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INFORMACJA PRASOWA  

 
Które urządzenia AGD doceniamy w domu najbardziej? Wyniki najnowszego raportu 

Pralka i zmywarka to urządzenia gospodarstwa domowego, które w największym stopniu oszczędzają 

nasz czas, a ta ostatnia jest najbardziej ceniona przez kobiety i osoby w wieku 41-50 lat – wynika 

z raportu „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych”, zrealizowanego na zlecenie 

marki Indesit1. To nie tylko urządzenia bez których ciężko wyobrazić sobie współczesne życie, 

zwłaszcza w przypadku kilkuosobowej rodziny - to także nasi sprzymierzeńcy w... pielęgnowaniu 

relacji rodzinnych. Szczegółowe wyniki raportu komentuje psycholog Maria Rotkiel. 

  

Czy doceniamy codzienne udogodnienia? 

Nowoczesne urządzenia AGD wyręczają nas bardziej, niż zazwyczaj jesteśmy w stanie to sobie uświadomić. 

Czy wyobrażasz sobie codzienne pranie bez pralki automatycznej? Przy dzisiejszym trybie życia byłoby to 

bardzo trudne do zrealizowania. A co z czasem poświęcanym na codzienne, ręczne zmywanie naczyń? Choć 

to bardziej realne zadanie i z pewnością wiele osób właśnie tak nadal je czyści, to według badania „Podział 

obowiązków w polskich gospodarstwach domowych” zmywarka została wytypowana drugim, po pralce 

z niemal 80% wskazań, urządzeniem AGD najbardziej ułatwiającym codzienne obowiązki – z prawie 70% 

odpowiedzi. Odkurzacz, trzeci według kolejności, wybrało 65% ankietowanych.  

                                                      
1Raport zrealizowany na zlecenie marki Indesit – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone 
wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 04.07.2018 – 10.07.2018 r, N=501. 



 

 

Czy mężczyźni doceniają inne urządzenia niż kobiety? 

Kolejność na podium 

najczęstszych 

odpowiedzi wśród 

respondentek wygląda 

tak samo, jak 

w przypadku wyników 

ogólnych. Natomiast 

ankietowani mężczyźni 

bardziej od zmywarki 

cenią jednak odkurzacz. 

I to właśnie urządzenie 

walczące z brudnymi 

naczyniami najbardziej 

poróżnił obie płci – o 17 punktów procentowych. Przez panów bardziej doceniane są także płyty gazowe 

i indukcyjne (o 3-5 punktów procentowych).  

 

- Z raportu wynika, że najbardziej docenianymi urządzeniami są 

pralka i zmywarka, bez których trudno wyobrazić sobie 

codzienność rodzinnego życia. Zważywszy na oszczędność 

czasu, która jest tak ważna dla większości badanych osób, warto 

docenić również inne sprzęty domowe, ponieważ każdy 

„domowy pomocnik” pomagający szybciej i łatwiej uporać się 

z codziennymi obowiązkami to ważny sprzymierzeńca – 

komentuje Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna, 

trenerka rozwoju zawodowego i osobistego, autorka 

poradników psychologicznych. – Aby atmosfera w rodzinie była 

pozytywna, a wzajemna życzliwość i przyjemność z bycia razem 

pomagały stawiać czoła codziennym troskom, domownicy 

powinni wspierać się wzajemnie i pozytywnie motywować do 

pomocy. Gdy wszyscy członkowie rodziny są zaangażowani 

w opiekę nad domem, a podział prac jest rozdysponowany 

sprawiedliwie, to codzienne domowe obowiązki zbliżają i pomagają w pielęgnowaniu relacji, będąc źródłem 

radości i satysfakcji z dbania o rodzinę. Jeśli podejdziemy do tematu prac domowych jako sposobu na 

budowanie i pielęgnowanie rodzinnych relacji, a wspólny czas na ich wykonywanie spędzimy z dbałością 



 

o przyjemność i radość z bycia razem, to połączymy przyjemne z pożytecznym. Wzajemne wsparcie i dbanie 

o wspólny dom to przyjemność, dlatego róbmy to razem – dodaje Maria Rotkiel. 

 

Razem jest jeszcze szybciej 

Współczesne urządzenia AGD oferują użytkownikom 

innowacje, które skracają czas potrzebny na obsługę do 

minimum. Obecnie znajdziemy na rynku np. pralki, zmywarki 

czy piekarniki z dedykowanymi przyciskami, dzięki którym 

uruchomienie urządzenia zajmuje 3 sekundy, automatycznie 

rozpoczynając zaprogramowany program. Dzięki temu 

oszczędzamy swój czas i odciążamy najbliższych – jak wynika 

z badania przeprowadzonego na zlecenie marki Indesit – kobiety 

nadal poświęcają na codzienne obowiązki nawet do 

5 h dziennie!  

 

- Satysfakcja i efektywność wykonywania domowych prac są dla 

większości z nas niezwykle istotne, ponieważ ponad połowa 

badanych uważa, że prace domowe zajmują im zbyt wiele czasu, 

a 53% badanych ten czas wolałaby spędzić z rodziną. Dlatego 

warto połączyć domowe prace z byciem z najbliższymi! – dodaje 

Maria Rotkiel. 

 

Do wspólnego wykonywania obowiązków domowych przez obydwoje partnerów wraz z dziećmi zachęca 

m.in. marka Indesit w ramach prowadzonej kampanii #DoItTogether, czyli #ZróbmyToRazem. 

Sprawiedliwy podział zadań pozwala oszczędzić od kilku do nawet kilkunastu godzin tygodniowo, które 

później możemy poświęcić bliskim. Nie mniej ważny jest jednak sam czas poświęcany na obowiązki –

bowiem może się on stać płaszczyzną do pielęgnowania rodzinnych relacji, np. podczas przygotowywania 

obiadu przez wszystkich członków rodziny. 

 

O marce Indesit  
Marka Indesit (wchodzącą w skład Whirlpool Group) obecna jest w Polsce od 1992 roku i jest jednym z liderów w swojej branży. 

Indesit proponuje sprzęty gospodarstwa domowego, które ułatwiają codzienne życie poprzez zrozumienie i przewidywanie potrzeb 

konsumentów. Innowacyjne urządzenia marki Indesit, dzięki wielu nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, pozwalają na 

wykonywanie domowych, codziennych obowiązków w szybki i wydajny sposób.  

Sprzęty marki ułatwiają swoim użytkownikom życie i pozwalają w pełni cieszyć się wolnym czasem. Indesit swoje produkty kieruje 

głównie do aktywnych ludzi, którzy potrzebują efektywnych i szybkich rozwiązań. W ten sposób powstała np. pralka Innex, w której 

za pomocą jednego przycisku w ciągu 2 sekund możemy nastawić codzienny program do bawełny i syntetyków.  

Z myślą o wygodzie osób, które dbają o zdrową dietę powstały chłodziarko-zamrażarki z linii eXtra wyposażone w pojemnik 

FlexiUse Box. Wypełniony owocami i warzywami pojemnik, umieszczony na górnym poziomie lodówki, utrzymuje idealną dla nich 

temperaturę ok. 5°C, dzięki udoskonalonemu systemowi termodynamicznemu. Ponieważ lodówki Indesit eXtra mają także 

standardową szufladę na warzywa, w ten sposób zyskujemy dwa razy więcej miejsca na przechowywanie zdrowej żywności.  

Marka dba także o bezpieczeństwo swoich użytkowników. Dlatego na drzwiach zamrażarki Indesit umieszczony został Black Out 

Sensor - czujnik, który w razie awarii zasilania informuje, czy żywność można jeszcze wykorzystać, czy należy ją wyrzucić, 

ponieważ mogło dojść do rozmrożenia produktów. Co więcej zamrażalnik jest wielofunkcyjną komorą, w której znajdują się 3 



 

pojemniki – jeśli potrzebujemy więcej miejsca, wówczas można wyjąć 2 szuflady i półkę między nimi - wtedy przestrzeń w 

zamrażalniku zwiększy się aż o 38%. 

Sprzęty marki Indesit zapewniają wygodę ich użytkowania. W związku z tym np. zmywarki marki Indesit zostały wyposażone w 

Program Extra. Wystarczy wyciągnąć górny kosz i włączyć program, aby umyć naczynia o wysokości do 53cm. Natomiast specjalna 

konstrukcja drzwi piekarnika w kuchniach wolnostojących, umożliwia ich łatwe czyszczenie bez użycia żadnych narzędzi. 

Marka Indesit od 1999 stale rozbudowuje strefę produkcyjną, która aktualnie obejmuje pięć zakładów – fabryka kuchenek i lodówek 

w Łodzi oraz fabryka pralek i zmywarek w Radomsku. Łączna suma inwestycji w Polsce to ponad 250 mln euro. W strukturach 

firmy w Polsce zatrudnionych jest 3500 osób.  

Więcej informacji na stronie www.indesit.pl 
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