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Wnioski

• 6 na 10 badanych wiedzie niezdrowy tryb życia.

• 60% badanych deklaruję, że ma prawidłowy wskaźnik masy ciała, niedowagę deklaruje prawie 10% badanych (głównie kobiety), ponad

1/3 badanych deklaruje natomiast nadwagę.

• Witaminy, minerały i kawasy omega-3 to najpopularniejsze suplementy w badanej grupie. Jednak prawie 40% wskazuje, że nie że nie

przyjmuje żadnych suplementów diety.

• 40% kobiet nie przyjmuje suplementów diety, wśród tych które korzystają z tej kategorii najpopularniejsze są minerały i witaminy (np.

witamina c). Mężczyźni najczęściej przyjmują witaminy (np. witamina C) oraz minerały. Wśród odżywek białkowych i suplementów

sportowych można zauważyć nadreprezentację mężczyzn.

• Około 60% osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych bądź prowadzących własną działalność gospodarczą

przyjmuje suplementy diety. Najpopularniejsze suplementy pokrywają się z wynikami w całej badanej populacji.

• Poziom wskaźnika masy ciała nie ma istotnego statystycznie wpływu na ilość i rodzaje przyjmowanych suplementów diety.

• Osoby, które wiodą zdrowy trybu życia częściej przyjmują suplementy diety niż ma to miejsce w grupie osób, które nie dbają zdrowie

(67% vs 59%).



Jak wygląda tryb życia badanych?
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75% badanych uprawia aktywność fizyczną przynajmniej raz w tygodniu. Prawie 40% ankietowanych 

uprawia sport 1-2 razy w tygodniu. 

Aktywność fizyczną (dłuższą niż 30 min) w ciągu tygodnia podejmuję:
Baza: total N=220

Częstotliwość

3%
6%

27%

39%

25%

codziennie. 5 - 6 razy. 3 - 4 razy. 1 -2 razy. ani razu.

Aktywności fizyczna w tygodniu
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Ponad 90% ankietowanych spożywa codziennie przynajmniej 1 szklankę warzyw.

W ciągu dnia spożywam warzywa w ilości (szacunkowo):
Baza: total N=220

Częstotliwość

62%

19%

6% 3%
10%

1 -2 szklanki. 3-4 szklanki. 5 i więcej szklanek. dużo bo jestem wege nie spożywam.

Spożywanie warzyw w ciągu dnia
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Prawie 30% badanych pije co najmniej 3 kawy lub napoje energetyczne dziennie.

Kawę lub napoje energetyczne piję:
Baza: total N=220

Częstotliwość

6%

22%

33%

7% 9%
4% 4%

15%

4 i więcej
razy/ dzień.

3 razy/ dzień. 1 - 2 razy/
dzień.

1 raz dziennie. kilka razy w
tygodniu.

raz w
tygodniu.

rzadziej niż raz
w tygodniu.

nie piję w
ogóle.

Spożywanie kawy lub napojów energetycznych
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Palenie jest coraz mniej popularne wśród Polaków: jeszcze w roku 2000 palenie deklarowało prawie 

50% dorosłych Polaków, w naszym badaniu codzienne palenie deklaruje 1/5 ankietowanych.

Wyroby tytoniowe:
Baza: total N=220

Częstotliwość

23%
16%

62%

palę codziennie. palę okazjonalnie. nie palę w ogóle.

Palenie
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82% badanych pracuje od 7 do 10 godzin, wynik ten jest zdecydowanie wyższy niż w społeczeństwach 

zachodnich gdzie modalna ilości godzin pracy wacha się w okolicach 6-7 godzin pracy dziennie.

W ciągu dnia na pracę poświęcam::
Baza: total N=220

3%
8%

42% 40%

7%

4 h lub mniej. 5-6 h. 7-8 h. 9-10 h. 11 i więcej.

Ilość godzin pracy w ciągu dnia
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Zdecydowana większość badanych pracuje 5 dni w tygodniu, jednak co 3 ankietowany deklaruje także 

pracę w weekendy.

W ciągu tygodnia pracuję:
Baza: total N=220

0% 0% 0% 1%
4%

64%

23%

9%

0 1 2 3 4 5 6 7

Ilość dni pracy w ciągu tygodnia
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90% badanych przesypia dziennie od 5 do 8 godzin, jedynie 3% ankietowanych deklaruje, że nie 

przesypia nawet 5 godzin dziennie.

W ciągu tygodnia średnio przesypiam dziennie:
Baza: total N=220

3%

35%

55%

6%
2%

mniej niż 5 h. 5-6 h. 7-8 h. 9-10 h. 10 i więcej.

Średnia dzienna ilość godzin snu
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Ponad 70% ankietowanych wskazuje, że ma problemy ze wstawaniem rano co najmniej kilka razy w 

tygodniu. 1/5 badanych wskazuje, że nie boryka się takimi problemami.

Czy mam trudności ze wstawianiem rano?
Baza: total N=220

Częstotliwość

37% 35%

5% 3% 3%

17%

Codziennie Kilka razy w
tygodniu

Raz w tygodniu Rraz w tygodniu Rzadziej niż raz na
tydzień

Nie

Częstotliwość problemów ze wstawaniem rano
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Badani piją za mało płynów – spożywanie co najmniej 1,5 litra płynów dziennie deklaruje około 40% 

badanych.

Codziennie wypijam płyny (nie licząc kawy i herbaty) w ilości:
Baza: total N=220

16%

26% 24%
20%

11%

3%

ok 0,5 l. ok. 1 l. ok. 1,5 l. ok. 2 l. ok. 2,5 l. 3 l i więcej.

Ilość spożywanych płynów dziennie
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Ponad 75% badanych spożywa słodycze co najmniej raz w tygodniu.

Słodycze:
Baza: total N=220

Częstotliwość

55%

20%

11% 14%

podjadam kilka razy w
tygodniu.

podjadam raz na tydzień. podjadam rzadziej niż raz na
tydzień.

nie podjadam.

Częstotliwość spożywania słodyczy
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6 na 10 badanych doznaje sytuacji stresogennych co najmniej kilka razy w tygodniu.

Intensywnego stresu:
Baza: total N=220

Częstotliwość

21%

40%

17% 17%

5%

doświadczam
codziennie.

doświadczam kilka razy
w tygodniu.

doświadczam raz w
tygodniu.

doświadczam rzadziej
niż raz w tygodniu.

nie doświadczam.

Częstotliwość sytuacji stresogennych w tygodniu
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Badani wskazują na dwa najważniejsze momenty spadków energetycznych w ciągu dnia: spadek 

energii w trakcie pracy (45%) oraz spadek energii pod koniec dnia pracy (24%).

Pierwszy dotkliwy spadek energii odczuwam:
Baza: total N=220

8%

45%

24%

7% 10%
6%

już na początku
pracy.

w trakcie pracy. pod koniec pracy. zaraz po pracy. wieczorem. nie odczuwam
spadków energii

Momenty spadków energetycznych
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Co 3 badany deklaruję chęć konsultacji swoich wyników z dietetykiem

Czy chcę skorzystać z darmowego omówienia moich odpowiedzi przez dietetyka?
Baza: total N=220

70%

31%

Nie Tak

Intencja konsultacji z dietetykiem
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Analiza trybu życia - metodologia

TREŚĆ PYTANIA ODPOWIEDŹ
LICZBA 

PUNKTÓW

Aktywność fizyczną (dłuższą niż 30 min) w ciągu tygodnia podejmuję: ani razu 1

W ciągu dnia spożywam warzywa w ilości (szacunkowo): nie spożywam 1

Kawę lub napoje energetyczne piję:

4 i więcej razy dziennie, 

3 razy na dzień, 

1-2 razy dziennie

1

Wyroby tytoniowe: palę codziennie 1

W ciągu dnia na pracę poświęcam: 11h i więcej 1

W ciągu tygodnia pracuję: 6 lub 7 dni 1

W ciągu tygodnia średnio przesypiam dziennie: mniej niż 5 1

Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index - BMI)
nadwaga 1

SUMA: 8

0-1 pkt

2-8 pkt

Osoby, które wiodą 
zdrowy tryb życia

Osoby, które wiodą 
niezdrowy tryb życia
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6 na 10 badanych wiedzie niezdrowy tryb życia.

Baza: total N=220

40%

60%

Osoby, które wiodą zdrowy tryb życia Osoby, które nie wiodą zdrowego trybu zycia

Analiza trybu życia
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60% badanych deklaruję, że ma prawidłowy wskaźnik masy ciała, niedowagę deklaruje prawie 10% 

badanych (głównie kobiety), ponad 1/3 badanych deklaruje natomiast nadwagę.

Baza: total N=220

Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index - BMI)

7%

59%

34%

Niedowaga Waga prawidłowa Nadwaga
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Witaminy, minerały i kawasy omega-3 to najpopularniejsze suplementy w badanej grupie. Prawie 40% 

wskazuje, że nie że nie przyjmuje żadnych suplementów diety.

Baza: total N=220

Przyjmowane suplementy diety

37% 36%

25%

12% 9% 8% 6%

38%

witaminy minerały witamina D3 kwasy omega-3 odżywki
białkowe/

węglowodanowe

inne suplementy
sportowe

probiotyki nie przyjmuję
suplementów



Czym różnią się kobiety od mężczyzn?
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Mężczyźni deklarują, że częściej uprawiają aktywność fizyczną niż kobiety.

Aktywność fizyczną (dłuższą niż 30 min) w ciągu tygodnia podejmuję:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Częstotliwość

2%

48%

23%

3%

24%

3%

28%
33%

10%

26%

codziennie. 1 -2 razy. 3 - 4 razy. 5 - 6 razy. ani razu.

kobieta. mężczyzna.

Aktywności fizyczna w tygodniu
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Spożywanie warzyw w ciągu dnia nie różni się istotnie statystycznie ze względu na płeć i odpowiada 

wynikom całej badanej populacji: 90% ankietowanych spożywa codziennie przynajmniej 1 szklankę 

warzyw.

W ciągu dnia spożywam warzywa w ilości (szacunkowo):
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Częstotliwość

Spożywanie warzyw w ciągu dnia

64%

20%

4% 4%
9%

60%

19%

8%
2%

11%

1 -2 szklanki. 3-4 szklanki. 5 i więcej szklanek. dużo bo jestem wege nie spożywam.

kobieta. mężczyzna.
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Mężczyźni piją więcej kawy i/lub napojów energetycznych niż kobiety.

Kawę lub napoje energetyczne piję:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Spożywanie kawy lub napojów energetycznych

4%

20%

36%

9% 8%
2% 5%

15%
10%

26% 28%

4%
11%

7%
1%

13%

4 i więcej razy/
dzień.

3 razy/ dzień. 1 - 2 razy/ dzień. 1 raz dziennie. kilka razy w
tygodniu.

raz w tygodniu. rzadziej niż raz w
tygodniu.

nie piję w ogóle.

kobieta. mężczyzna.
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Istotnie statystycznie więcej mężczyzn deklaruje codzienne palenie tytoniu.

Wyroby tytoniowe:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Częstotliwość

Palenie

20% 17%

64%

27%

14%

59%

palę codziennie. palę okazjonalnie. nie palę w ogóle.

kobieta. mężczyzna.
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Mężczyźni pracują nieznacznie dłużej niż kobiety: pracę powyżej 9h dziennie deklaruje 50% mężczyzn 

i 46% kobiet.

W ciągu dnia na pracę poświęcam::
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Ilość godzin pracy w ciągu dnia

2% 5%

46%
41%

5%3%
11%

36%
40%

10%

4 h lub mniej. 5-6 h. 7-8 h. 9-10 h. 11 i więcej.

kobieta. mężczyzna.
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O ile mężczyźni pracują dziennie tylko nieznacznie dłużej to różnica w ilości dni pracy jest 

zdecydowanie większa: 24% kobiet deklaruje pracę w weekendy natomiast w grupie mężczyzn ten 

odsetek wynosi 41%.

W ciągu tygodnia pracuję:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Ilość dni pracy w ciągu tygodnia

0% 0% 0% 1% 4%

71%

18%

6%
0% 0% 0% 0%

4%

54%

29%

12%

0 1 2 3 4 5 6 7

kobieta. mężczyzna.
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Mężczyźni średnio sypiają nieznacznie krócej niż kobiety.

W ciągu tygodnia średnio przesypiam dziennie:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Średnia dzienna ilość godzin snu

4%

33%

56%

5% 2%1%

38%

53%

6%
2%

mniej niż 5 h. 5-6 h. 7-8 h. 9-10 h. 10 i więcej.

kobieta. mężczyzna.
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Kobiety doznają istotnie częściej problemów ze wstawaniem rano niż mężczyźni: conajmniej kilka razy 

w tygodniu z tym problemem boryka się 77% kobiet i 63% mężczyzn.

Czy mam trudności ze wstawianiem rano?
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Częstotliwość

Częstotliwość problemów ze wstawaniem rano

42%
35%

9%
3%

12%

29%
34%

8%
3%

26%

Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Rzadziej niż raz na tydzień Nie

kobieta. mężczyzna.
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Kobiety deklarują zdecydowanie częściej niż mężczyźni (51% vs 31%), że piją mniej niż 1,5 litra 

płynów dziennie.

Codziennie wypijam płyny (nie licząc kawy i herbaty) w ilości:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Ilość spożywanych płynów dziennie

22%
29%

23%
16%

8%
2%

9%

22%
26% 24%

14%

4%

ok 0,5 l. ok. 1 l. ok. 1,5 l. ok. 2 l. ok. 2,5 l. 3 l i więcej.

kobieta. mężczyzna.
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Nie ma istotnych różnic ze względu na płeć w częstotliwości spożywania słodyczy.

Słodycze:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Częstotliwość

Częstotliwość spożywania słodyczy

56%

19%
11% 14%

53%

21%

11%
15%

podjadam kilka razy w tygodniu. podjadam raz na tydzień. podjadam rzadziej niż raz na
tydzień.

nie podjadam.

kobieta. mężczyzna.
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Pomiędzy grupami nie ma istotnych różnic statystycznych w ilości sytuacji stresogennych w tygodniu.  

Intensywnego stresu:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Częstotliwość

Częstotliwość sytuacji stresogennych w tygodniu

23%

37%

19% 17%

4%

18%

43%

14%
18%

7%

doświadczam codziennie. doświadczam kilka razy w
tygodniu.

doświadczam raz w
tygodniu.

doświadczam rzadziej niż
raz w tygodniu.

nie doświadczam.

kobieta. mężczyzna.
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Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni odczuwają spadki energetyczne w trakcie dnia pracy (48% vs 

41%).

Pierwszy dotkliwy spadek energii odczuwam:
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Momenty spadków energetycznych

8%

48%

25%

6% 9%
5%

9%

41%

23%

8% 10% 9%

już na początku pracy. w trakcie pracy. pod koniec pracy. zaraz po pracy. wieczorem. nie odczuwam
spadków energii

kobieta. mężczyzna.
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Co 1/3 kobiety i ¼ mężczyzn deklaruję chęć omówienia wyników z dietetykiem.

Czy chcę skorzystać z darmowego omówienia moich odpowiedzi przez dietetyka?
Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Intencja konsultacji z dietetykiem

72%

28%

67%

33%

NieTak

kobieta. mężczyzna.
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Prawie ¾ mężczyzn i ½ kobiet wiedzie niezdrowy tryb życia.

Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

Analiza trybu życia

50% 50%

26%

74%

Osoby, które wiodą zdrowy tryb życia Osoby, które nie wiodą zdrowego trybu zycia

kobieta. mężczyzna.
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Większość (70%) kobiet zachowuje prawidłową wagę, natomiast ponad połowa mężczyzn deklaruje 

BMI wskazujące na nadwagę.

Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index - BMI)

Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

12%

70%

18%

0%

43%

57%

Niedowaga Waga prawidłowa Nadwaga

kobieta. mężczyzna.
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40% kobiet nie przyjmuje suplementów diety, wśród tych które korzystają z tej kategorii

najpopularniejsze są minerały i witaminy (np. witamina c). Mężczyźni najczęściej przyjmują witaminy

(np. witamina C) oraz minerały. Wśród odżywek białkowych i suplementów sportowych można

zauważyć nadreprezentację mężczyzn.

Przyjmowane suplementy diety

Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

33% 35%
29%

9%
3% 2%

7%

41%43%
37%

19% 17% 17% 17%
6%

33%

witaminy minerały witamina D3 kwasy omega-3 odżywki
białkowe/

węglowodanowe

inne suplementy
sportowe

probiotyki nie przyjmuję
suplementów

kobieta. mężczyzna.



Przyjmowane suplementy 

analizy dodatkowe
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Około 60% osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych bądź prowadzących

własną działalność gospodarczą przyjmuje suplementy diety. Najpopularniejsze suplementy

pokrywają się z wynikami w całej badanej populacji.

Przyjmowane suplementy diety a praca 

Baza: praca na stanowisku kierowniczym N=58, praca na stanowisku specjalisty N=109, prowadzenie własnej działalności N=43

31%
40%

24%

10% 7% 9%
0%

36%39% 36%

23%

10% 7% 7% 9%

40%42%
33% 33%

21%
14% 12%

7%

37%

witaminy minerały witamina D3 kwasy omega-3 odżywki
białkowe/

węglowodanowe

inne suplementy
sportowe

probiotyki nie przyjmuję
suplementów

praca na stanowisku kierowniczym. praca na stanowisku specjalisty. prowadzenie własnej działalności.
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Poziom wskaźnika masy ciała nie ma istotnego statystycznie wpływu na ilość i rodzaje przyjmowanych

suplementów diety.

Przyjmowane suplementy diety a BMI

Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

47%

33% 33%

13%
7%

0%

13%

33%36% 34%

22%

7% 7% 6% 4%

38%38% 38%
27%

19%
12% 12% 8%

36%

witaminy minerały witamina D3 kwasy omega-3 odżywki
białkowe/

węglowodanowe

inne suplementy
sportowe

probiotyki nie przyjmuję
suplementów

Niedowaga Waga prawidłowa Nadwaga
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Osoby, które wiodą zdrowy trybu życia częściej przyjmują suplementy diety niż ma to miejsce w grupie

osób, które nie dbają zdrowie (67% vs 59%).

Przyjmowane suplementy diety a tryb życia

Baza: kobiety N=130, mężczyźni N=90

39% 39%
30%

8% 5% 6% 8%

33%36% 34%

21%
15% 11% 9% 5%

41%

witaminy minerały witamina D3 kwasy omega-3 odżywki
białkowe/

węglowodanowe

inne suplementy
sportowe

probiotyki nie przyjmuję
suplementów

Osoby, które wiodą zdrowy tryb życia Osoby, które nie wiodą zdrowego trybu zycia



Appendix
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Moja płeć to:
Baza: total N=220

Demografia

59%

41%

kobieta. mężczyzna.

Płeć
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Mój przedział wiekowy to:
Baza: total N=220

Demografia

41%

15%
8%

26%

2%
7%

1%

20 - 30 lat. 20-30 lat. 30-40 lat. 31- 40 lat. 40-50 lat. 41 - 50 lat. powyżej 50 lat.

Wiek badanych
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Moje główne zajęcie to:
Baza: total N=220

Demografia

50%

26%
20%

3% 1% 1% 1%

praca na
stanowisku
specjalisty.

praca na
stanowisku

kierowniczym.

prowadzenie
własnej

działalności.

uczenie się/
studiowanie.

Account Freelancer szukanie pracy.

Zajmowane stanowisko




