogą 
stanowić część ekosystemu, którego celem jest 
wsparcie dobrostanu pracowników, nie można 
między nimi postawić znaku równości. Stanowią 
one jedynie narzędzia, które mają wesprzeć reali-
zację strategicznych celów. Dobrostan to obszar 
zarządzania, który ma wpływ na złotą triadę: 
poziom zaangażowania, produktywność i retencję. 
Jako ważny argument employer brandingowy 
pozwala też przyciągnąć najlepszych kandyda-
tów. Wzmacnia konkurencyjność organizacji, bo 
pozytywnie wpływa na zadowolenie i utrzymanie 
klientów (oraz pozyskiwanie nowych), na innowa-
cyjność firmy i jej zyski.  
Często pomijanym aspektem dobrostanu orga-
nizacyjnego jest wsparcie pracowników we wpro- 
wadzaniu zmian. Dbanie o wellbeing to nie tylko 
przekazywanie wiedzy i edukacja. Weźmy przy-
kład firmy x, która pragnie zadbać o swoich 

Ewa Stelmasiak
ekspertka ds. strategii i kultury dobrostanu, zasiada w radzie doradczej International

Association for Worksite Health Promotion (IAWHP), autorka książki pt. Lider dobrostanu. Jak tworzyć
wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie, wyd. ICAN Institute, 2021.
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ekspertów zgadza się lub zdecydowanie 
zgadza się z tym, że istnieje takie wyzwanie29. 

29 Panel ekspercki przeprowadzony przez infuture.institute w czerwcu 2022, w którym wzięło udział 33 pracowników HR oraz specjalistów i osób 
mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, budownictwa oraz handlu. 

Rosnąca rola benefitów pozapłacowych.
Benefity pozapłacowe stają się dziś coraz ważniejszym czynnikiem budującym 
przewagę konkurencyjną i wzmacniającym rekrutację. 

pracowników i organizuje webinar z dietetykiem. 
Wygłasza on mowę o zaletach zdrowotnych jedzenia 
jagód i namawia pracowników do ich spożywa-
nia. Kluczowym wskaźnikiem pomiaru efektywności 
tej inicjatywy jest to, ilu pracowników wzięło udział 
w webinarze oraz czy podobał im się prowadzący 
trener. Nikt nie wnika w to, czy pracownicy wdrożą te 
nowe prozdrowotne zalecenia w życie. Tymczasem 
kluczowym wskaźnikiem pomiaru wellbeingu powinna 
być skuteczność, z jaką pracownicy wprowadzają 
promowane przez firmę zachowania prozdrowotne.
Wspierające w tym zakresie środowisko pracy nazy-
wane jest kulturą zdrowia i dobrostanu. Składają się 
na nią przywództwo wspierające dobrostan, pozy-
tywny klimat społeczny pacy, dobrostan jako war-
tość, normy kulturowe, wzajemne wsparcie i syste-
mowe wzmocnienia, jak polityki czy procedury. Wraz 
z rosnącą zmiennością i złożonością otaczającego 
świata oraz zatarciem granic między sferą prywatną 
a zawodową rośnie też potrzeba tworzenia takiego 
ekosystemu pracy, w którym ludziom dbanie o dobro-
stan przychodzi po prostu łatwo.
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Dziś przewaga konkurencyjna pracodawcy powinna 
być budowana także poprzez benefity. Istnieje 
bezpośrednie powiązanie pomiędzy zdrowiem 
i samopoczuciem pracownika a jego produktyw-
nością i brakiem absencji. W 2021 roku wystawiono 
w Polsce 21,9 miliona zwolnień lekarskich na łączną 
liczbę ponad 270 milionów dni30. Dodatkowo polskie 
prawo nie wskazuje wprost, w jaki sposób praco-
dawca ma dbać o dobre warunki psychospołeczne 
w miejscu pracy. Firmy poszukują zatem rozwiązań, 
które będą wspierać pracownika w sposób holi-
styczny, co będzie miało wpływ na jego efektyw-
ność i mniejszą rotację pracowników. Organizacje 

30 Raport Absencja chorobowa w 2021 r., ZUS 2022. https://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa_raport_2021.pdf 
(dostęp: 07.07.2022).
31 Désirée Schliemann and Jayne V. Woodside, The Effectiveness of Dietary Workplace Interventions: a Systematic Review of Systematic Reviews, 
„Public Health Nutrition” 2019, vol. 22, no. 5, pp. 942–955. https://doi.org/10.1017/S1368980018003750.
32 José L. Peñalvo et al., Effectiveness of workplace wellness programmes for dietary habits, overweight, and cardiometabolic health: a sys-
tematic review and meta-analysis, „The Lancet Public Health” 2021, 6 (9), e648–e660. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00140-7.
33 Badanie internetowe (CAWI) przeprowadzone przez PBS w maju 2022 na zlecenie infuture.institute na grupie celowej pracowników z obszaru 
produkcji, budownictwa oraz handlu, n=378. Na podstawie pytania: „Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem: Gdy jestem głodny w pracy, jestem 
mniej efektywny?”, na skali od 1 – „zdecydowanie nie”, do 10 – „zdecydowanie tak”.

inwestują m.in. w rozszerzone badania, np. badania 
przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, 
programy wellbeingowe czy dofinansowanie posił-
ków i programy edukacyjno-żywieniowe. Tego 
typu interwencje prowadzone przez pracodaw-
ców mogą mieć pozytywny wpływ na dietę i zdro-
wie ich pracowników31 32, co może prowadzić do 
zmniejszenia ryzyka chorób i absencji. Także sami 
pracownicy dostrzegają negatywny wpływ głodu 
na ich efektywność w pracy. Ponad połowa z nich 
(64%) zgadza się lub zdecydowanie zgadza się ze 
stwierdzeniem, że gdy są głodni w pracy, stają się 
mniej efektywni33. 
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KIERUNKI TRANSFORMACJI

Na podstawie badań i analiz infuture.institute oraz 
wyzwań wskazywanych najczęściej przez ekspertów 
zdefiniowane zostały cztery najważniejsze zmiany, 
na które należy zareagować jak najszybciej. Stały 
się one także podstawą do zbudowania czterech 
scenariuszy przyszłości.

Zmiana modelu pracy, nowe kompetencje 
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Większa troska o różne potrzeby 
pracowników
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Zmiana modelu pracy, nowe kompetencje 
Przemysł 4.0 zmienia model pracy oraz wzmacnia 
potrzebę upskillingu34 i uzupełniania kompetencji.

To, że automatyzacja zabierze ludziom pracę, 
stało się już mitem. Mamy obecnie gigantyczny 
niedobór ludzi do pracy, także inżynierów. (...) 
O Przemyśle 4.0 mówimy wtedy, gdy dzięki inte-
gracji różnych technologii (robotyzacja, integracja 
systemów i symulacja, big data, autonomiczne 
roboty mobilne, wytwarzanie przyrostowe) zmie-
niamy model biznesowy lub/i łańcuch warto-
ści firmy i uzyskujemy rewolucyjną zmianę (in 
plus) kluczowych wskaźników biznesowych (np. 
przychodów z produktu, marży, czasu time to 
market itp.). Powoduje to, że przestajemy patrzeć 
na Przemysł 4.0 tylko z perspektywy technologii, 
a zaczynamy z perspektywy modeli biznesowych, 
rozwoju produktów, finansów, rozwoju kompetencji, 
nas i naszych współpracowników.

Jarosław Gracel
wiceprezes ASTOR, dyrektor ds. Przemysłu 4.0

Mimo że poziom cyfryzacji jest w Polsce niepoko-
jąco niski35 (a liczba maszyn i robotów przypada-
jących na liczbę zatrudnionych w przemyśle pozo-
staje poniżej średniej europejskiej), dane Eurostatu 
wskazują, że polski przemysł znajduje się w czo-
łówce najszybciej rosnących wśród państw UE36. 
Potrzeby rynku oraz pandemia COVID-19 wymusiły 
na organizacjach działania dążące do automatyza-
cji i robotyzacji procesów. To zaś skłoniło część firm 
do zintensyfikowania działań w kierunku wdrożenia 
Przemysłu 4.0. Koncepcja ta oznacza jednak nie tylko 
optymalizację poprzez technologizację, ale także 

zmianę modeli biznesowych, rozwoju produktów czy 
kompetencji. Przemysł 4.0 sprawi, że pracownikom 
i pracodawcom stawiane będą nowe wymagania. 
To zaś wpłynie na redefinicję kluczowych kompe-
tencji czy wdrażanie koncepcji upskillingu i reskil-
lingu37  (m.in. poprzez stworzenie możliwości edukacji 
i pogłębiania kompetencji przez zarówno starszych, 
jak i najmłodszych pracowników, w szczególności 
przez kobiety, których wraz z odciążeniem pracy 
fizycznej jest w fabrykach coraz więcej). Nowe kom-
petencje opierać się będą na połączeniu wysokich 
kompetencji cyfrowych (programowania procesów, 
definiowania procedur i delegowania części pracy 
maszynom) oraz kompetencji miękkich (zarządza-
nia ludźmi, elastyczności, komunikacji, krytycznego 
myślenia, empatii czy rozwiązywania złożonych pro-
blemów). Wzmocni to m.in. potrzebę wypracowania 
wewnętrznego systemu dzielenia się wiedzą między 
pracownikami. Nowe modele pracy będą opierać 
się na współpracy na styku człowiek – maszyna. 

Pracownicy fabryk będą stanowić coraz bardziej 
zróżnicowaną demograficznie i kompetencyjnie 
grupę, w której granica między pracownikami umy-
słowymi a fizycznymi będzie ulegała rozmyciu. Poza 
sferą obowiązków pracowniczych wymagających 
stałego doszkalania się zróżnicowaniu będzie rów-

34 Zob. przypis 37.
35 Opracowany przez firmę Siemens specjalistyczny miernik (DIGI 
– digital enterprise index), który w 2021 roku wyniósł 1,8 punktu 
w czteropunktowej skali. 

36 GUS podaje, że w marcu 2022 produkcja sprzedana przemy-
słu była wyższa o 17,3% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy 
notowano wzrost o 18,6% w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego. Kolejne miesiące mogą zaś przynieść dalsze 
wzrosty. GUS, Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 
2022 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-bu-
downictwo-srodki-trwale/przemysl/dynamika-produkcji-sprzeda-
nej-przemyslu-w-marcu-2022-roku,13,39.html (dostęp: 07.07.2022).
37 Reskilling zakłada zdobywanie przez pracowników nowych kom-
petencji, np. w procesie szkoleń, aby dostosować się do zmienia-
jących się wyzwań i zadań. Natomiast upskilling to dalszy rozwój 
kompetencji i specjalizacji pracownika.
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muszą sprostać wymogowi dostosowania 
wewnętrznych procesów – m.in. procesu produk-
cji, przygotowania oferty i sposobu jej dostawy 

– do zróżnicowanych i stale zmieniających się 
potrzeb klientów (pracowników fabryk) i ich 
oczekiwań wobec spożywanego jedzenia (lepiej 
dopasowywać godziny dostaw żywności do 
wymogów przerw, reagować na nowe potrzeby 
pracowników dotyczące rodzaju i formy posiłku 
itd.);

rozwiązaniem ułatwiającym wybór w szerokiej 
ofercie i jej dostarczaniu mogą się okazać coraz 
bardziej zaawansowane aplikacje cyfrowe. 

Zarządzający fabrykami

w rekrutacji wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników konieczne jest zaoferowanie kandy-
datom atrakcyjnego pakietu socjalnego i/lub 
benefitów, np. diety wzbogaconej w nootropy 
(substancje poprawiające funkcje poznawcze) 
czy wysokobiałkowego menu bezmięsnego dla 
osób utrzymujących dietę wegetariańską czy 
wegańską;

różnorodny zespół pracowników będzie kształto-
wał strukturę firmy. Niezbędna będzie elastycz-
ność wobec stale zmieniających się potrzeb 
pracowników;

korzystne będzie zapewnienie przestrzeni relaksu 
i socjalnej oraz zajęć ze sfery wellbeing;

koniecznością staje się również wykorzystanie 
potencjału technologii jako narzędzia wspiera-
jącego interakcje społeczne (umawianie się na 
wspólne posiłki, badanie stanu zdrowia i zapo-
trzebowania na składniki odżywcze).

nież ulegać potrzeba regeneracji i żywienia także 
w miejscu pracy. Ludzie nie będą obciążeni pracą 
fizyczną w takim wymiarze jak dziś, wydatek ener-
getyczny będzie mniejszy. Konieczność zapewnie-
nia posiłków regeneracyjnych nie będzie zatem 
uzasadniona prawnie (jak to jest obecnie). Jednak 
posiłki są ważną częścią funkcjonowania nie tylko 

na poziomie wydatku kalorycznego, ale i wspierania 
funkcji poznawczych czy dobrostanu pracowników. 
Na te zmieniające się modele pracy i idące za tym 
potrzeby pracowników będą musieli odpowiedzieć 
zarządzający przedsiębiorstwami oraz – w porozu-
mieniu z nimi – dostawcy żywności. 
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Większa troska o różne potrzeby pracowników
Wyzwania demograficzne (młode pokolenia na rynku pracy oraz starzejące się społeczeństwo) 
i geopolityczne (m.in. migracje) sprawiają, że organizacje muszą się zatroszczyć o różnorodne 
potrzeby pracowników. 

Rynek pracy będzie potrzebował osób starszych, 
społeczeństwo się starzeje. Choć część bardzo 
się boi, żeby nie podniesiono wieku emerytal-
nego, jednak coraz większy odsetek pracowników 
doczekuje tego wieku w całkiem dobrej formie. 
Nie wszyscy chcą przechodzić od razu na eme-
ryturę. Może na tym zyskać także coraz bardziej 
stechnologizowany przemysł. Starsi pracownicy 
są zaangażowani i przy wsparciu maszyn mogą 
być bardzo cenni. 

HR Partner 
w firmie produkcyjnej zatrudniającej ponad 

tysiąc pracowników

W pierwszej połowie 2022 roku największe zapotrze-
bowanie na pracowników zgłaszały firmy z sektora 
przemysłowego38, a prognoza zatrudnienia wynio-
sła +30%39. Oferty dla pracowników fizycznych już 
charakteryzują się na tle innych krótszym czasem 
rekrutacji40. Intensywne pozyskiwanie pracowników 
wzmaga rywalizację na rynku pracy, presję płacową 
oraz rozbudowywanie benefitów pracowniczych. 
Wyzwania demograficzne i geopolityczne, takie 
jak starzenie się społeczeństwa, umocnienie kobiet, 
migracje i wkraczanie na rynek pracy młodych 
pokoleń, sprawiają, że konieczne jest budowanie 
strategii zarządzania różnorodnością oraz otwar-
cie się na nowych pracowników (włączanie ich do 
organizacji i przydzielanie im konkretnych ról). Jest 
to zatem jedno z kluczowych wyzwań w obsza-
rze pracy. Już dziś na rynku współpracują ze sobą 

cztery pokolenia (generacja Z, millenialsi, generacja X 
oraz baby boomers41). Coraz częściej pracujemy też 
w wielokulturowym środowisku. Z kolei coraz wyraź-
niejszy udział kobiet w rynku pracy (także w fabry-
kach) to podstawa tworzenia bardziej kreatywnych 
i efektywnych zespołów42. Należy liczyć się także z fak-
tem, że wraz z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0 
i odciążeniem pracowników poprzez automatyzację 
i robotyzację fabryki staną się miejscami pracy dla 
dużo szerszej grupy pracowników. Praca w przemy-
śle wymagała będzie nie tylko nowych kompeten-
cji, ale i zmiany struktury zatrudnienia. Tutaj znowu 
konieczna jest wysoka otwartość i rezyliencja oraz 
stałe badanie potrzeb wielu segmentów rotujących 
pracowników, w tym ich potrzeb żywieniowych. Inne 
potrzeby i preferencje żywieniowe mają bowiem 
młodsi pracownicy, pracownicy fizyczni, inne – osoby 
po 50. roku życia. 

Już dziś istotną rolę zaczyna odgrywać np. fortyfika-
cja jedzenia43 niezbędnymi składnikami odżywczymi, 
która pozwala odpowiadać zarówno na zróżnicowane 
potrzeby żywieniowe, jak i na problemy zdrowotne 
całych grup społecznych. Różnicowanie się grupy 
pracowników będzie wymagać coraz bardziej sperso-
nalizowanego podejścia do żywienia w miejscu pracy. 

38 ManpowerGroup, Barometr ManpowerGroup Perspektyw 
Zatrudnienia, prognozy rekrutacyjne firm na drugi kwartał 2022. 
39  Raport portalu Pracuj.pl wskazuje, że w Polsce w minionych trzech 
półroczach największe zapotrzebowanie dotyczyło pracowników 
produkcji — w drugim półroczu 2021 roku kierowano do nich o 29% 
więcej ofert niż w drugim półroczu 2020.
40 Ibidem (badania Pracuj.pl).

41 Do pokolenia baby boomers zaliczamy osoby urodzone między 
1946 a 1964, do generacji X między 1965 a 1979, do millenialsów 
między 1980 a 1995, a do przedstawicieli generacji Z – między 1996 
a 2007.
42 Badania przeprowadzone w 2021 roku przez firmę konsultingową 
Gallup wykazały, że w momencie gdy część zespołów firm z listy 
Fortune 500 (coroczny ranking 500 największych amerykańskich 
przedsiębiorstw) stanowiły co najmniej trzy dyrektorki płci żeńskiej, 
zwrot z inwestycji wzrastał o ponad 66%, a zwrot ze sprzedaży o 42%. 
https://www.deccanherald.com/supplements/dh-education/
gender-diversity-how-soon-will-the-needle-shift-1107977.html 
(dostęp: 28.07.2022).
43 Fortyfikacja żywności oznacza wzbogacanie produktów spożyw-
czych o dodatkowe wartości odżywcze, np. witaminy i minerały. 
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zapewnienie szerokiej oferty produktów i posiłków 
dla zróżnicowanej demograficznie grupy pra-
cowników (m.in. większa częstotliwość dostaw 
bardziej zróżnicowanych posiłków) będzie od 
nich wymagało jednoczesnego zachowania kon-
kurencyjnych cen;

za zmianą oferty produktowej dla zróżnicowa-
nej grupy powinny iść zmiany w budowaniu 
całej usługi (np. nowe formy obsługi procesów  

– intuicyjne aplikacje lub inne formy wpisujące 
się m.in. w potrzeby osób starszych);

by być dostępnym dla klientów (pracowników 
fabryk), należy zapewnić swoim produktom przej-
rzyste i czytelne etykiety, na których znajdą się 
zarówno informacje o składzie, alergenach czy 
kaloryczności, jak i te dotyczące źródła pocho-
dzenia składników oraz sposobów przetwarzania, 
którym była poddawana żywność (np. oznaczenia 
substancji mrożonych, pochodzących z koncen-
tratów, składników odzwierzęcych itp.); 

informacje te powinny zostać pogłębione o spójne 
wytyczne dotyczące utylizacji opakowań, w któ-
rych będzie dostarczana żywność, i powstających 
z nich odpadów z tych opakowań;

w celu odciążenia firm kurierskich i dostawczych 
należy poszerzyć współpracę z rynkiem b2b food 
delivery; 

zmiany w nawykach (większa świadomość ludzi 
w kwestii klimatu) wymuszą na dostawcach posił-
ków dywersyfikację portfolio usług i produktów. 
Z drugiej strony, także po stronie dostawców leży 
kształtowanie świadomości i odpowiedzialnych 
postaw konsumentów, co może wpłynąć na 
budowanie pozycji lidera i na zwiększenie działań 
w obszarze odpowiedzialności biznesu. 

Zarządzający fabrykami

konieczne będzie podjęcie przez nich działań 
w kierunku inkluzywności w kontekście zróżnico-
wanej demograficznie grupy pracowników – pod 
względem ich pochodzenia, wieku, płci i zakresu 
obowiązków;

zapewnienie różnorodnych rozwiązań zarówno 
w sferze dostarczanych pracownikom posiłków, jak 
i sposobów ich dostawy i miejsca ich spożywania;

wyzwania geopolityczne i rosnące ceny mogą 
sprawić, że wyżywienie w miejscu pracy stanie 
się atrakcyjnym benefitem dla kandydatów sta-
rających się o miejsce pracy;

firma będzie zobowiązana reagować na pojawia-
jące się na tle zmian geopolitycznych napięcia 
społeczne, które będą mogły mieć odzwiercie-
dlenie w stanie psychofizycznym pracowników.



50 | Dziś | Kierunki transformacji

Zmiany regulacji prawnych 
Przestarzałe przepisy nie odpowiadają na obecne 
potrzeby pracowników.

Przez ostatnie lata mamy do czynienia z regulacyj-
nym tsunami. Z jednej strony, zjawisko to napędzane 
jest przez dynamiczny rozwój technologii. Z drugiej 
zaś – zmiany regulacyjno-prawne zostają wprowa-
dzane w wyniku radykalnych i niespodziewanych 
wydarzeń (zmiany w obszarze bezpieczeństwa po 
zamachu na WTC, wprowadzanie dystansu spo-
łecznego w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 
czy wprowadzenie RODO przez wzgląd na wysoki 
wzrost przepływów danych osobowych). Dziwi zatem 
fakt, że większość przepisów dotyczących żywienia 
w miejscach pracy w Polsce nie została znowelizo-
wana od lat 90. Obowiązuje wciąż rozporządzenie 
Rady Ministrów z 1996 roku w sprawie profilaktycz-
nych posiłków i napojów (w przypadku pracy zwią-
zanej z bardzo dużym zapotrzebowaniem kalorycz-
nym). Nie przystaje ono jednak do współczesnych 
potrzeb (chociażby w kontekście specjalnych diet, 
alergenów, rosnącej liczby wegetarian czy wegan, 
podczas gdy posiłki regeneracyjne są najczęściej 
mięsne). Jedyną zmianą jest wprowadzona w 2019 
roku możliwość wydania bonów, talonów czy kupo-
nów, jeśli organizacja nie ma możliwości zapew-
nienia zakładowego posiłku w miejscu pracy. Nie 
ma przepisów unijnych narzucających obowiązek 
zapewnienia wyżywienia pracownikom. Dlatego też 

kraje członkowskie regulują te kwestie wewnętrznie. 
Istnieje jedynie regulacja dotycząca czasu trwania 
pracy i częstotliwości przerw – Dyrektywa w sprawie 
czasu pracy44. Na razie brakuje także twardych regu-
lacji mówiących o zdrowiu psychicznym i dobro-
stanie pracownika, co przekłada się też w pośredni 
sposób na kwestię żywienia. Zdrowie psychiczne 
i wellbeing zostały uwzględnione w unijnej strategii 
dotyczącej bezpieczeństwa w pracy na lata 2021–
2027. Jednak pomimo podkreślenia wagi tej kwestii 
Komisja nie zaproponowała żadnych wiążących 
aktów prawnych (jedynie inicjatywy pozaprawne, 
opinie, wytyczne). Pojęcie troski o dobrostan czę-
ściowo daje się zastosować do praktyk z obszaru 
BHP (odnoszących się do fizycznego, emocjonal-
nego i psychicznego zdrowia pracowników), jednak 
rozszerza ono i pogłębia te obszary. W środowisku 
produkcyjnym, gdzie mierniki efektywności są klu-
czowe dla strategii konkurencyjności, dobrostan 
pracowników powinien zatem odgrywać ważną 
rolę, gdyż może wyraźnie przekładać się na wyniki. 
Rosnąca świadomość praw pracowniczych i oferty 
benefitowej będzie generowała oczekiwanie pra-
cowników w stosunku do zakładów pracy, by dostęp 
do wyżywienia tam był jak najłatwiejszy. 

44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX 
:32003L0088 (dostęp: 20.08.2022).
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nowe technologie i zmiany społeczne będą na 
nich wymuszać śledzenie i szybkie wdrażanie 
nowych przepisów, np. sanitarnych, utylizacyjnych, 
dotyczących segregacji odpadów, wykorzystania 
plastiku, wprowadzenia obiegu zamkniętego 
oraz wdrażania systemu kaucjowego i korzysta-
nia z naczyń wielorazowych (bez wprowadzania 
zmian w tym obszarze korzystanie z jednora-
zowego plastiku będzie się wiązało z wyższymi 
kosztami wywozu śmieci oraz odpowiedzialnością 
dostawcy za ślad węglowy generowany podczas 
cyklu produkcji i dostawy żywności);

konieczne stanie się lokalizowanie i wyprzedzanie 
trendów z zakresu świadomości środowiskowej 
i zmian społecznych, by walczyć o pozycję pio-
niera zmian.

Zarządzający fabrykami

będą musieli wsłuchać się w potrzeby zróżnico-
wanej grupy pracowników dotyczące ich diet, 
składników dostarczanych im w posiłkach oraz 
czasu przeznaczonego do ich spożywania;

potrzebne będzie wdrożenie systemów kaucyj-
nych i opakowań wielorazowych, aby zmniejszyć 
koszty wywozu śmieci;

jako pracodawcy będą odpowiedzialni za uprosz-
czenie aktualnie obowiązujących przepisów finan-
sowych dotyczących posiłków dla pracowników 
i stworzenie systemu indywidualnych dofinanso-
wań i rozliczeń żywieniowych, tak by ułatwić im 
dostęp do wyżywienia w miejscu pracy.
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Rezyliencja w zarządzaniu

Kryzysy zdrowotne i powracające pandemie wymuszają redefinicję sposobu zarządzania 
organizacjami oraz wysoką elastyczność i rezyliencję. 

Pandemia COVID-19 zredefiniowała wszystkie aspekty 
naszego życia. Należy liczyć się z tym, że w nadcho-
dzących dziesięcioleciach prawdopodobieństwo 
wystąpienia tego typu epidemii może być nawet 
trzykrotnie wyższe niż dotychczas45. Pomimo że 
pandemia wymusiła konkretny rodzaj zarządzania 
(specustawa o COVID-19 z 2 marca 2020 roku wpro-
wadziła m.in. możliwość nakazu pracy zdalnej), należy 
pamiętać, że uniwersalna strategia zarządzania 
kryzysowego nie istnieje. To, co mogą zrobić orga-
nizacje, to ukierunkować się na zarządzanie zwinne, 
elastyczne, budowanie krótszych, zdywersyfikowa-
nych strategii. Firmy muszą się nauczyć funkcjonować 
w czasach niepewności i ryzyka. Stanowi to też duże 
wyzwanie dla działów HR. Pracownicy bez rozwinię-
tych umiejętności łatwego przystosowywania się czy 
otwartości na zmiany trudniej odnajdą się w kryzysie 
i powracających pandemiach. Zmiany wywołane 
kryzysami zdrowotnymi oraz zmiany w funkcjono-

waniu organizacji wymuszają redefinicję benefi-
tów. Zmieni się nie tylko to, co pracownicy będą 
jeść (kwestia wartości odżywczych w kontekście 
koncepcji food as medicine), ale i w jaki sposób (np. 
problem rosnącej liczby jednorazowych plastiko-
wych opakowań). A także to, jak i gdzie posiłki będą 
dostarczane. Zdalny lub hybrydowy model pracy 
oraz kwestia dystansu społecznego, który musi być 
zachowany także w miejscach spożywania posiłków, 
mogą sprawić, że pojawi się coraz więcej rozwiązań 
wspierających zachowanie zdrowia (np. mniejsze 
pomieszczenia socjalne, gdzie będzie można także 
coś zjeść). 

Zapewnienie pracownikom bezpiecznego epidemio-
logicznie oraz nastawionego na podtrzymywanie 
i nawiązywanie relacji zaplecza socjalnego może 
skutkować większym przywiązaniem do pracodawcy 
i miejsca pracy.

45 Marco Marani et al., Intensity and Frequency of Extreme Novel 
Epidemics, PNAS 2021, 118 (35). https://www.pnas.org/doi/10.1073/
pnas.2105482118.
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w rzeczywistości popandemicznej powinni zapew-
nić sobie elastyczność we współpracy z daną 
firmą i przygotować scenariusze kryzysowe na 
wypadek nawrotu pandemii;

wymagana będzie koncentracja na bezpieczeń-
stwie posiłku (izolowanie posiłku, zastosowanie 
superszczelnych opakowań, witaminizowanie 
posiłków) i bezpieczeństwie spożywania go 
przez pracowników (przeprojektowanie miejsc 
zagęszczenia społecznego – np. kolejek, transakcji 
gotówkowych, wdrożenie certyfikowanych proce-
sów czyszczenia naczyń wielorazowego użytku).

Zarządzający fabrykami

powinni opanować w jak największym stopniu 
bezkontaktowy system zarządzania produkcją 
i utrzymywać stały poziom produkcji przy mniej-
szej liczbie pracowników;

konieczne będzie też zapewnienie ciągłości wyda-
wania posiłków w kantynach, w których należy 
wprowadzić sterowanie ruchem w celu zapobie-
żenia zakażeniom; 

zapewnienie mniejszych pomieszczeń socjalnych 
zamiast jednej dużej kantyny, tak by przeciwdzia-
łać alienacji pracowników i niwelować poczucie 
osamotnienia, rosnącego szczególnie w okresach 
pandemii; 

odpowiednia dieta (m.in. wedle nurtu food 
as medicine) może pomóc w prewencyjnym 
podejściu do zdrowia zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego. To wszystko może wpłynąć na 
zatrzymywanie talentów i zmniejszenie rotacji. 
Troska o wellbeing oraz rozwijanie benefitów 
pozapłacowych stają się zatem czynnikami, które 
wpływają na zwiększanie przewagi konkurencyjnej 
oraz wzmacnianie rekrutacji;

jednym z największych wyzwań ostatnich lat 
jest pogłębiające się zjawisko osamotnienia, co 
wpływa także na funkcjonowanie gospodarek 
(wysokie koszty zwolnień pracowników oraz rota-
cje). Dorosły człowiek spędza w pracy przeciętnie 
jedną trzecią doby. Dbanie o wspólne jedzenie 
w pracy może się przyczynić do niwelowania 
skutków epidemii osamotnienia. 



Główne czynniki zmian
choroby zakaźne 

i powracające pandemie,
konkurencyjność 

i presja płacowa

Jutro

JAK PRACOWAĆ 
ZE SCENARIUSZAMI?
Scenariusze przyszłości to narzędzie wykorzysty-
wane w zarządzaniu strategicznym, które pozwala 
lepiej zrozumieć, jak można funkcjonować w danej 
rzeczywistości. Scenariuszy nie należy traktować 
jako mających się spełnić przepowiedni, ale jako 
pewną wizję przyszłości, swego rodzaju ćwiczenie 
strategiczne, dzięki któremu można zidentyfikować 
ewentualne szanse i zagrożenia oraz odpowie-
dzieć na pytania, co trzeba zrealizować, jakie kroki 
podjąć, jakie technologie wdrożyć. Mówiąc inaczej 

– jak przygotować się na ewentualne zmiany, jak 
opracować najlepszą strategię działania i w kon-
sekwencji – jak pozostać odpornym (resilient) na 
ewentualne zakłócenia (disruption) biznesu. 

54



infuture.institute | Food. Factories. Fluidity | 55

Główne czynniki zmian
choroby zakaźne 

i powracające pandemie,
konkurencyjność 

i presja płacowa
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KROK 1: 

Jedna z metod tworzenia scenariuszy przyszłości 
zakłada bazowanie na dwóch głównych zmiennych, 
które stanowią ramę dalszej pracy z czynnikami 
zmian. W procesie badawczym postawione zostały 
dwa pytania: o miejsce pracy – jak będzie wyglądała 
w przyszłości praca w fabryce – oraz o pracownika 

– kim będzie i jakie będą jego potrzeby.

Próba uzyskania odpowiedzi na te pytania pozwo-
liła wyłonić (także na podstawie najistotniejszych 
zmian) dwie osie:

Osie te oddają dwie zmienne — społeczną i techno-
logiczną. Wszystkie cztery scenariusze otrzymane 
w wyniku przecięcia osi odzwierciedlają również 
wpływ wcześniej zidentyfikowanych trendów, zjawisk 
i czynników zmian (innych niż zmienne zdefiniowane 
na osiach) oraz stanowią odpowiedzi na najważniej-
sze wyzwania zdefiniowane w procesie badawczym. 

Różnorodność 
zatrudnienia

Koncentracja 
na technologii

Współdziałanie 
człowieka 

i technologii

Homogeniczność 
zatrudnienia

KROK 2: 
CZYNNIKI ZMIAN I WATCH OUTY
W budowie scenariuszy zostały także uwzględ-
nione tzw. kluczowe czynniki zmian. Rozpoznanie 
ich jest o tyle istotne, że pozwala odpowiednio 
wcześniej przygotować się na przyszłość. Spośród 
wszystkich zdefiniowanych w procesie badawczym 
zmian (przy uwzględnieniu wszystkich etapów pro-
cesu badawczego: desk research, panel ekspercki, 
wywiady, badania) zespół infuture.institute wybrał 
12 (w czterech obszarach: technologicznym, spo-
łecznym, środowiskowym oraz ekonomiczno-regu-
lacyjnym), kluczowych z perspektywy przyszłości 
żywienia w fabrykach. 

CZYNNIKI ZMIAN:

EPIDEMIA OSAMOTNIENIA 
izolacja społeczna i samotność wpływają na 
zdrowie społeczeństw (nie tylko psychiczne, ale 
i fizyczne), generując poważne konsekwencje, 
także ekonomiczne.

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 
(LIFELONG LEARNING)
koncepcja społeczeństwa nieustannie uczą-
cego się w pewnym stopniu staje się nad-
rzędną koncepcją w edukacji.

HIPERPERSONALIZACJA
wskazuje na wykorzystanie danych na temat 
pojedynczej jednostki i kierowanie komunikatu 
bezpośrednio do niej.

ZAŁOŻENIA 
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MONITORING I KONTROLING 
pojawia się coraz więcej rozwiązań monitorują-
cych efektywność, wydajność i produktywność.

ALGORYTMIZACJA ŻYCIA
wykorzystywanie algorytmów w każdej sferze 
życia; ich zadaniem jest dokładne rozpoznanie 
potrzeb ludzi i dopasowanie do nich treści, 
usług, produktów.

KRYZYSY ZDROWOTNE
problemy wynikające z powracających pande-
mii, stanu zdrowia psychicznego społeczeństw 
czy chorób cywilizacyjnych.

KLIMATOCENTRYZM I ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ 
ŚRODOWISKOWA
większa świadomość i koncentracja ludzi 
oraz firm na problemie zmian klimatycznych 
i podejmowanie działań w kierunku ogranicze-
nia negatywnego wpływu własnych działań 
na środowisko.

EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE 
coraz częściej mamy do czynienia z ekstre-
malnymi zjawiskami pogodowymi, skrajnie 
wysokimi i niskimi temperaturami oraz hura-
ganami, burzami, ulewami. 

DOCHÓD PODSTAWOWY
koncepcja świadczenia pieniężnego przyzna-
wanego bezwarunkowo każdemu obywate-
lowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
życiowych. 

KOŃCZĄCE SIĘ ZASOBY 
na świecie zaczyna brakować podstawowych 
surowców. Mierzymy się dziś z niedoborem 
słodkiej wody, metali, minerałów i innych natu-
ralnych materiałów, w tym żywicy, drewna czy 
pigmentów.

KONKURENCYJNOŚĆ I PRESJA PŁACOWA
presja płacowa rośnie w branżach, gdzie są 
największe trudności z pozyskiwaniem pra-
cowników, czyli tam gdzie jest najniższa stopa 
bezrobocia albo nie ma go wcale. W takiej 
sytuacji pracodawcy, chcąc pozyskać pra-
cowników, muszą im oferować dostatecznie 
korzystne warunki płacowe.

WOJNY SPOŁECZNE
narastające niepokoje i napięcia między gru-
pami społecznymi, przeradzające się w bunty 
i protesty.
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Poza czynnikami uwzględnionymi w budowaniu sce-
nariuszy przyszłości fabryk zdefiniowano także kilka 
kluczowych czynników, które pełnią rolę tzw. watch 
outów. Mają one przypominać, że scenariusze nie są 
samospełniającą się przepowiednią, a pojawienie się 
na horyzoncie niespodziewanego zdarzenia może 
zredefiniować zastaną rzeczywistość. 

WATCH OUTY: 

ALGORYTMIZACJA ŻYCIA 
(czynnik technologiczny)

Algorytmy wykorzystywane przez system hiper- 
personalizacji nie nadążają za szybkim napły-
wem różnorodnych pracowników. Mamy 
do czynienia z AI bias46. To z kolei pogłębia 
konflikty i nierówności między pracownikami. 
Kolejna pandemia to pandemia związana 
z wykorzystywaniem danych.

WOJNY SPOŁECZNE 
(czynnik społeczny)

Hiperinflacja, kryzys żywnościowy są przy-
czyną niepokojów społecznych. Ludzie wycho-
dzą na ulice, dochodzi do zamieszek. Rośnie 
polaryzacja. 

DOCHÓD PODSTAWOWY 
(czynnik ekonomiczny) 

Wprowadzenie dochodu podstawowego 
wpływa negatywnie na utrzymanie pracowni-
ków w fabrykach. Mamy do czynienia z maso-
wymi rezygnacjami z pracy. 

EKSTREMALNE 
ZJAWISKA POGODOWE 
(czynnik środowiskowy)

Dla fabryk priorytetem jest kwestia zaopie-
kowania się pracownikami – migrantami 
klimatycznymi. Zarządzają przez kryzys. Nie 
koncentrują się na budowaniu odporności 
na ekstremalne zjawiska pogodowe.

46 Zjawisko polegające na tym, że algorytm generuje wyniki, które 
wykluczają część społeczeństwa (np. osoby o danej płci, pocho-
dzeniu, religii itd.) z powodu błędnych założeń w procesie uczenia 
maszynowego. 
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W wyniku analizy powstały następujące scenariusze:

Deglobalized Modularity,

Digital Supremacy,

Inequality Loop,

Limited Growth.

W każdym scenariuszu znajduje się opis scena-
riusza przyszłości (uwzględniający czynniki zmian, 
profil fabryki i jej pracowników), sygnały zmian 
wskazujące na potencjalne spełnienie się wizji oraz 
wskaźnik fluidity index, określający poziom ocze-
kiwań osób decyzyjnych w fabrykach i gotowość 
producentów i dostawców jedzenia. 

SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

Opracowanie własne, 
infuture.institute, sierpień 2022. 

uczenie się 
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CZYNNIKI ZMIAN

„WATCH OUTY”
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KONCENTRACJA NA TECHNOLOGII / RÓŻNORODNOŚĆ ZATRUDNIENIA

Deglobalized Modularity 
SCENARIUSZ PRZYSZŁOŚCI

• klimatocentryzm i rosnąca świadomość środowiskowa
• monitoring i kontroling

GŁÓWNE CZYNNIKI ZMIAN
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W tym scenariuszu nasilające się ekstremalne 
zjawiska pogodowe (susze, burze, ulewne desz-
cze), trwające wciąż konflikty zbrojne w Europie, 
rosnące niepokoje społeczne wymusiły koniecz-
ność wykształcenia postawy odporności (rezy-
liencji) i elastyczności. W fabrykach pracują 
głównie roboty, a procesami zarządza zdalnie 
grupa specjalistów. Łączą oni umiejętno-
ści miękkie (zarządzanie procesami, agility, 
kreatywność, innowacyjność) i cyfrowe (big 
data, VR, digital twin, IoT). Szkolenia pracowni-
ków odbywają się w metawersum47. Przez brak 
ograniczeń (geograficznych, językowych, zdro-
wotnych) pracownikiem fabryki może być każda 

osoba posiadająca odpowiednie kompeten-
cje. Ze względu na tak wysoką automatyzację 
i technologizację fabryki są kilkukrotnie mniej-
sze i modułowe. Produkuje się w nich głównie 
komponenty i elementy większych konstrukcji. 
Bywa, że przenoszone są z miejsca na miejsce. 
Dzięki monitoringowi i kontrolingowi jesteśmy 
w stanie lepiej zarządzać procesami produk-
cyjnymi (obieg zamknięty, wdrożenie koncepcji 
less waste i zwinne zarządzanie produkcją), co 
w obliczu katastrofy klimatycznej jest koniecz-
nością. Istotnym tematem staje się też walka 
z zanieczyszczeniem cyfrowym48 przy tak wyso-
kim poziomie technologizacji. 

Fabryki „mobilne” – budowane, uruchamiane, pakowane i przenoszone w zależności od potrzeb, 
standardów branżowych lub dostępu do surowców – mogą być jednym z czterech archetypów 
fabryk przyszłości. Przykładem są systemy produkcji palet tekturowych w grupie IKEA. Taki system 
może zostać bardzo szybko zbudowany, zamontowany i uruchomiony w dowolnym miejscu na hali 
produkcyjnej lub też w jej bezpośredniej bliskości na czas realizacji zlecenia. Kolejnym przykładem są 
minifabryki narzędzi i komponentów do realizacji dużych inwestycji budowlanych firmy Skanska czy 
koncepcja modułowej mleczarni Nestlé, która będzie mogła powstawać w czasie do 50% krótszym 
niż standardowa konstrukcja. Ustandaryzowane elementy konstrukcji budynku, paneli solarnych, 
gotowe elementy wyposażenia budynku w postaci sal, stołówki mają umożliwić standaryzację 
w obszarze projektowania i budowy fabryk jako kontynuację standaryzacji w obszarze technologii 
produkcyjnych i infrastruktury. 

Jarosław Gracel 
wiceprezes ASTOR, dyrektor ds. Przemysłu 4.0.

47 Współdzielone środowisko wirtualne, składające się z różnych 
światów wirtualnych, w których użytkownicy mogą wchodzić 
ze sobą w interakcję w czasie rzeczywistym.

48 Zanieczyszczenie cyfrowe oznacza całe zanieczyszczenie 
oraz ślad węglowy wygenerowany przez użytkowanie internetu, 
np. generowanie danych, gromadzenie ich na serwerach itd.
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SCENARIUSZ A ŻYWIENIE W FABRYKACH

FORMA POSIŁKU

Produkcja posiłków ma minimalny wpływ na środo-
wisko. Aby maksymalnie ograniczyć zużycie wody, 
która staje się jednym z najcenniejszych zasobów, 
posiłki mają formę kapsułek, proszku, tabletek, pla-
strów. To sprawia też, że mogą być spożywane szyb-
ciej i bardziej higienicznie. W pierwotnej formie nie 
zawierają wody, nie są więc zagrożone bakteriami 
i w związku z tym się nie psują. Nie generują także 
dużej ilości odpadów. Są wegańskie. Zawierają dużo 
białka, składników odżywczych i minerałów. 

DOSTAWA

Pracownicy, podpisując umowę z pracodawcą, 
mają możliwość wyboru modelu subskrypcyjnego 
na konkretną usługę i wybrany, dostosowany do 
swoich preferencji i smaku produkt. Paczki z przygo-
towaną żywnością dowożone są do pracy regularnie 
raz w miesiącu (co zapobiega przy okazji genero-
waniu śladu węglowego). Dostawcy raz w miesiącu 
odbierają także opakowania pozostałe po sprosz-
kowanych posiłkach czy kapsułkach. 

SPOSÓB JEDZENIA

Przygotowanie posiłku jest bardzo szybkie, co 
pozwala pracownikom przeznaczyć więcej czasu na 
przerwy żywnościowe w pracy. Oprócz tego funkcja 
społeczna spełniania jest w metawersum. Działy 
odpowiedzialne w firmach za employer branding 
organizują cykle wydarzeń integracyjnych w świecie 
wirtualnym, aby utrzymać koleżeńskie relacje między 
pracownikami. 
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49 Water Conflict Chronology, Pacific Institute, Oakland, CA, 2022. 
https://www.worldwater.org/water-conflict/ (dostęp: 28.07.2022).
50 Karine Trinquetel, Can the inflation stir us toward a more clima-
te-conscious consumption?, Kantar, 2022. https://www.kantar.com/
inspiration/inflation/can-the-inflation-stir-us-toward-a-more-c-
limate-conscious-consumption (dostęp: 28.07.2022).

Według Pacific Institute walka o zasoby wodne to 
nasilający się problem na świecie, mający wpływ na 
funkcjonowanie społeczeństw i biznesu. W 2021 roku 
doszło do 127 tego typu konfliktów (dla porównania 
w 2000 roku były to 22 konflikty)49.
 

W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele marek ofe-
rujących rozwiązania typu powder food. Obecnie na 
rynku światowym jest już kilkadziesiąt takich firm (np. 
Huel, Queal, Y-Food, Supersonic), a liczba ta wciąż 
rośnie. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby 
tego raportu prawie jedna czwarta pracowników 
fabryk (24,7%) zadeklarowała przekonanie, że w przy-
szłości spożywanie posiłków będzie zoptymalizowane 
i szybko dostępne w postaci tabletek czy koktajli.

W badaniu dla Kantar Global Issues Barometer 
połowa uczestników wskazuje, że już zmodyfikowała 
swoje nawyki zakupowe i przestała kupować pewne 
produkty ze względu na ich wpływ na środowisko50.



Fluidity index to wskaźnik, który pozwala przeanalizować określone zmienne w dwóch perspektywach – oczekiwań osób decyzyjnych 
w fabrykach oraz gotowości producentów i dostawców jedzenia. Zmienne to nic innego jak istotne kwestie pojawiające się w konkretnym 
scenariuszu przyszłości. Wskaźnik wskazuje na częste dysproporcje między oczekiwaniami osób decyzyjnych w fabrykach w kontekście 
zmian w systemie żywienia a gotowością branży na te zmiany – i odwrotnie. Fluidity index stanowi część Fluidity Matrix, szerszej analizy, 
która pozwala kompleksowo przyjrzeć się zmianom i wpisać je w określony rodzaj działania strategicznego.
Fluidity Matrix oraz fluidity index stanowią analizę danych zebranych podczas warsztatu badawczego w lipcu 2022 roku, w którym 
wzięło udział ośmioro specjalistów z branży food tech. 
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FLUIDITY INDEX

OCZEKIWANIA OSÓB DECYZYJNYCH W FABRYKACH 

GOTOWOŚĆ PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW JEDZENIA

1. oszczędność wody

2. jedzenie w formie kapsułek, plastrów, proszku

3. jedzenie, które się nie psuje

4. jedzenie wegańskie

5. jedzenie bogate w białko, składniki odżywcze i minerały

6. dostawa w modelu subskrypcyjnym

7. odbiór i ponowne wykorzystanie opakowań

8. funkcja społeczna jedzenia realizowana w metawersum
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RÓŻNORODNOŚĆ ZATRUDNIENIA / WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEK – TECHNOLOGIA

Digital Supremacy
SCENARIUSZ PRZYSZŁOŚCI

• hiperpersonalizacja
• epidemia osamotnienia

GŁÓWNE CZYNNIKI ZMIAN



infuture.institute | Food. Factories. Fluidity | 69

OPIS

Potencjał, mnogość coraz inteligentniejszych 
technologii dążących do osiągnięcia autonomii 
sprawiły, że rządy stanęły przed koniecznością 
ich uregulowania. Dyrektywy i ustawy dyktują 
kierunek rozwoju technologii w tym scenariuszu. 
Ich celem jest optymalizacja i usprawnianie 
procesów, nie eliminacja czynnika ludzkiego. 
Człowiek pozostaje odpowiedzialny za krytyczne 
i kreatywne myślenie i zarządzanie zmianą. 
Praca w przemyśle i fabrykach przestaje być 
kojarzona z ciężką fizyczną pracą. Najwyższy 
wskaźnik efektywności mają firmy o wyso-
kim stopniu różnorodności. Fabryki koncen-

trują się zatem na zatrudnianiu osób o różnym 
wykształceniu, pochodzeniu, płci, w różnym wieku. 
Kluczowe dla pracowników fabryk stają się 
kompetencje cyfrowe i umiejętność współpracy 
na styku człowiek – technologia. Wsparciem 
w budowaniu efektywności jest hiperperso-
nalizacja. Pozwala ona w czasie rzeczywistym 
weryfikować kompetencje i wskazywać nowe 
ścieżki rozwoju pracownikom (upskilling i reskil-
ling). Będąc w ciągłej relacji z technologią, 
coraz trudniej jednak budować spontaniczne 
i przypadkowe relacje w pracy, co pogłębia 
epidemię osamotnienia.

Zmieni się wiele i w wielu obszarach. Wejdą maszyny, będą one w fabrykach coraz nowsze, coraz 
mocniej zautomatyzowane, więcej obszarów zostanie zrobotyzowanych. Wszystkie nasze zakłady 
mocno się pod tym względem rozwijają. Obserwuję jednak na przestrzeni lat: człowiek i jego umie-
jętności zawsze będą potrzebne. To będzie się równoważyć i będzie musiało się uregulować. 

HR Partner 
w firmie produkcyjnej zatrudniającej 

ponad tysiąc pracowników
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FORMA POSIŁKU

Forma jedzenia jest różnorodna i dopasowana do 
gustów i potrzeb. Bardziej liczy się jednak to, jaką 
funkcję pełni zjedzony posiłek. Inteligentne aplikacje 
i czujniki codziennie monitorują parametry organizmu 
pracowników. Następnie informują poprzez aplika-
cję zewnętrzną firmę, w której psychodietetycy przy 
wsparciu AI tworzą codzienny jadłospis odpowia-
dający na indywidualne potrzeby zdrowotne i pre-
ferencje pracownika. Posiłki zawierają adaptogeny 
(substancje pozwalające organizmowi radzić sobie 
ze stresem) i nootropy (substancje poprawiające 
funkcje poznawcze). 

DOSTAWA

W związku z różnym zapotrzebowaniem i czasem 
pracy posiłki dostarczane są do pracowników 
przez dostawców w różnych oknach czasowych. 
Obsługują je głównie wyspecjalizowane wirtualne 
kuchnie, które nie świadczą usług na miejscu, lecz 
obsługują klientów online. 

SPOSÓB JEDZENIA

Hiperpersonalizacja wpływa także na sposób spo-
żywania posiłków. Pracownicy sami regulują czas 
pracy i częstotliwość przerw, co sprawia, że jedzą 
często w samotności. 
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Choć w najbliższych latach globalnie 85 milionów 
stanowisk może zostać zastąpionych przez maszyny 
i algorytmy, to równocześnie aż 97 milionów lepiej 
dostosowanych do nowego podziału pracy zawodów 
może się pojawić w 15 branżach51.

Coraz bardziej popularne są tzw. wirtualne restau-
racje. Niemal 70% Polaków deklaruje, że zamówiłoby 
jedzenie z lokalu, który nie obsługuje klientów na 
miejscu52. Szacuje się także, że do 2030 roku połowa 
zamówień na wynos pochodzić będzie z lokali ofe-
rujących tylko jedzenie w dostawie.

Samotność staje się w ostatnich latach coraz więk-
szym problemem, zagrażającym nie tylko pojedyn-
czym jednostkom, ale też całemu społeczeństwu, 
w tym pracodawcom. Oszacowano, że negatywne 
skutki samotności (zarówno zdrowotne, w postaci 
np. depresji, jak też te związane z produktywnością) 
kosztują angielskich pracodawców ponad 2 miliardy 
funtów rocznie53. Badania z 2021 roku wskazują, że 
samotność poprzez swój negatywny wpływ na zdro-
wie wiąże się z wyższymi wydatkami zdrowotnymi54. 

Coraz więcej badań klinicznych wskazuje na korzy-
ści substancji nootropowych, które wspomagają 
tzw. zdrowie poznawcze (ang. cognitive health). Na 
rynku jest też widoczna rosnąca liczba produktów 
i suplementów55 pomagających wzmocnić funkcje 
poznawcze mózgu, oddziałujących na poprawę 
pamięci, koncentrację i zmniejszenie „mgły mózgo-
wej” oraz zawierających składniki, które korzystnie 
wpływają na neuroprzekaźniki w mózgu, zmniejszając 
uczucie stresu i niepokoju.

51 World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020, https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/ (dostęp: 28.07.2022).
52 Badania CAWI na próbie 747 osób zamawiających jedzenie w dostawie, na podstawie danych wewnętrznych Rebel Tang i analizy 
wypowiedzi internautów zebranych w systemie SentiOne.
53 New Economics Foundation, The cost of loneliness to UK employers, https://www.co-operative.coop/campaigning/cost-of-loneliness 
(dostęp: 20.08.2022).
54 Rachel Meisters et al., Does Loneliness Have a Cost? A Population-Wide Study of the Association Between Loneliness and Healthcare 
Expenditure, „International Journal of Public Health”, 2 February 2021. doi: 10.3389/ijph.2021.581286.
55 Np. produkty Brain Health Formula, Neuro Mints, LGND Nootropic Drink, MadMonq, Impara, 16VIT.
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FLUIDITY INDEX

OCZEKIWANIA OSÓB DECYZYJNYCH W FABRYKACH

GOTOWOŚĆ PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW JEDZENIA

1. hiperpersonalizacja posiłków

2. inteligentne aplikacje i czujniki monitorują zdrowie pracowników

3. jadłospis tworzony przez psychodietetyków i AI

4. posiłki bogate w adaptogeny i nootropy

5. dostawa w różnych oknach czasowych

6. jedzenie przygotowywane jest w dark kitchens

7. pracownicy sami regulują czas pracy i częstotliwość przerw
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Fluidity index to wskaźnik, który pozwala przeanalizować określone zmienne w dwóch perspektywach – oczekiwań osób decyzyjnych 
w fabrykach oraz gotowości producentów i dostawców jedzenia. Zmienne to nic innego jak istotne kwestie pojawiające się w konkretnym 
scenariuszu przyszłości. Wskaźnik wskazuje na częste dysproporcje między oczekiwaniami osób decyzyjnych w fabrykach w kontekście 
zmian w systemie żywienia a gotowością branży na te zmiany – i odwrotnie. Fluidity index stanowi część Fluidity Matrix, szerszej analizy, 
która pozwala kompleksowo przyjrzeć się zmianom i wpisać je w określony rodzaj działania strategicznego.
Fluidity Matrix oraz fluidity index stanowią analizę danych zebranych podczas warsztatu badawczego w lipcu 2022 roku, w którym 
wzięło udział ośmioro specjalistów z branży food tech. 
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HOMOGENICZNOŚĆ ZATRUDNIENIA / KONCENTRACJA NA TECHNOLOGII

Inequality Loop 
SCENARIUSZ PRZYSZŁOŚCI

• choroby zakaźne i powracające pandemie
• konkurencyjność i presja płacowa

GŁÓWNE CZYNNIKI ZMIAN
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OPIS

Postępująca automatyzacja i robotyzacja spra-
wiają, że fabryki rozwijają się szybciej niż pracow-
nicy. Strategia koncentrowania się na talentach 
(niezbędnych do zarządzania cyfrową trans-
formacją) przysłoniła pracodawcom kwestię 
zadbania o potrzeby szeregowych pracowników. 
Podstawę funkcjonowania fabryk nadal stanowią 
słabo zarabiający pracownicy fizyczni, których 
wciąż brakuje, przez co pogłębia się presja pła-
cowa. Nawracające pandemie narzucają nowe 

zmiany i regulacje. W związku z nierównościami 
wobec pracowników czy przestojami w pracy 
zarobkowej spowodowanej kolejnymi kryzysami 
i szybko zmieniającymi się przepisami narastają 
niepokoje społeczne. Pracownicy niższych szcze-
bli zaczynają się buntować. Różnice w stano-
wiskach, wykonywanej pracy i kompetencjach 
wpływają na rodzaj przydzielonych benefitów 
i skalę objęcia opieką przez pracodawcę. 

W ostatnich latach pandemia Covid-19 stanowiła jedno z największych wyzwań nie tylko w kontek-
ście zdrowia, ale także biznesu. Szybka digitalizacja i dopasowanie się do nowych warunków stały się 
koniecznością. Jednym z filarów raportu jest – fluidity – czyli elastyczność w działaniu. Jest ona nie-
zbędna w ciągle zmieniającym się świecie, gdzie kryzysy związane z chorobami zakaźnymi, brakiem 
surowców i skutkami dewastacji klimatu są niemal codziennością. W tym niezbyt optymistycznym 
scenariuszu należy zwrócić szczególną uwagę na człowieka i jego potrzeby, także w środowisku pracy. 
Mimo szybkiego rozwoju technologii i automatyzacji człowiek nadal pozostaje niezastąpionym ogniwem, 
którego kreatywne i krytyczne myślenie są dziś i pozostaną w przyszłości kompetencjami najbardziej 
pożądanymi.

Michał Obłąk
Chief Technology Officer w SmartLunch
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FORMA POSIŁKU

Posiłki wciąż mają dość zróżnicowaną formę, jed-
nak uzupełniane o suplementy, shoty witaminowe56 
wspomagające odporność (w kontekście kryzysów 
zdrowotnych). Pracownicy są też zobligowani do kon-
sultacji z dietetykiem, gdyż pracodawcy mają świa-
domość, jak ważna jest efektywność, która wspiera 
konkurencyjność biznesu. 

DOSTAWA

Sposób dostawy uległ automatyzacji i autonomizacji. 
Odbywa się za pomocą dronów. Aby uniknąć prze-
mieszczania się pracowników po fabryce, posiłki dowo-
żone są im przez zrobotyzowane wózki czy przez roboty. 

SPOSÓB JEDZENIA

W obawie przed kolejnymi kryzysami zmianie ule-
gły sposób i miejsce spożywania posiłków w pracy. 
Pracownicy nie jedzą ich w stołówkach, lecz w wyzna-
czonych miejscach bliżej stanowiska pracy. Herme-
tycznie zapakowane posiłki są spożywane w samot-
ności lub w mniejszym gronie.

56 Shot witaminowy to skoncentrowana dawka składników odżywczych, 
witamin, minerałów. 
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Po wielu kontrowersjach i zarzutach dotyczących braku 
dbałości o ich bezpieczeństwo pracownicy, którzy wcze-
śniej stworzyli zbiórkę na walkę z pracodawcą o swoje 
prawa, założyli pierwszy związek zawodowy w Amazonie 
w Stanach Zjednoczonych57. 

Według IPCC w niektórych częściach świata nagłe straty 
w produkcji żywności spowodowane katastrofami kli-
matycznymi, połączone ze zmniejszoną różnorodnością 
diety konsumentów, już teraz przyczyniły się do wzrostu 
niedoboru składników odżywczych. Oprócz działań biz-
nesowych mających na celu uchronić podaż (np. przez 
dywersyfikowanie źródeł surowców czy budowanie part-
nerstw z dostawcami) marki podejmują się modyfikacji 
genetycznej żywności. Strategie adaptacyjne obejmują 
wzbogacanie żywności o dodatkowe składniki, co już 
dziś jest widoczne w branży FMCG: tradycyjne produkty 
(batoniki, jogurty, a nawet piwo) są uzupełniane m.in. 
o witaminy czy probiotyki. Zainteresowanie funkcjonalną 
żywnością wzrasta także w kontekście pandemii oraz 
trendu budowania codziennej odporności58.

Wingcopter w maju 2022 ogłosił partnerstwo z Conti-
nental Drones59 mające na celu stworzenie ogromnej 
sieci dostaw obejmującej 49 krajów w Afryce. Umowa 
wyznacza wzniosły cel, jakim jest wdrożenie 12 000 198 
systemów dronów Wingcoptera w ciągu najbliższych 
pięciu lat. Choć w Europie i USA wdrożeń dronów 
dostawczych nie jest wciąż wiele, za to pozostaje dużo 
pytań o skuteczność tego rozwiązania i dotyczące go 
regulacje, to widoczne są kolejne innowacje w tym 
obszarze. Zapotrzebowanie, by były one coraz szybsze 
i coraz bardziej spersonalizowane, sprawia, że wiele firm 
eksperymentuje z dostawami jedzenia, np. w Lublinie 
firma DeliveryCouple60 testuje robota, który dostarcza 
jedzenie z jednej z lubelskich restauracji.

57 https://www.gofundme.com/f/support-the-amazon-labor-union?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campa-
ign=p_lico+share-sheet (dostęp: 20.08.2022). 
58 IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vuneralibity, 2022. https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_
SummaryForPolicymakers.pdf (dostęp: 22.08.2022).
59 Brian Heater, Wingcopter details plans to deploy 12,000 drones across Africa, Techcrunch, maj 2022. https://techcrunch.com/2022/05/19/
wingcopter-details-plans-to-deploy-12000-drones-across-africa/?guccounter=1 (dostęp: 28.07.2022).
60 Rafał Gdak, Mateusz wyjechał na ulice Lublina. Robot dostarcza jedzenie z restauracji, Spider’s Web, listopad 2021. https://spidersweb. pl/2021/11/robot-
-mateusz-dostarcza-jedzenie-lublin-delivery-couple.html (dostęp: 28.07.2022). Strona internetowa Delivery Couple: https://www.deliverycouple.com/.
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FLUIDITY INDEX

OCZEKIWANIA OSÓB DECYZYJNYCH W FABRYKACH

GOTOWOŚĆ PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW JEDZENIA

1. do posiłków dodawane są shoty i kroplówki witaminowe wspierające odporność

2. obowiązkowe konsultacje z dietetykiem

3. w pełni zautomatyzowana dostawa posiłków za pomocą dronów

4. w pracy posiłki dostarczane są przez zrobotyzowane wózki

5. hermetycznie zapakowane posiłki jedzone są w samotności lub w małych grupach
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Fluidity index to wskaźnik, który pozwala przeanalizować określone zmienne w dwóch perspektywach – oczekiwań osób decyzyjnych 
w fabrykach oraz gotowości producentów i dostawców jedzenia. Zmienne to nic innego jak istotne kwestie pojawiające się w konkretnym 
scenariuszu przyszłości. Wskaźnik wskazuje na częste dysproporcje między oczekiwaniami osób decyzyjnych w fabrykach w kontekście 
zmian w systemie żywienia a gotowością branży na te zmiany – i odwrotnie. Fluidity index stanowi część Fluidity Matrix, szerszej analizy, 
która pozwala kompleksowo przyjrzeć się zmianom i wpisać je w określony rodzaj działania strategicznego.
Fluidity Matrix oraz fluidity index stanowią analizę danych zebranych podczas warsztatu badawczego w lipcu 2022 roku, w którym 
wzięło udział ośmioro specjalistów z branży food tech. 



infuture.institute | Food. Factories. Fluidity | 79



8080

HOMOGENICZNOŚĆ ZATRUDNIENIA / WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEK – TECHNOLOGIA

Limited Growth  
SCENARIUSZ PRZYSZŁOŚCI

• uczenie się przez całe życie
• kończące się zasoby

GŁÓWNE CZYNNIKI ZMIAN
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OPIS

W wyniku kryzysu gospodarczego (a co za tym 
idzie – ograniczenia produkcji) firmy koncentrują 
się na dywersyfikowaniu źródeł przychodów i szu-
kaniu alternatyw biznesowych. Koncentracja na 
celach krótkoterminowych (zarządzanie kryzy-
sowe spowodowane brakiem surowców) sprawia, 
że szanse transformacji w kierunku inteligent-
nych i zautomatyzowanych fabryk nie są w pełni 
wykorzystywane. 

Firmy i organizacje, mając świadomość kosztów 
związanych z rotacją, inwestują w programy 
lifelonglearningowe skierowane do obecnych 
pracowników. Potrzeba utrzymania pracowni-
ków oraz podniesienia efektywności ich pracy 
staje się celem pracodawców. W obliczu kryzysu, 
w obawie przed utratą stanowiska, pracownicy 
zdają sobie sprawę, że stałe podnoszenie kom-
petencji jest koniecznością. Brak inwestowania 
w nowe talenty sprawia, że jednym z istotnych 
wyzwań staje się także konieczność niwelowania 
homogeniczności zatrudnienia. 

Kryzysy sprawiają, że zaczynamy koncentrować się na celach krótkoterminowych. Myślenie systemowe, 
holistyczne schodzi na drugi plan. Jednak należy pamiętać, że to ono jest niezbędne do zrozumienia 
zależności pomiędzy różnymi elementami systemu. Praca z trendami może to wspierać i pomagać 
spojrzeć szerzej i dalej. Może otworzyć głowę na tematy, które pozornie nas nie dotyczą, ale mogą 
pomóc znaleźć drogę do wypracowania innowacji. Czasami, widząc potrzebę czy konieczność zmian, 
nie warto walczyć z otaczającą rzeczywistością lub z ograniczeniami, ale wymyślić nowe drogi, spoj-
rzeć na wyzwania z zupełnie nowej perspektywy. 

Aleksandra Trapp
Head of Culture&Trends
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FORMA POSIŁKU

Kryzysy (m.in. wysokie i wciąż rosnące ceny żywności) 
sprawiają, że jedzenie staje się istotnym benefitem 
z perspektywy pracownika. Forma jedzenia nie zmie-
nia się. Coraz częściej stosowane są jednak liczne 
zamienniki brakujących produktów. Posiłki są forty-
fikowane odpowiednimi minerałami i witaminami 
wzmacniającymi ich wartość odżywczą.

DOSTAWA

W wyniku braku różnorodności posiłków (wynikają-
cego z kryzysu surowcowego / żywnościowego / ener- 
getycznego) pracownicy nie mają możliwości wyboru. 
Firmy zewnętrzne dostarczają kilkaset porcji tego 
samego dania w zależności od dostępnych na rynku 
produktów. Konsekwencją tego jest zoptymalizo-
wanie procesu dostawy. 

SPOSÓB JEDZENIA

Posiłki są spożywane wspólnie w stołówkach, kanty-
nach. Duży nacisk położony jest na społeczną funkcję 
jedzenia. 
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Kryzysy uwidaczniają potrzebę dokształcania pracow-
ników i dostosowywania ich umiejętności do nowych 
wyzwań i zadań. Jak wynika z ankiety TalentLMS, 
Workable i „Training Journal”, 68% z ankietowanych 
firm inwestuje w szkolenia reskillingu i upskillingu, aby 
odpowiedzieć na zmiany w organizacji, a 65% szkoli 
swoich pracowników z nowych technologii61.

Badania The Food Foundation wykazały, że w ostatnim 
miesiącu członkowie 12,8% gospodarstw domowych 
w Wielkiej Brytanii (6,8 miliona dorosłych) spożywali 
mniejsze posiłki niż zwykle lub pomijali posiłki, ponie-
waż nie mogli sobie pozwolić na jedzenie lub uzyskać 
do niego dostępu. Ponadto 8,8% gospodarstw domo-
wych (4,6 miliona dorosłych) zgłosiło, że nie jadło 
pomimo uczucia głodu, ponieważ nie było ich stać na 
jedzenie. Zmagamy się zatem nie tylko z trudniejszym 
dostępem do jedzenia, ale także i z klęską głodu62.

Zgodnie ze światowym standardem pomiaru braku 
bezpieczeństwa żywnościowego (IPC) w 2021 roku 
około 193 milionów ludzi w 53 krajach lub terytoriach 
doświadczyło braku bezpieczeństwa żywnościowego 
na kryzysowym lub gorszym poziomie. Stanowi to dra-
matyczny wzrost o prawie 25% (o 38 milionów osób) 
w porównaniu z rekordowymi liczbami z 2020 roku63.

Pogłębiony za sprawą wojny kryzys surowcowy zmie-
nia już bardzo widocznie krajobraz polityczny na całym 
świecie. Rosja i Ukraina łącznie odpowiadają za około 
30% światowego eksportu pszenicy. Poza żywnością 
Rosja odpowiada także za eksport 24% palladu, który 
jest wykorzystywany głównie w produkcji elektroniki.

61 Aris Apostolopoulos, Employee upskilling & reskilling statistics: 
Casting light on the trend, Talent LMS, czerwiec 2020. https://www.
talentlms.com/blog/reskilling-upskilling-training-statistics/ (dostęp: 
28.07.2022).
62 The Food Foundation, Food Insecurity Tracking, kwiecień 2022. 
https://www.foodfoundation.org.uk/initiatives/food-insecurity-
-tracking (dostęp: 22.08.2022).
63 PC, Integrated Food Security Phase Classification, 2022. https://
www.ipcinfo.org/?utm_source=poster&utm_medium=qrcode&utm_
campaign=ipc (dostęp: 22.08.2022).



84 | Jutro | Scenariusz przyszłości: Limited Growth  

FLUIDITY INDEX

OCZEKIWANIA OSÓB DECYZYJNYCH W FABRYKACH

GOTOWOŚĆ PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW JEDZENIA

1. jedzenie jako konieczny benefit

2. konieczność częstego szukania zamienników produktów

3. fortyfikacja żywności minerałami i witaminami

4. małe zróżnicowanie posiłków - zoptymalizowana produkcja i dostawa

5. wysoka realizacja społecznej funkcji jedzenia

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

Fluidity index to wskaźnik, który pozwala przeanalizować określone zmienne w dwóch perspektywach – oczekiwań osób decyzyjnych 
w fabrykach oraz gotowości producentów i dostawców jedzenia. Zmienne to nic innego, jak istotne kwestie pojawiające się w konkretnym 
scenariuszu przyszłości. Wskaźnik wskazuje na częste dysproporcje między oczekiwaniami osób decyzyjnych w fabrykach w kontekście 
zmian w systemie żywienia, a gotowością branży na te zmiany – i odwrotnie. Fluidity index stanowi część Fluidity Matrix, szerszej analizy, 
która pozwala kompleksowo przyjrzeć się zmianom i wpisać je w określony rodzaj działania strategicznego.
Fluidity Matrix oraz Fluidity index stanowią analizę danych zebranych podczas warsztatu badawczego w lipcu 2022 roku, w którym wzięło 
udział ośmioro specjalistów z branży food tech. 
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FLUIDITY MATRIX
Fluidity Matrix to narzędzie pozwalające ocenić najistotniejsze kwestie dotyczące szeroko rozumianego obszaru żywienia 
w fabrykach, które uwzględniono w czterech scenariuszach przyszłości. Macierz tworzą dwie osie. Oś pozioma określa 
oczekiwania osób decyzyjnych w fabrykach w stosunku do tych kwestii, oś pionowa wskazuje na gotowość produ-
centów i dostawców jedzenia do ich zaadresowania. Specjaliści określali oczekiwania osób zarządzających fabrykami 
i gotowość producentów i dostawców na siedmiostopniowej skali, w perspektywie 2030 roku. 

Deglobalized Modularity

1.  oszczędność wody 6 2,7

2. jedzenie w formie kapsułek, plastrów, proszku 2,4 5,1

3. jedzenie, które się nie psuje 4,1 5,2

4. jedzenie wegańskie 5,5 5,7

5. jedzenie bogate w białko, składniki odżywcze i minerały 5,7 6

6. dostawa w modelu subskrypcyjnym 6 6,2

7. odbiór i ponowne wykorzystanie opakowań 6,7 5,5

8. funkcja społeczna jedzenia realizowana w metawersum 2,2 7

Digital Supremacy

1.  hiperpersonalizacja posiłków 2,8 2

2. inteligentne aplikacje i czujniki monitorują zdrowie pracowników 3,4 5

3. jadłospis tworzony przez psychodietetyków i AI 3,4 6,1

4. posiłki bogate w adaptogeny i nootropy 3 5,7

5. dostawa w różnych oknach czasowych 7 5,8

6. jedzenie przygotowywane jest w dark kitchens 0,8 5,4

7. pracownicy sami regulują czas pracy i częstotliwość przerw 1,1 2,4

Inequality Loop

1. do posiłków dodawane są shoty i kroplówki witaminowe wspierające odporność 4,1 6,2

2. obowiązkowe konsultacje z dietetykiem 1,5 6,4

3. w pełni zautomatyzowana dostawa posiłków za pomocą dronów 1 2,4

4. w pracy posiłki dostarczane są przez zrobotyzowane wózki 3,7 5

5. hermetycznie zapakowane posiłki jedzone są w samotności lub w małych grupach 4,8 6,4

Limited Growth

1. jedzenie jako konieczny benefit 5,2 7

2. konieczność częstego szukania zamienników produktów 4,4 4,8

3. fortyfikacja żywności minerałami i witaminami 4 5,5

4. małe zróżnicowanie posiłków - zoptymalizowana produkcja i dostawa 3,2 7

5. wysoka realizacja społecznej funkcji jedzenia 4,4 5,4

OCZEKIWANIA 
OSÓB 

DECYZYJNYCH 
W FABRYKACH

GOTOWOŚĆ 
PRODUCENTÓW 
I DOSTAWCÓW 

JEDZENIA
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OCZEKIWANIA OSÓB DECYZYJNYCH W FABRYKACH

PRZEKONUJ I EDUKUJ
(zob. str. 88)

DZIAŁAJ I ROZWIJAJ
(zob. str. 89)

OBSERWUJ
(zob. str. 88)

SZUKAJ ROZWIĄZAŃ, INWESTUJ
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Opracowanie własne, infuture.institute, sierpień 2022. 

Graf 2. 
Fluidity Matrix
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PRZEKONUJ I EDUKUJ

W ćwiartce „przekonuj i edukuj” znalazły się kwestie, 
na które producenci i dostawcy jedzenia będą gotowi 
w przyszłości, choć osoby decyzyjne w fabrykach nie 
są jeszcze dziś przekonane do ich zastosowania. Stąd 
ważna jest już dziś edukacja w tych obszarach. Mowa 
tu m.in. o zależności zdrowie – jedzenie – kondycja 
pracownika (funkcja społeczna jedzenia, monito-
rowanie zdrowia przez aplikacje, spersonalizowany 
jadłospis, wykorzystanie adaptogenów i nootropów, 
konsultacje z dietetykiem). Pojawiają się też kwestie 

2    jedzenie w formie kapsułek, plastrów, proszku

8    funkcja społeczna jedzenia realizowana w meta-
wersum

2    inteligentne aplikacje i czujniki monitorują zdro-
wie pracowników

3    jadłospis tworzony przez psychodietetyków i AI

1    hiperpersonalizacja posiłków

7    pracownicy sami regulują czas pracy i często-
tliwość przerw

związane z optymalizacją czasu i kosztów (przygo-
towywanie posiłków w dark kitchens czy przygoto-
wywanie jednorodnych posiłków, jedzenie w formie 
kapsułek, plastrów lub proszku). I choć według spe-
cjalistów osoby zarządzające fabrykami nie widzą 
jeszcze dużego potencjału w tych obszarach, należy 
pamiętać, że kwestia wellbeingu pracowników oraz 
wpływu zdrowia fizycznego i psychicznego na jakość 
pracy jest dziś jednym z kluczowych wyzwań. 

OBSERWUJ

Hiperpersonalizacja posiłków, samodzielne wyzna-
czanie przez pracowników czasu pracy i przerw 
oraz w pełni zautomatyzowana dostawa posił-
ków za pomocą dronów to kwestie, które według 
specjalistów nie generują wysokich oczekiwań 
osób zarządzających fabrykami, a producenci 
i dostawcy jedzenia nie są na nie jeszcze gotowi. 

Jednak wyzwania związane z elastycznością, odpo-
wiadaniem na indywidualne potrzeby użytkowni-
ków oraz postępującą automatyzacją procesów 
będą coraz bardziej widoczne. Należy zatem już dziś 
obserwować te zmiany i wdrażać mikroinnowacje 
w tym obszarze. 

4    posiłki bogate w adaptogeny i nootropy

6    jedzenie przygotowywane jest w dark kitchens

2    obowiązkowe konsultacje z dietetykiem

4    małe zróżnicowanie posiłków - zoptymalizowana 
produkcja i dostawa

3    w pełni zautomatyzowana dostawa posiłków za 
pomocą dronów
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DZIAŁAJ I ROZWIJAJ

Wysokie oczekiwania osób decyzyjnych w fabry-
kach i wysoka gotowość producentów i dostawców 
jedzenia składają się na ćwiartkę „działaj i rozwi-
jaj”. Znalazły się tu m.in. kwestie związane z żyw-
nością (dostępność jedzenia, które się nie psuje, 
wegańskiego, bogatego w białko, składniki odżyw-
cze i minerały, fortyfikowanego witaminami), z pro-
dukcją i logistyką (konieczność częstego szukania 
zamienników, dostawa w modelu subskrypcyjnym, 

Według specjalistów obszarem, który wymaga naj-
więcej poszukiwań nowych rozwiązań i inwestycji, 
jest oszczędność wody. Aby móc odpowiadać na 
założenia odpowiedzialnych strategii, należy już dziś 
szukać zrównoważonych innowacji w tym zakresie.

ponowne wykorzystywanie opakowań, automa-
tyzacja dostaw oraz dostawa w różnych oknach 
czasowych). Uwzględniony jest tu także temat odpor-
ności na kryzysy (konieczność częstego szukania 
zamienników produktów, dodawanie do żywności 
shotów witaminowych wspierających odporność 
czy dostarczanie do pracowników hermetycznie 
zapakowanych posiłków). 

SZUKAJ ROZWIĄZAŃ, INWESTUJ

3    jedzenie, które się nie psuje

4    jedzenie wegańskie

5    jedzenie bogate w białko, składniki odżywcze 
i minerały

6    dostawa w modelu subskrypcyjnym

 7    odbiór i ponowne wykorzystanie opakowań

5   dostawa w różnych oknach czasowych

 1    do posiłków dodawane są shoty i kroplówki
  witaminowe wspierające odporność

 1    oszczędność wody

4    w pracy posiłki dostarczane są przez 
  zrobotyzowane wózki

5    hermetycznie zapakowane posiłki jedzone są 
w samotności lub w małych grupach

 1    jedzenie jako konieczny benefit

 2    konieczność częstego szukania zamienników 
produktów

3    fortyfikacja żywności minerałami 
  i witaminami

5    wysoka realizacja społecznej funkcji jedzenia
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Metodologia

W ramach pracy nad raportem infuture.institute prze-
prowadził analizę głównych trendów wpływających 
na zmianę i przyszłość zarówno fabryk i przemysłu, jak 
i ich pracowników oraz zmian zachodzących w sys-
temie żywienia, od produkcji do utylizacji, a także 
z punktu widzenia preferencji pracowników. Etap ten 
uzupełniany był przez następujące badania jako-
ściowe i ilościowe:

ANKIETA INTERNETOWA 
(CAWI – Computer Assisted Web Interview)

Infuture.institute przeprowadziło w maju 2022 roku 
badanie ankietowe, które miało na celu analizę 
nawyków żywieniowych i potrzeb w zakresie żywie-
nia w pracy. W badaniu wzięło udział 600 osób, 
pracujących w firmach zatrudniających powy-
żej 50 osób z branży produkcyjnej, budowniczej 
i handlowej. Większość respondentów badania 
pracuje w fabrykach (57,3%), pozostali w sklepach 
wielkopowierzchniowych (15,5%), magazynach 
(14,3%), na budowie (7%) i w punktach dystrybucyj-
nych (5,8%). Ponad połowa (60%) z nich wykonuje 
pracę fizyczną, pozostali zaś biurową (32,3%) lub 
inżynieryjną (7,7%).

WYWIADY EKSPERCKIE

Przeprowadzono 12 wywiadów eksperckich. Celem 
rozmów była identyfikacja wyzwań w zakresie żywienia 
pracowników i zmian w przemyśle. 

W rozmowach wzięli udział m.in.:

Agata Szczotka-Sarna, 
Sustainability Strategy Consultant, Accenture

Ewa Stelmasiak, 
ekspertka ds. strategii i kultury dobrostanu, zasiada 
w radzie doradczej International Association for 
Worksite Health Promotion (IAWHP), autorka książki 
pt. Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę 
pracy w hybrydowym świecie, wyd. ICAN Institute, 2021

Jarosław Gracel, 
wiceprezes ASTOR, dyrektor ds. Przemysłu 4.0

Agnieszka Hrabia, 
specjalistka ds. szkoleń i rozwoju, Grupa Fideltronik

dr Ewa Kopczyńska, 
socjolożka, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu 
Socjologii UJ

Ewa Oleksiak-Marcinkiewicz, 
dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka

Gerard Kowalski, 
restaurator, dyrektor ds. gastronomii i cateringu

Karolina Doroszko, 
HR & Legal Manager, MACO Polska sp. z o.o.

Krzysztof Kucharek, 
restaurator, Eko Catering Wrocław

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PANEL EKSPERCKI 

Drugie badanie było panelem eksperckim, przepro-
wadzonym przez infuture.institute w czerwcu 2022 
roku, w którym wzięło udział 33 pracowników HR oraz 
specjalistów i osób mających wpływ na decyzje doty-
czące benefitów i żywienia z firm z obszaru produkcji, 
budownictwa oraz handlu. Badanie miało na celu 
zidentyfikowanie czynników zmian mających zdaniem 
pracodawców największy wpływ na zmiany w obszarze 
żywienia pracowników oraz ocenę szans na ich rozwój 
w przyszłości. 

SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

Pierwszym etapem analizy było zdefiniowane wyzwań 
i koniecznych zmian, aby ostatecznie można było 
wypracować możliwe kierunki rozwoju fabryk i ich pra-
cowników. W procesie badawczym postawione zostały 
dwa pytania: o miejsce pracy – jak będzie wyglądała 
w przyszłości praca w fabryce – oraz o pracownika – 
kim będzie i jakie będą jego potrzeby.
Próba uzyskania odpowiedzi na te pytania pozwoliła 
wyłonić (także na podstawie najistotniejszych zmian) 
dwie osie:

oś pionowa: różnorodność zatrudnienia / homoge-
niczność zatrudnienia;
oś pozioma: koncentracja na robotyzacji i technologii 
/ współdziałanie człowieka i technologii. 

Osie te oddają dwie zmienne — społeczną i techno-
logiczną. W każdym scenariuszu wyszczególnione 
zostały także sygnały zmian, odgrywające najwięk-
szą rolę w danym scenariuszu. Sygnały zmian zostały 
wyodrębnione na podstawie analizy desk research 
oraz ankiety z pracownikami HR. 



Żywienie w fabrykach. 
Scenariusze przyszłości 2030
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