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Na wstępie





Zrób to sam czyli co?

„Zrób to sam”, a w oryginalnym brzmieniu „do it yourself” to, idąc za Wikipedią, 
określenie idei związanej z samodzielnym wykonywaniem pewnych zadań. Na potrzeby 
badania my określiliśmy "zrób to sam" jako zjawisko polegające na wykonywaniu 
samodzielnie produktów lub realizowaniu usług, przeważnie do własnego użytku, 
podczas gdy są one powszechnie dostępne i łatwe do kupienia.  

Historycznie idea "zrób to sam" wywodzi się z subkultur hippie i punk oraz 
samodzielnego wytwarzania w ich ramach m.in. „zinów” czyli nieprofesjonalnych pism 
tworzonych przez pasjonatów, ręcznego malowania naszywek i koszulek, wydawania 
utworów muzycznych własnymi siłami i organizowania koncertów bez pomocy 
sponsorów.  

Z drugiej strony, można by powiedzieć, że w Polsce - ze względu na naszą historię  
i konieczność dość długiego życia w realiach powszechnych niedoborów - prekursorami 
idei "zrób to sam" jest większość naszych rodziców i dziadków, którzy nie raz byli 
zmuszeni do wytwarzania różnych produktów własnym sumptem.  

Obecnie "zrób to sam" funkcjonuje w państwach rozwiniętych Europy i Stanach 
Zjednoczonych jako nazwa sklepów z przyborami, narzędziami oraz materiałami dla 
majsterkowiczów i to pojęcie generalnie jest kojarzone najczęściej właśnie  
z majsterkowaniem. W tym wymiarze idea "zrób to sam" pojawiła się  
i rozprzestrzeniła przede wszystkim w branży budowlanej oraz wykończenia  
i wyposażenia domu i ogrodu, oferując zaintesowanym rozmaite zestawy do 
samodzielnego wykorzystania. W pewnym momencie synonimem tej idei stała się  
IKEA i jej zestawy mebli do samodzielnego montażu w domu.  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My postanowiliśmy jednak podejść do zagadnienia "zrób to sam" szerzej. 
Spytaliśmy Polaków o wszelkie prace w domu i ogrodzie, jakie realizują 
samodzielnie, dlaczego to robią i z jakim skutkiem, a także - co im to daje.  

Po zapoznaniu się z wynikami badania zrealizowanego na 1583 Polakach, jesteśmy 
wręcz zafascynowani osobami, które realizują prace typu "zrób to sam". 
Wykorzystują w ten sposób swój potencjał i stale się rozwijają. Przynosi im to wiele 
radości i zadowolenia, a także uznanie w oczach rodziny i znajomych. Dodatkowo 
mogą wyrazić swój indywidualny styl i realizować własne projekty.  

Działania w zakresie "zrób to sam" to pasja, która łączy Polaków niezależnie od płci, 
wieku, miejsca zamieszkania, czy statusu rodzinnego. Dla tych, którzy jej ulegli, 
stanowi bardzo ważny element życia i ich samych, który starają się też przekazać 
swoim dzieciom. W kontekście osób realizujących się w obszarze "zrób to sam"  
aż chciałoby się zacytować tekst popularnej ostatnio piosenki The King’s Son  
„I’m not rich, but I live like a millionaire”. Wewnętrzne bogactwo i satysfakcja 
zdecydowanie bowiem idą w parze z realizowaniem swoich pasji. 

Ponieważ każdy z nas lubi się otaczać wartościowymi ludźmi, w niniejszym 
raporcie przedstawiamy Państwu właśnie takich Polaków. A może się okaże, że my 
też tacy jesteśmy? Szczęście i pasje podobno bywają zaraźliwe. 
 
Miłej lektury,  
Agnieszka Lewartowska i Michał Bonarowski, Allegro  
Barbara Sowa, Alicja Rzeczkowska i Sylwia Czubkowska, Majsterki.pl 
Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute 
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Najważniejsze wyniki

Kraj majsterkowiczów 

Pojęcie "zrób to sam" zna 15% Polaków. Realizacja rzeczywista prac typu "zrób to sam" 
jest jednak znacznie wyższa niż znajomość pojęcia. Wykonywanie różnych prac typu 
"zrób to sam" - rozumianych jako polegające na wykonywaniu samodzielnie produktów 
lub realizowaniu usług, przeważnie do własnego użytku, podczas gdy są one 
powszechnie dostępne do kupienia - deklaruje 55% Polaków. Jeśli natomiast spytać  
o realizację konkretnych prac w domu, czy ogrodzie, okazuje się, że wykonuje je aż 84% 
Polaków, a 73% sprawiają one przyjemność. Można więc powiedzieć, że aktywnych w 
obszarze "zrób to sam" jest aż 73% Polaków.  

Zosia Samosia i Złota Rączka w cenie 

Nawet jeśli sami nie spełniamy się wykonując prace typu "zrób to sam", oceniamy takie 
osoby bardzo pozytywnie jako: wykorzystujące swoje zdolności, sprytne, zaradne, 
kreatywne i żyjące z pasją. A co jeśli sami zaraziliśmy się już pasją "zrób to sam"? Wtedy 
nasze oceny takich osób są jeszcze wyższe.  

Polak wszechstronnie uzdolniony 

Osoby, które zadeklarowały realizację prac typu "zrób to sam", działają w bardzo 
różnych obszarach. Wykonywanie prac w domu idzie w parze z pracami w ogrodzie 
 i przy samochodzie oraz w kuchni. Chciałoby się powiedzieć: Polak potrafi.  
W ramach prac w domu Polacy najczęściej malują samodzielnie wnętrza (16%), 
dokonują napraw elektrycznych (13%), kładą parkiet (12%) i majsterkują (11%). Żadnych 
tego typu prac nie wykonuje tylko 38% badanych. Zapytani o remont mieszkania lub 
domu, Polacy również okazują się samodzielni – 46% zleca go profesjonalistom, ale 54% 
stara się wykonać prace we własnym zakresie. W ramach prac w ogrodzie najczęściej 
Polacy koszą trawę (24%), sadzą i uprawiają rośliny ozdobne (15%), przycinają drzewa  
i krzewy (15%), przechowują i rozmnażają owoce i warzywa (14%). Żadnych prac w 
ogrodzie przydomowym ani balkonowym nie wykonuje tylko 40% badanych. W ramach 
różnych innych zajęć typu "zrób to sam" najpopularniejsze są naprawy samochodu lub 
motoru (17%), a zaraz potem przygotowywanie własnych przetworów (16%) i produkcja 
ciast i tortów (16%). Nalewki, wino i piwo wytwarza samodzielnie 10% Polaków.  
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Niektórzy chcą, niektórzy muszą  

Ciekawym zjawiskiem jest zdecydowanie rzadsze wskazywanie prac domowych  
i ogrodowych, a także związanych ze zdrowiem i kuchnią, jako element "zrób to 
sam" przez osoby w grupach wiekowych 45-54 lata oraz 55+. Podobne zjawisko 
obserwujemy też u mieszkańców wsi. Wykonują prace w domu i ogrodzie, ale 
znacznie rzadziej uznają je za hobby, element relaksujący, czy chociaż lubiany.  
Dla większości z nich jest to przede wszystkim obowiązek, a czasem coś więcej. 

Piękni, zdolni, pewni swego 

Obszar "zrób to sam" interesuje Polaków z różnych względów. 1/4 przyznaje, że 
wykonywanie prac typu "zrób to sam" przede wszystkim sprawia im ogromną 
radość (25%), traktują je jak hobby (23%) i są w tym dobrzy - realizują się (22%). 
Oszczędność pieniędzy zajęła w naszym pragmatycznym narodzie dopiero czwarte 
miejsce i otrzymała 21% wskazań, natomiast jako sposób na stres prace "zrób to 
sam" widzi 14% osób (przy czym prace "zrób to sam" w domu aż 21%, a ogrodowe 
- 20%). Można zatem powiedzieć, że  "zrób to sam" przede wszystkim poprawia 
nasze samopoczucie, co widać także w ocenie własnych umiejętności w zakresie 
prac typu "zrób to sam" przez ich wykonawców.  Niektórzy nazwą to optymizmem, 
niektórzy realizmem, ale średnia ocena to aż 3,71 w skali 0-5, a dla niektórych prac, 
nawet ponad 4. Najwyraźniej lubimy i potrafimy robić coś z niczego.  

Ciągłe poszukiwania  

Prace "zrób to sam" wiążą się nierozerwalnie z poszukiwaniem różnych informacji - 
jak coś wykonać, gdzie kupić produkty, jakie są opinie o tych produktach, jakie 
właściwości, materiały.… Takich informacji poszukuje 66% Polaków realizujących 
prace typu "zrób to sam" - zazwyczaj po prostu w wyszukiwarce (31%), ale zaraz 
potem w książkach i poradnikach (23%), na stronach sprzedawców i na 
platformach zakupowych, w tym Allegro (17%). Blogi odwiedza w poszukiwaniu 
informacji 14%, a wideoblogi ogląda 10%. Media społecznościowe to z kolei 
najważniejsze źródło informacji dla 12% Polaków aktywnych w obszarze "zrób to 
sam".  
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Zakupy według specyfikacji 

Produkty związane z obszarem "zrób to sam" Polacy kupują w rozmaitych miejscach,  
ale najczęstszymi są: centra handlowe, specjalistyczne sklepy sieciowe, supermarkety  
i platformy zakupowe. Średnio Polacy robią zakupy produktów "zrób to sam" w 2 typach 
miejsc, przy czym podczas zakupów analizują o 50% więcej czynników niż statystyczny 
internauta. Najczęściej jest to znana marka (25%), ale zaraz potem opinie internautów o 
produktach (19%), a następnie konkretne właściwości produktu jak struktura, materiał, 
giętkość itp. (17%). Opinie znajomych i rodziny uzyskały w przypadku "zrób to sam" 
niższy wskaźnik niż opinie internautów, co jest unikalne biorąc pod uwagę inne 
kategorie zakupowe, ale zapewne związane jest to ze specjalizacją w danej dyscyplinie 
"zrób to sam" i koniecznością skorzystania nie z najłatwiej dostępnych, ale eksperckich 
porad. 

Zaraźliwe pasje 

Osoby wykonujące prace "zrób to sam" lubią dzielić się informacjami o tym jak, kiedy, po 
co i z jakim skutkiem je wykonują. Udzielają porad praktycznych znajomym (25%), 
komentują specjalistyczne artykuły (22%), dzielą się informacjami i zdjęciami w social 
media (18%), a 9% prowadzi blog w tym temacie. „Milczki” stanowią tylko 16% tej grupy 
osób. 63% osób wykonujących prace typu "zrób to sam" i posiadających dzieci deklaruje 
też, że dzieli się swoją pasją z pociechami i uczy wykonywania różnych prac. Połowa 
rodziców, ucząc dzieci prac "zrób to sam" kieruje się przekonaniem, że są to 
umiejętności przydatne w życiu, a 40% nie chce, żeby dziecko miało „2 lewe ręce”.  
Dla 29% "zrób to sam" to sposób na zbudowanie więzi i możliwość wspólnego 
spędzania czasu z dziećmi.  

Otwarci na nowości 

Osoby realizujące prace typu "zrób to sam" są otwarte na nowoczesne rozwiązania 
ułatwiające im wykonywanie własnych projektów. 3/4 korzysta z różnych udogodnień  
w tym obszarze, w szczególności z serwisów i aplikacji z przepisami i instrukcjami, 
elektronicznych list zadań i elektronicznych notatników. Polacy dość wszechstronnie 
wykorzystują też urządzenia mobilne w kontekście "zrób to sam". Tylko 14% osób 
realizujących prace typu "zrób to sam" nie wspomaga się urządzeniami mobilnymi. 
Polacy poszukują mobilnie informacji jak coś wykonać (19%), sprawdzają opinie o 
produktach (19%), utrzymują listy zadań niezbędnych do wykonania prac "zrób to 
sam" (18%) i zaglądają do smartfona lub tabletu w celach zakupu (16%). Nie pogardziliby 
też nowinkami takimi jak choćby dedykowany danej pasji serwis społecznościowy.  
W końcu rozwój ściśle wpisuje się w ideę "zrób to sam".  
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1. Kobiety! Gotujący, czy nawet robiący przetwory facet, w 2016 wcale tak nie 

zaskakuje. W końcu najlepsi kucharze to podobno mężczyźni. Jednak dziewczyny 

zajmujące się stolarstwem, mechaniką, czy spawaniem wciąż budzą emocje. Tyle, 

że jest ich coraz więcej! 

2. 30-latkowie! To nie prawda, że majsterkowanie, gotowanie, czy szycie to 

hobby seniorów. Dziś to pokolenie Y sięga coraz częściej po te tradycyjne zadania  
i robią to z prawdziwą pasją. 

3. Pracownicy korporacji! „Z Mordoru do stolarni” - właśnie pracownicy 

umysłowi, tzw. białe kołnierzyki coraz częściej sięgają po książki kucharskie, piły, 

czy narzędzia samochodowe. 

4. Nowy ruch miejski! Miejskie ogrody, miejskie stolarnie, miejskie pracownie 

rzemieślnicze. Mieszczanie chcą pracować także fizycznie. 

5. Hobby, które jest inwestycją! Coraz więcej marek, produktów i sklepów 

zaczyna oferować narzędzia i materiały dla fanów „zrób to sam". Nic dziwnego, to 

hobby wciąga i skłania do wydawania pieniędzy. 

6. Zrób to Sam 2.0! Po szafiarkach i kulinarkach nadszedł czas na wnętrzarki  
i majsterki. W sieci jest już zatrzęsienie blogów i serwisów z radami w duchu „zrób 

to sam”. 
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"Zrób to sam" w teorii i praktyce





Zasięg zjawiska  
"zrób to sam" 

Polacy realizują różne prace typu „zrób to sam” i wytwarzają produkty samodzielnie na 
bardzo dużą skalę, nawet nie znając tego pojęcia i stojącej za nim idei. Pojęcie "zrób to 
sam" jest znane 15% Polaków, ale realizację różnych prac typu "zrób to sam", które 
badanym zdefiniowaliśmy jako „zajęcia polegające na wykonywaniu samodzielnie 
produktów lub realizowaniu usług, przeważnie do własnego użytku, podczas gdy są one 
powszechnie dostępne i łatwe do kupienia” potwierdza aż 55% Polaków. Co prawda, 
znajomość pojęcia sprzyja deklaracji realizacji prac typu "zrób to sam", ale także wśród 
osób, które pojęcia nie znają, poziom deklarowanych działań "zrób to sam" osiąga aż 
50%. 
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Wykres 1: Znajomość pojęcia i realizacja prac zgodnie z definicją 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

znam pojęcie  "zrób to sam"

realizuję prace typu "zrób to sam" 45%

85%

55%

15%

tak nie

Wykres 2: Realizacja prac zgodnie z definicją "zrób to sam" wg 
znajomości pojęcia "zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

znam pojęcie  "zrób to sam"

nie znam pojęcia "zrób to sam" 50%

19%

50%

81%

tak nie

ponad połowa  
Polaków realizuje  

prace  
"zrób to sam" 
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Kto najczęściej wykonuje prace typu "zrób to sam"? Okazuje się, że zjawisko "zrób 
to sam" ma szeroki zasięg niezależnie od płci, wieku, czy miejsca zamieszkania 
Polaków. Widać jednak pewną specyfikę. Przyjrzyjmy się najpierw w tym 
kontekście kobietom i mężczyznom. Okazuje się, że częściej realizację zajęć typu 
"zrób to sam" zgodnie z definicją deklarują mężczyźni (+15 p.p. przewagi nad 
kobietami). Patrząc zaś na wiek, są to osoby w wieku 25-34 lata, a zaraz potem  
w wieku 19-24 lata i 35-44 lata. Zdecydowanie najrzadziej pracami "zrób to sam" 
zajmują się osoby z najstarszej grupy 55+, ale to wcale nie oznacza, że nie 
wykonują one różnych prac w domu i ogrodzie, nie stanowią one jednak dla nich 
takiej przyjemności, a raczej obowiązek, przynajmniej z definicji.  
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Wykres 3: Realizacja prac zgodnie z definicją "zrób to sam", wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

kobieta

mężczyzna 19%

32%

18%

19%

46%

35%

17%

14%

zecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Wykres 4: Realizacja prac zgodnie z definicją "zrób to sam", wg wieku 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

15-18 lat

19-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55+ lat 59%

32%

18%

16%

13%

20%

29%

15%

22%

15%

22%

22%

3%

15%

22%

20%

23%

9%

9%

38%

38%

49%

42%

49%

raczej tak zdecydowanie tak raczej nie zdecydowanie nie



Częściej prace typu "zrób to sam" wykonują Polacy zamieszkujący małe i średnie miasta, 
najrzadziej zaś mieszkańcy wsi. I znowu, podobnie jak w przypadku osób z grupy 
wiekowej 55+ należy podkreślić, że nie oznacza to braku realizacji prac w domu czy 
ogrodzie, a raczej inną ich definicję - jako obowiązek, a nie hobby. 
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Wykres 5: Realizacja prac zgodnie z definicją "zrób to sam", wg 
wielkości miejsca zamieszkania 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

wieś

miasto < 20 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańców

miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto >500 tys. mieszkańców 40%

30%

22%

20%

15%

13%

37%

13%

16%

14%

28%

15%

14%

28%

35%

26%

44%

31%

46%

52%

29%

12%

28%

20%

21%

24%

21%

6%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie
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Powrót rzemiosła, trendu „zrób to sam", czy anglojęzycznego DIY od „do it 
yourself", w coraz bardziej masowym wymiarze, to niezwykle ciekawe zjawisko.  
Bo choć może nam się wydawać, że to jest pieśń przeszłości, to jednak jak widać, 
dziś przeżywa prawdziwy renesans. Pierwszy i podstawowy powód to to,  
że za tego typu aktywności zabrało się pokolenie dzisiejszych 30-latków, a jest to 
ostatnie pokolenie, które żyło jeszcze w świecie bez Internetu. Ono pamięta 
pisanie referatów do szkoły długopisem, sięgając do encyklopedii, ze wzruszeniem 
wspomina wyjazdy latem do babci na wieś, smak kompotu i zajęcia ZPT ze szkoły. 
Właśnie między 25 a 35 rokiem życia pojawia się moment, gdy człowiek osiąga 
dojrzałość i  budzą się w nim resentymenty. Tak więc w obecnym pokoleniu 30-
latków obudził się resentyment do prac ręcznych, fizycznych, do docenienia tych 
produktów i technik, które pamięta się z dzieciństwa.  

Współczesne „zrób to sam" to w dużej części kultywowanie tych wspomnień.  
Ale to także kwestia pewnego - nazwijmy to - „informacyjnego overload'u".  
Skoro 90% czasu tak w pracy, jak i po niej, spędzamy przed ekranami, matrycami, 
to potrzebujemy odpoczynku, który będzie przeciwieństwem takich działań. Praca 
rąk staje się wytchnieniem dla umysłu i sposobem dbania o higienę psychiczną. 
Jednak jako, że młodzi tego doświadczenia nie mają, to jest też teraz niezwykle 
ważny moment by, dbając o ich kompetencje cyfrowe, nie zapomnieć także  
o kompetencjach manualnych. Stąd swego rodzaju wysyp miejskich inicjatyw, 
propagujących takie działania, ale także dokumentujących pracę rzemieślników. 
Dobrym krokiem byłoby też ponowne wprowadzenie do szkół ZPT, zarówno w 
postaci samych zajęć, jak i wizyt u ludzi, którzy są niekiedy ostatnim ogniwem 
naprawdę "umierających" zawodów, jak kuśnierze czy zduni. 

Anna Kalinowska 

Kulturoznawca SWPS, specjalizująca się w socjologii Internetu 
i promocji inicjatyw lokalnych m.in. serwisu SLOV.pl



Jak się okazuje, sam status rodzinny, czyli to, czy Polacy są w stałym związku, formalnym, 
nieformalnym, czy - idąc za Facebook’iem - ich status to „to skomplikowane”, albo żyją w 
pojedynkę, jako rozwodnicy lub jako single, nie różnicuje zbytnio skłonności do realizacji 
prac "zrób to sam". Natomiast, posiadanie dzieci, już zdecydowanie tak. Wsród rodziców 
odsetek zajmujących się pracami "zrób to sam" sięga aż 84%.
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Wykres 6: Realizacja prac zgodnie z definicją "zrób to sam", wg 
posiadania dzieci 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

mam dziecko /  
dzieci

nie mam dziecka /  
dzieci

31%

4%

22%

13%

33%

59%

14%

24%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

4/5 rodziców  
wykonuje jakieś  

prace typu  
"zrób to sam" 
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Wykonywanie różnych prac zgodnie z definicją "zrób to sam" zadeklarowało 55% 
badanych, jednak okazuje się, że zasięg tego zjawiska jest jeszcze większy. Jeśli 
spytamy o realizowanie jakiejkolwiek z zaproponowanych przez nas 30 różnych 
prac typu "zrób to sam" w domu, ogrodzie, a także związanych z wyglądem  
i posiłkami, to okazuje się, że 84% Polaków jakieś z nich wykonuje. Jeśli dodatkowo 
zapytamy, które z tych prac sprawiają im przyjemność, to mamy 94% Polaków, 
którzy prace realizują i traktują je nie tylko jako konieczność, ale i przyjemność,  
a to już mieści się w definicji "zrób to sam". Można więc stwierdzić, że 73% 
badanych Polaków jest aktywnych w obszarze "zrób to sam".   
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"Zrób to sam" w praktyce

Wykres 7: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

16%84%

tak nie

Wykres 8: Realizacja i jednocześnie lubienie przynajmniej jednej z 
zaproponowanych prac "zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

internauci

internauci realizujący  
prace "zrób to sam"

6%

27%

94%

73%

tak nie

prace "zrób to sam" 
 realizuje i lubi  
73% Polaków



Wszechstronność

Obszar "zrób to sam" wymaga specjalizacji i zaangażowania w wykonywane prace. 
Wiedza i doświadczenie są tu kluczowe. Okazuje się jednak, że osoby działające w 
zakresie "zrób to sam”, są zainteresowane różnymi pracami. Jeśli podzielimy prace "zrób 
to sam" na związane z domem lub mieszkaniem, związane z ogrodem oraz pozostałe, 
m.in. związane z samochodem, naszym wyglądem i jedzeniem, to okazuje się, że tylko 
8% osób, które realizują prace w ogrodzie, nie wykonuje żadnych z zaproponowanych 
przez nas prac w domu lub mieszkaniu. Sytuacja jest podobna jeśli weźmiemy pod 
uwagę prace ogrodowe i różne pozostałe prace. Wygląda zatem na to, że istnieje coś 
takiego jak ogólna skłonność i zainteresowanie obszarem "zrób to sam".  

Wśród osób wykonujących różne prace "zrób to sam" w domu: 

• 85% wykonuje prace "zrób to sam" w ogrodzie 

• 100% wykonuje samodzielnie naprawy samochodu lub motoru 

• 45% realizuje prace "zrób to sam" związane z jedzeniem, np. produkuje własne 
nalewki, wina bądź piwo 

• 19% realizuje prace "zrób to sam" w zakresie wyglądu.  

Wśród osób zajmujących się w ramach "zrób to sam" pracami w ogrodzie: 

• 100% wykonuje różne prace "zrób to sam" w domu 

• 100% wykonuje samodzielnie naprawy samochodu lub motoru 

• 41% realizuje prace "zrób to sam" w obszarze posiłków 

• 18% wykonuje prace "zrób to sam" w obszarze wyglądu, np. projektuje, szyje lub 
przerabia odzież.  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przeważnie Polacy  
realizują kilka  

prac "zrób to sam" 
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Wśród osób zajmujących się w ramach "zrób to sam" naprawami samochodu lub 
motoru: 

• 94% wykonuje różne prace "zrób to sam" w domu 

• 80% wykonuje różne prace "zrób to sam" w ogrodzie 

• 35% realizuje prace "zrób to sam" w obszarze jedzenia, np. przygotowuje 
przetwory 

• 11% wykonuje prace "zrób to sam" w obszarze wyglądu, np. projektuje, szyje 
lub przerabia odzież. 

Wśród osób realizujących prace "zrób to sam" w obszarze żywności: 

• 89% realizuje różne prace domowe typu "zrób to sam" 

• 88% realizuje prace "zrób to sam" w ogrodzie  

• 39% realizuje różne prace związane z wyglądem, modą i urodą 

• 16% samodzielnie wykonuje naprawy samochodu lub motoru. 

Wśród osób realizujących prace "zrób to sam" związane z wyglądem: 

• 86% realizuje różne prace "zrób to sam" w domu 

• 82% wykonuje różne prace typu "zrób to sam" w ogrodzie 

• 54% wykonuje prace "zrób to sam" związane z jedzeniem  

• 16% samodzielnie naprawia samochód lub motor. 
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Prawie ¾ Polaków realizuje jakieś prace w obszarze „zrób to sam”, a prace takie jak 
majsterkowanie, instalacja i naprawa elektroniki, malowanie i projektowanie wnętrz 
wykonuje już od kilku do kilkunastu procent kobiet. 11% Polek majsterkuje. Czy  
z punktu widzenia Waszej marki odbiorca produktów do tego typu prac się zmienił?  

Ewa Ziemann-Starczewska: Obserwujemy trend związany z tym, że klienci często 
realizują prace w trybie „do it yourself". Duża popularność sklepów DIY, jak i zakupów w 
kanale e-commerce ułatwia dostęp do niezbędnych produktów. Jednocześnie rośnie 
dostępność wiedzy na temat wykonywania prac samodzielnie. Ciągle rozwijająca się 
blogo- i vlogosfera ma ogromny wpływ na samo-edukację i daje duże możliwości 
wykonywania prac samodzielnie. Choć nie obserwujemy, żeby jakaś konkretna grupa 
wiekowa, czy płciowa decydowała się na takie działania, to wyraźnie widać, że klienci są 
coraz bardziej świadomi wybieranych produktów, jak i tego, jak można je wykorzystać. 
Przed zakupem poświęcają sporo czasu na poznanie danej kategorii produktowej  
i konkretnych funkcjonalności produktowych. Inna ciekawa obserwacja jest taka,  
że w przypadku produktów, które stanowią wyposażenie łazienek, bardzo wyraźnie 
widzimy, że decydentem jest kobieta. To ona na ogół ma znaczący wpływ na wybór 
samych produktów i ich dopasowanie do wnętrza, niemniej to panowie w większości 
odpowiadają za ich późniejszy montaż. Szacujemy, że udział kobiet w zakresie 
samodzielnego montażu wynosi ok 5%.   

Jacek Dziubecki: Od wielu lat obserwujemy zmianę oczekiwań klientów. Widzimy 
znudzenie produktami niskiej jakości i poszukiwania urządzeń działających przez wiele 
lat. Można to zaobserwować także w ofertach sklepów. Coraz częściej widać akcje 
promocyjne na produkty markowe i rozbudowę asortymentu w tym segmencie. 
Wzmożone zainteresowanie naszą marką Gardena także przez kanały dystrybucji, które 
dotychczas oferowały tylko najtańsze produkty, potwierdza nasze obserwacje. Jeśli zaś 
chodzi o Polki, według nas kobiety stają się niewątpliwe dla marketów budowlanych 
coraz ważniejszym klientem. Nie tylko podejmują wiele decyzji zakupowych w obszarze 
funkcjonalności, estetyki wnętrz i elementów architektury ogrodowej, ale również coraz 
częściej naprawiają różne przedmioty. Chętnie kupują też artykuły ogrodnicze, 
techniczne, ale jednak - dalej mamy przewagę płci przeciwnej w tym temacie. 
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Dane pokazują, że popularność różnych prac „zrób to sam” jest generalnie 
największa wśród osób młodych, w wieku 19-34 lata, przynajmniej jeśli 
chodzi o deklaracje. Czy również obserwujecie taką prawidłowość? Jacy są 
klienci w tych grupach wiekowych? 

Ewa Ziemann-Starczewska: Tendencja do prac DIY jest wyraźnie zaznaczona  
u osób w wieku średnim i starszych - co ma związek w historycznym 
przyzwyczajeniem do konieczności wykonywania prac odmowych samodzielnie.  
W naszej branży nie widać takich trendów w młodym pokoleniu - wręcz przeciwnie 
- powiedziałabym, że widzimy ogromne zapotrzebowanie na specjalistów 
(instalatorów, montażystów). Coraz więcej osób - zwłaszcza tych z bardziej 
zasobnym portfelem - woli poprosić o pomoc specjalistę niż próbować montować 
coś samodzielnie.  

Jacek Dziubecki: Nie obserwujemy takich tendencji. Ponieważ produkty Gardena, 
w zdecydowanej większości wykorzystywane są w ogrodach, więc naszymi 
klientami są głównie osoby posiadające ogrody. Młodzi ludzie, poniżej 30 roku 
życia, nie należą więc tutaj do większości. 

Osoby młode, w wieku 19-34 lata, znacznie częściej niż osoby starsze 
zadeklarowały w badaniu, że traktują  prace „zrób to sam" jako hobby, a nie 
obowiązek. Czy takie podejście zmienia w jakiś sposób podejście do zakupów 
w obszarze prac ogrodowych? 

Jacek Dziubecki: Mamy inne obserwacje w tym temacie. Podejście jako hobby do 
ogrodu, częściej widzimy jednak u osób starszych. Osoby młode, które się z nami 
kontaktują, posiadają znacznie mniej czasu i  przede wszystkim szukają rozwiązań, 
które uwolnią je od codziennych obowiązków, takich jak podlewanie, czy koszenie 
trawy. Gotowe są wiec zapłacić więcej za całkowite uwolnienie od tych prac i ich 
zautomatyzowanie, np. poprzez montaż automatycznego systemu nawadniania 
Gardena. Osoby starsze posiadające więcej czasu i często traktują podlewanie jako 
część swojej pasji, a nie jako zło konieczne, zabierające czas. 
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Skojarzenia i opinie o "zrób to 
sam" 

Osoby, które znają pojęcie "zrób to sam", kojarzą je przede wszystkim  
z majsterkowaniem, ale także z różnorodnymi pracami, które mają wspólną cechę - 
wykonywane samodzielnie przynoszą satysfakcję i są naszym hobby. Często też polegają 
na „zrobieniu czegoś z niczego”. Przytoczmy zatem kilka cytatów. Okazuje się, że dla 
Polaków "zrób to sam" to przede wszystkim:
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majsterkowanie 

robienie czegoś samemu, zamiast zakupienia czegoś 
gotowego 

samodzielne wytwarzanie rzeczy, zamiast kupowania ich  
w sklepie 

robótki ręczne  
oszczędność środków i satysfakcja z wykonywanych zadań 

samodzielny montaż 

samodzielność, zaradność i umiejętność radzenia sobie  
z problemami 

zrobienie czegoś samodzielnie, dla siebie i dającego 
satysfakcję 

majsterkowanie, projektowanie, tworzenie drobiazgów  
i gotowanie 

zasada: sam bez trudu wszystko zrobię 

robienie czegoś z niczego 

„
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Polacy mają również liczne i, można powiedzieć, bardzo pozytywne skojarzenia  
z osobami, które realizują prace typu "zrób to sam". Niezależnie od tego, czy 
wcześniej znali to pojęcie, czy też nie, po jego zdefiniowaniu, Polacy oceniają osoby 
wykonujące prace typu "zrób to sam" w prawie samych superlatywach. Najwięcej 
badanych osób twierdzi, że wykorzystują one swoje zdolności (30%), a także, że są 
sprytne i zaradne (27%), kreatywne (24%) i żyją z pasją (23%). Pozytywne oceny 
przeważają zarówno wśród osób, które same realizują prace typu "zrób to sam", 
jak i takich, których to nie dotyczy. Z mniej pozytywnych ocen - 13% Polaków 
stwierdziło jednak, że takie osoby po prostu się nudzą, a 10%, że nie cenią 
własnego czasu. Te oceny wystawiły znacznie częściej osoby, które same nie 
realizują prac "zrób to sam", najczęściej jako powód wskazując zresztą brak czasu. 
Poza wspomnianym podziałem, pasjonaci "zrób to sam" oceniani są bardziej 
pozytywnie niż przeciętnie przez osoby zamieszkujące największe miasta, 
posiadające dzieci i młode - w grupie wiekowej 15-34 lata. 
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Wykres 9: Ocena osób realizujących prace "zrób to sam",  
Raport "zrób to sam". Zrób to sam w Polsce, N=1583, internauci

wykorzystują  
swoje zdolności

są sprytne i zaradne

żyją z pasją

są kreatywne

są interesujące

wykorzystują i adaptują  
swoją wiedzę

są mądre i zdolne

najwyraźniej się nudzą

nie cenią swojego czasu

są niepraktyczne

żadne z powyższych

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

zdecydowanie tak (realizuję prace "zrób to sam") raczej tak (realizuję prace "zrób to sam")
raczej nie (nie realizuję prac "zrób to sam") zdecydowanie nie (nie realizuję prac "zrób to sam")
internauci



A jakie są odczucia tych, co realizują samodzielnie różne prace domowe, ogrodowe  
i inne wobec samych prac "zrób to sam"? Okazuje się, że aktywności "zrób to sam" to 
przede wszystkim sposób na wyrażenie siebie i pokazanie własnego stylu. Dodatkowe 
korzyści jakie płyną z działań w obszarze "zrób to sam" to optymalizacja  
i oszczędność pieniędzy. Widać też wyraźnie, że dla większości osób realizujących prace 
"zrób to sam", jest to pasja i bardzo ważny element życia, a także doskonały sposób na 
wspólne spędzanie czasu z bliskimi. Ocena "zrób to sam" jest bardzo podobna 
niezależnie od płci badanych, wieku czy wielkości miejsca zamieszkania. To, co różnicuje 
nasz stosunek do "zrób to sam”, to deklarowana znajomość tego pojęcia. Osoby, którym 
znane jest pojęcie "zrób to sam", przede wszystkim swoim samodzielnym pracom 
zawdzięczają dobre samopoczucie, ale także oszczędności. Takie osoby ogólnie także 
dostrzegają znacznie więcej atutów "zrób to sam". 
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Wykres 10: Stopień zgadzania się ze stwierdzeniami: Prace typu 
"zrób to sam"…  w skali 0-5,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

dzięki pracom typu "zrób to sam" 
mam dobre samopoczucie,  

bo widzę efekt pracy

prace typu "zrób to sam" 
są świetnym sposobem na optymalizację  

i zaoszczędzenie pieniędzy

prace typu "zrób to sam"  
są świetnym sposobem  

na wspólne spędzanie czasu z bliskimi

prace typu "zrób to sam"  
pozwalają wyrazić siebie,  

pokazać własny styl

staram się rozwijać i uczyć całe życie,  
a zajęcia typu "zrób to sam"  

są na to świetnym sposobem

pasja jest bardzo ważnym elementem  
naszego życia, tak traktuję  

moje ulubione zajęcia "zrób to sam"

często korzystam z porad bliskich i znajomych,  
którzy wiedzą jak zrobić pewne rzeczy,  
np. coś uszyć, ugotować, czy naprawić

prace typu "zrób to sam"  
to strata czasu jeśli możemy 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wykonuję różne prace z obszaru "zrób to sam"
znam pojęcie "zrób to sam"
nie znam pojęcia "zrób to sam"

prace "zrób to sam"  
pozwalają  

pokazać własny styl,  
ale i oszczędzają  

pieniądze 
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Prace domowe w ramach "zrób to sam" 





Nie trzeba być stolarzem, krawcową czy ekspertem od renowacji mebli, by się zabierać 
za takie prace. Z takiego założenia wyszłyśmy i podobną filozofię staramy się 
propagować. "Zrób to sam" jest naprawdę dla każdego i każdy może tutaj znaleźć coś 
dla siebie.  

Mamy po 30 lat, dobre prace, można by nawet powiedzieć „kariery” w swoich zawodach, 
małe, ale własne mieszkania i potencjalnie inne, prostsze sposoby na spędzanie 
wolnego czasu. Jednak zamiłowanie do „zrób to sam” nas połączyło. Od dwóch i pół roku 
jesteśmy nie tylko dziennikarkami (Sylwia i Basia) i marketingowcem (Alicja), ale też 
Majsterkami.  

Blog Majsterki.pl powstał półtora roku temu, od 8 miesięcy mamy też własną pracownię 
rzemieślniczą, gdzie same majsterkujemy, robimy warsztaty dla innych, a od miesiąca 
współtworzymy kanał na YouTube - Allegro Wnętrza. 

Nie ukrywamy, że mamy swoich idoli: to Adam Słodowy, czyli ojciec ruchu „zrób to sam" 
w Polsce, który pokazywał jak zrobić coś z niczego i Martha Stewart. Ta Polka  
z pochodzenia, gwiazda amerykańskich mediów, od kilku dekad uczy jak gotować, 
naprawiać meble, odnowić mieszkanie, uszyć sukienkę… właściwie wszystko zrobić 
samodzielnie. I to mimo tego, że wszystko w USA można przecież kupić gotowe. 

My też chcemy pokazywać, że choć dziś w Polsce nie ma problemu z dostępnością 
gotowych rzeczy, to warto jednak czasem poświęcić czas i włożyć trochę wysiłku, by 
zrobić coś po swojemu - taniej, ciekawiej i bardziej ekologicznie, a co ważne, przy okazji 
rozwijać się, uczyć nowych, a czasem zaskakujących rzeczy.  

Widzimy też, co zresztą pokazuje także to badanie, że takie podejście podbija serca 
Polaków. Z danych wynika, że blisko trzy-czwarte z nas majsterkuje, uprawia ogród, 
gotuje, naprawia samochody. Trend, co ciekawe, jest najbardziej powszechny wśród 
osób młodych, z dużych miast i coraz częściej wśród kobiet. Takich też mamy 
czytelników, tacy - chętni uczyć się - trafiają na nasze warsztaty i to oni najczęściej do 
nas piszą z pytaniami i prośbami o pomoc oraz podpowiedzi.
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Niewątpliwie pomaga w tym fakt, iż dzisiejsze „ zrób to sam" to ruch mocno 
scyfryzowany: szukamy inspiracji w sieci, na blogach, vlogach, ciekawych profilach 
na Instagramie. Nas również znajdują w sieci kolejni fani majsterkowania.  
To pomaga w dalszym umasowieniu tego zjawiska. 

Skoro jesteśmy nowoczesnymi rzemieślnikami-amatorami to oczywiste jest,  
że chętnie sięgamy po nowoczesne pomoce: aplikacje z listami zakupów, 
kalendarze, apki ułatwiające zarządzanie czasem, czy zakupy w sieci. 

To, jak silny jest ten trend, coraz lepiej widzimy obserwując rynek: oferta dla 
domowych majsterkowiczów w marketach budowlanych, w specjalistycznych 
sklepach, tak stacjonarnych jak i sieciowych, wręcz pęcznieje. Specjalne i prostsze 
obsłudze elektro-narzędzia, przyjazne materiały do wykończania drewna  
i renowacji mebli, poradniki dotyczące ich zastosowania. Efekt: z budowlanej ta 
branża coraz bardziej przemienia się w DIY (tak zresztą jest właśnie nazywana na 
Zachodzie). 

Co ciekawe, bardzo szybko następuje tu proces profesjonalizacji amatorów. 
Ekspresowo uczymy się, jakie środki i jakie narzędzia wybierać, dzielimy się 
opiniami na ich temat w sieci (testy środków i sprzętu, to jedne z najlepiej 
klikających się wpisów u nas na blogu). Najczęściej zadawane przez naszych 
czytelników pytania dotyczą właśnie problemów z wyborem najlepszego materiału 
do danego projektu. W końcu, skoro chcemy robić coś sami, to chcemy by to było 
jak najlepsze, dobrze przemyślane i wykonane. I oczywiście tu przywiązanie do 
dobrych, sprawdzonych marek jest bardzo silne. Podobnie, jeżeli jakiś produkt raz 
nas zawiedzie.  

Jednak najbardziej wyrazistym elementem współczesnego „ zrób to sam" jaki 
obserwujemy, jest jego feminizacja. Dziś nie ma dla kobiet w tym hobby żadnych 
tabu. Są spawaczki, panie-stolarze, dziewczyny zajmujące się mechaniką 
samochodową, kobiety ekspertki od renowacji mebli. I to właśnie kobiety 
najczęściej trafiają na nasze warsztaty, stanowią też blisko 70% czytelników 
naszego bloga. 

Ale o męskiego czytelnika też walczymy. W końcu nic tak nie łączy jak wspólna 
pasja. 

— Sylwia Czubkowska, Barbara Sowa i Alicja Rzeczkowska, czyli Majsterki.pl 
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Prace w domu

Ponieważ najwięcej skojarzeń ze "zrób to sam" dotyczy majsterkowania, zacznijmy od 
prac domowych i sprawdźmy, co Polacy samodzielnie robią w domach i mieszkaniach. 
Jakiekolwiek prace typu "zrób to sam" w domu lub mieszkaniu realizuje 62% badanych. 
Średnio każdy zaznaczył nieco ponad 1 takie zajęcie (1,4). Okazuje się, że najczęściej 
Polacy samodzielnie w ramach prac domowych malują wnętrza w domu lub mieszkaniu 
(16%), zajmują się instalacją bądź naprawą elektroniki (13%), kładą i cyklinują parkiet lub 
płytki podłogowe (12%). 11% badanych remontuje dom lub mieszkanie i majsterkuje, 
wykonując także różne usprawnienia w domu. 10% montuje meble i podobnie, 10% 
wykonuje różne prace hydrauliczne. Jest to dość spójne z badaniem z rynku 
amerykańskiego „DIY. Consumer Trends Report 2015”, gdzie wsród zaplanowanych na 
najbliższy rok prac domowych, rownież zwyciężyło malowanie domu lub mieszkania,  
a następnie prace remontowe dotyczące konkretnych pomieszczeń, w tym zmiana 
podłóg. 
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Wykres 11: Prace "zrób to sam" w domu ,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci
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Prace w domu to częściej zajęcie dla mężczyzn, ale, jak się okazuje, nie tylko dla 
nich. W zasadzie każdą z prac, o jakie zapytaliśmy, wykonuje od kilku do kilkunastu 
procent Polek. Częściej niż mężczyźni, kobiety odnajdują się w projektowaniu 
wystroju wnętrz i aranżacji przestrzeni, a tak samo często zajmują się renowacją 
mebli. Pozostałe zadania częściej wykonują samodzielnie panowie. Popularność 
poszczególnych prac domowych zależy także od wieku. Generalnie wykonywanie 
największej liczby tego typu prac deklarują osoby w wieku 19-24 lata i 25-34 lata.  
Im starsza grupa wiekowa, tym rzadziej wskazane prace domowe są traktowane 
jako hobby. Pod względem miejsca zamieszkania, najwięcej aktywnych 
zwolenników prace domowe "zrób to sam" mają w największych miastach,  
a szczególnie jedna - projektowanie i aranżacja wnętrz, a dalej - malowanie wnętrz 
oraz instalacja i naprawa elektroniki.
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Wykres 12: Prace "zrób to sam" w domu, wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci
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Wykres 13: Prace "zrób to sam" w domu, wg wieku 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1583, internauci
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Wykres 14: Prace "zrób to sam" w domu, wg wielkości miejsca 
zamieszkania 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1583, 
internauci
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Podsumowując aktywności "zrób to sam" w domu można stwierdzić, że sumarycznie 
cześciej dotyczą one mężczyzn niż kobiet, aczkolwiek 46% pań realizujących prace typu 
"zrób to sam" w domu to bardzo wysoki odsetek. W zależności od wieku  największą 
popularnością cieszą się domowe prace "zrób to sam" wśród osób w wieku 19-24 lata  
i 25-34 lata oraz wśród mieszkańców małych i średnich miast.
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Wykres 15: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w domu, wg płci,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci
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Wykres 16: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w domu, wg wieku, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci
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Wykres 17: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w domu, wg wielkości miejsca zamieszkania, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci
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Kobiety są już podobnie aktywne jak mężczyźni w obszarze projektowania 
elementów wnętrz, czy renowacji mebli. Czy produkty służące do realizacji prac w 
domu i ogrodzie kupuje się wspólnie, czy raczej samodzielnie? Kto podejmuje 
decyzje zakupowe dotyczące estetyki wnętrz? 

Jak wskazują badania przeprowadzone przez TNS na użytkownikach Allegro kupujących 
w kategorii Wyposażenie, 60% kupujących artykuły wyposażenia wnętrz to kobiety.  
Co trzecia osoba kupująca artykuły wyposażenia, niezależnie od miejsca i sposobu 
zakupu, mieści się w przedziale 30-39 lat. Wśród kupujących artykuły wyposażenia 
wnętrz w internecie, wyższy udział mają osoby zainteresowane wnętrzarstwem, lubiące 
dbać o estetykę swojego mieszkania.

Agnieszka Lewartowska 

Menedżer kategorii Dom i ogród,  
Allegro
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Powody realizacji prac  
"zrób to sam" 

Najważniejszym powodem, dla którego Polacy realizują prace w domu jest możliwość 
wyróżnienia się, która otrzymała 21% wskazań. Jest to bardzo mało pragmatyczne 
wskazanie w porównaniu do USA, gdzie w zeszłym roku według cytowanego już 
wcześniej raportu „DIY. Consumer Trends Report 2015”, najważniejszym powodem 
wykonywania prac „zrób to sam” w domu okazała się oszczędność (38%). W Polsce 
drugie miejsce jako powód wykonywania prac "zrób to sam" w domu zajęła możliwość 
odstresowania się i oderwania od codziennych problemów (21%), a oszczędność 
pieniędzy znalazła się na trzecim ze wskazaniami na poziomie 19%. Gdy jednak 
przyjrzymy się danym bliżej, widać, że mężczyzn w Polsce charakteryzuje jednak dość 
pragmatyczne podejście do prac "zrób to sam”. W tej grupie właśnie oszczędność jest to 
najważniejszy powód wykonywania prac domowych. Wskazało ją 27% panów. Kobiety 
zaś uznały, że "zrób to sam" to najlepszy sposób na oderwanie się od codzienności  
i odstresowanie (24%). Im badany młodszy, tym częściej uznaje, że "zrób to sam" to 
hobby i sposób na wyrażenie swojego unikanego stylu. Podobnie, jako hobby, "zrób to 
sam" częściej uznają mieszkańcy dużych miast. Osoby w starszych grupach wiekowych 
mają natomiast więcej wskazań na oszczędność (45-54 lata) i rozwój w ramach pasji 
(45-54 lata i 55+).
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Polacy wykonując 
prace w domu  

chcą się wyróżnić,   
dla mężczyzn  

to także oszczędność

Wykres 18: Powody realizacji prac "zrób to sam" w domu,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=834, internauci realizujący prace domowe "zrób to sam"
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Wykres 19: Powody realizacji prac "zrób to sam" w domu, wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=834, internauci realizujący prace domowe „zrób to sam”
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Wykres 20: Powody realizacji prac "zrób to sam" w domu, wg wieku 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=834, 

internauci realizujący prace domowe "zrób to sam"
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lubię mieć i tworzyć unikalne rzeczy

to pozwala mi się wyróżniać

żadne z powyższych

0% 10% 20% 30% 40% 50%

15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55+ lat
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Polacy coraz częściej traktują prace "zrób to sam" jako hobby, a nie 
obowiązek. Czy zmienia to w jakiś sposób podejście użytkowników Allegro 
do zakupów w obszarze prac domowych lub ogrodowych? 

Na Allegro znaleźć można unikatowe produkty, które pozwalają użytkownikom na 
wyróżnienie się, stworzenie wyjątkowego wnętrza. Jest to jedyne miejsce,  
w którym można znaleźć tak szeroki wybór produktów służących do 
remontowania, wyposażania i dekorowania wnętrz, czy oddawania się unikalnemu 
hobby związanemu z DIY. Szeroki asortyment sprawia, że samodzielne 
dekorowanie, wyposażanie, czy nawet odrestaurowanie mebla lub nadanie mu 
indywidualnego charakteru nie jest żadnym problemem. Użytkownicy chętnie 
kupują  meble na Allegro i aranżują swoje domy - w ciągu  dnia sprzedawanych 
jest 847 sztuk mebli do sypialni, 1314 sztuk mebli do salonu, 780 mebli do kuchni. 

Agnieszka Lewartowska 

Menedżer kategorii Dom i ogród,  
Allegro
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Wykres 21: Powody realizacji prac "zrób to sam" w domu, wg wielkości miejsca 
zamieszkania, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=834, internauci 
realizujący prace domowe "zrób to sam"

to oszczędność pieniędzy

sprawia mi to radość

w ten sposób się realizuję

jestem w tym dobra/y

to doskonały sposób na odstresowanie  
i oderwanie od codziennych problemów

daje mi to poczucie,  
że się na czymś naprawdę znam

bo rodzina docenia to co robię

dbam w ten sposób o bliskich

myślę, że mogę nazwać to moim hobby

to pozwala mi się wyróżniać

mam dość nietypowy styl,  
lubię mieć i tworzyć unikalne rzeczy

żadne z powyższych

0% 10% 20% 30% 40% 50%

wieś miasto < 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto >500 tys. mieszkańców
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Prace "zrób to sam"  w domu to zajęcie ciągłe. Co się jednak dzieje gdy przychodzi 
czas na remont generalny? Zapytaliśmy Polaków o to, czy w takiej sytuacji również 
sami realizują różne prace remontowe, czy zlecają je specjalistom, np. 
zewnętrznym firmom remontowym. Otóż okazuje się, że w przypadku takiej 
decyzji, Polacy są podzieleni prawie po równo. 46% wskazuje, że zleca prace 
remontowe profesjonalistom, a 54%, że wykonuje je własnymi siłami, albo 
korzystając z pomocy bliskich i znajomych, albo pracując samodzielnie. Jeśli 
natomiast weźmiemy pod uwagę to, czy dana osoba sama wykonuje jakieś prace 
"zrób to sam", to widzimy, że jest to czynnik bardzo wyraźnie sprzyjający 
podejmowaniu próby realizacji remontu samodzielnie. Wśród takich osób tylko 
27% zleci remont profesjonalnej firmie remontowej. 
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Remont

Wykres 22: Znajomość pojęcia i realizacja prac "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

24%30%46%

zlecam profesjonalnej firmie
realizuję wspólnie z rodziną, razem wykonujemy różne prace z tym związane
realizuję samodzielnie, sam(a) wykonuję różne prace z tym związane

Wykres 23: Znajomość pojęcia i realizacja prac "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

zdecydowanie tak 
 (realizuję prace "zrób to sam")

raczej  tak 
 (realizuję prace "zrób to sam")

raczej nie  
(nie realizuję prac "zrób to sam")

zdecydowanie nie 
 (nie realizuję prac "zrób to sam")

12%

18%

33%

30%

12%

23%

36%

53%

76%

59%

31%

17%

zlecam profesjonalnej firmie
realizuję wspólnie z rodziną, razem wykonujemy różne prace z tym związane
realizuję samodzielnie, sam(a) wykonuję różne prace z tym związane



Wiedza i umiejętności

Osoby zajmujące się różnorodnymi pracami domowymi typu "zrób to sam" generalnie 
bardzo dobrze oceniają swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie - na 3,71 w skali 0-5. 
Wiedza wydaje się też elementem niezbędnym aby realizować prace "zrób to sam", gdyż 
większość osób, które tych prac nie wykonują, jako przyczynę wskazuje właśnie brak 
właściwej wiedzy i przygotowania. A w jakich pracach "zrób to sam" związanych z 
domem Polacy wypadają najlepiej? Sa to: projektowanie i aranżacja wnętrza (ocena 
3,86) i składanie oraz montaż mebli (3,87). Trzeba jednak przyznać, że w ramach żadnej 
z aktywności "zrób to sam" oceny nie odbiegają bardzo od średniej. Podsumowując - 
oceniamy się generalnie dobrze, co cieszy. Z drugiej strony może to stanowić wyzwanie 
dla marek, bo przeważnie „eksperci” są dość wymagającymi klientami, o czym zresztą 
przekonacie się Państwo w rozdziale „Na zakupach”. Powyżej wspomnianej średniej 
swoje umiejętności w zakresie prac "zrób to sam" oceniają mężczyźni, osoby 
posiadające dzieci, mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz 
osoby znające pojęcie "zrób to sam", czyli świadomie realizujące prace "zrób to sam". 
Każda z pojedynczych analizowanych prac ma swój własny wzór zależności ocen od 
zmiennych demograficznych, najbardziej liczy się jednak doświadczenie ze "zrób to sam"  
i świadomość znaczenia wyrażenia "zrób to sam" - grupy, które najczęściej daną pracę 
wykonują i znają pojęcie "zrób to sam", wystawią sobie też najwyższe oceny.

46

Polacy oceniają  
swoje umiejętności  

w zakresie  
"zrób to sam"  
na „czwórkę”

Wykres 24: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

0 1 2 3 4 5

1,293,71
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Wykres 25: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

malowanie ścian  
w domu lub mieszkaniu

0 1 2 3 4 5

1,393,61

Wykres 27: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

remontowanie  
domu lub mieszkania

0 1 2 3 4 5

1,493,51

Wykres 26: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

instalacja  
i naprawy elektroniki

0 1 2 3 4 5

1,233,77

Wykres 28: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

składanie, montaż,  
wymiana mebli

0 1 2 3 4 5

1,153,85
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Wykres 30: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

drobne naprawy  
i prace elektryczne

0 1 2 3 4 5

1,323,68

Wykres 32: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

drobne naprawy  
i prace hydrauliczne

0 1 2 3 4 5

1,43,6

Wykres 29: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

majsterkowanie  
i wykonywanie różnych 
 usprawnień w domu

0 1 2 3 4 5

1,33,7

Wykres 31: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

kładzenie i cyklinowanie  
parkietu lub płytek podłogowych

0 1 2 3 4 5

1,323,68
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Wykres 36: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

konserwacja elementów  
wyposażenia i konstrukcyjnych

0 1 2 3 4 5

1,43,6

Wykres 33: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

projektowanie  
i aranżacja wnętrza

0 1 2 3 4 5

1,143,86

Wykres 34: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

projektowanie i tworzenie  
elementów wystroju wnętrz

0 1 2 3 4 5

1,173,83

Wykres 35: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

renowacja  
i stylizacja mebli

0 1 2 3 4 5

1,173,83



Zrobić czy być? 

Osoby, które wskazały, że nie realizują żadnych prac w domu w ramach "zrób to sam", 
najczęściej jako powód podają chęć zakupu danego produktu od razu (27%)  
i brak wiedzy w obszarze "zrób to sam". „Nie znam się na tym” mówi 26% badanych w 
tej grupie. 11% osób wskazało, że ma inne zainteresowania, a 10%, że nie ma po prostu 
czasu lub preferuje w wolnym czasie odpoczynek (9%). Spore wydatki, jakie mogłyby 
generować potencjalnie prace typu "zrób to sam”, nie są czynnikiem zniechęcającym. 
Ten element wskazało tylko 3% osób. 
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Wykres 37: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac "zrób to 
sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=342, 
internauci nie realizujący prac "zrób to sam" w domu

3%

6%

12%

19%

22%
23%

25%25%

wolę kupić coś i mieć od razu
nie znam się na tym
wolę zapłacić komuś kto zrobi to za mnie
nie mam na to czasu
mam inne zainteresowania
w wolnym czasie wolę odpoczywać, i tak mam go mało
gdybym robił(a) to sama, nigdy nie byłoby tak dobrej jakości
wymagałoby to sporych wydatków

nie wykonujemy sami prac 
"zrób to sam" gdy chcemy 

 mieć coś od razu 
 albo nie mamy  

wiedzy 



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

51

Porady Majsterek  
Basia radzi jakie sprzęty są 
niezbędne do majsterkowania

Do majsterkowania na samym początku nie jest potrzebna wielka pracownia  
i profesjonalny, ogromny zestaw narzędzi. Jednak są takie sprzęty, których posiadanie bardzo 
ułatwia prace. Warto wyposażyć się w podstawowe, tradycyjne narzędzia: młotek, piłę 
najlepiej włośnicę (piłę włosową), czyli o wymiennych ostrzach do drewna, metalu i plastiku, 
zestaw śrubokrętów o różnych końcówkach i rozmiarach, miarkę i kątownik. Do prac z 
drewnem i renowacji mebli niezbędne też będą pędzle, papier ścierny i prosty hebel. Z 
elektro-narzędzi najbardziej przydatne sprzęty to: wiertarko-wkrętarka z zestawem bitów  
i wierteł do różnych materiałów od drewna przez metal po beton, szlifierka oscylacyjna  
i wyrzynarka. Z takim zestawem można już swobodnie dokonywać tak napraw w mieszkaniu 
czy ogrodzie, jak i samemu robić ozdoby, odnawiać meble, czy nawet jakieś skonstruować. Ale 
ostrzegam: im bardziej wkręcicie się w majsterkowanie, tym więcej narzędzi będzie się Wam 
marzyło :) 

— Basia Sowa, Majsterki.pl 



Prace w ogrodzie w ramach "zrób to sam"





Prace w ogrodzie

Prace w ogrodzie, a dla dużej części społeczeństwa także na balkonie, to przede 
wszystkim zajęcia związane z bieżącym dbaniem o różne elementy przydomowego czy 
balkonowego ogrodu, czyli koszenie trawy (24%), sadzenie i uprawianie roślin 
ozdobnych (15%) oraz pielęgnacja roślin, czyli przycinanie drzew i krzewów (również 
15%). Tego rodzaju prace pielęgnacyjne stanowią większość podejmowanych przez 
Polaków w ramach zajęć ogrodowych typu "zrób to sam". W tworzeniu natomiast 
przestrzeni ogrodowej lub balkonowej bierze udział 17% Polaków, projektując ogród lub 
fizycznie go tworząc, budując altanę, czy wykładając powierzchnię ogrodową kostką.
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Wykres 38: Prace "zrób to sam" w ogrodzie,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

koszenie trawy

sadzenie i uprawianie  
roślin ozdobnych,  
np. kwiaty, jałowce

przycinanie drzew / krzewów

przechowywanie i rozmnażanie  
owoców, warzyw  i roślin ozdobnych

sadzenie i uprawianie  
roślin użytkowych, np. warzywa, owoce

projektowanie ogrodu

tworzenie elementów stałych ogrodu,  
np. wykładanie kostką  

brukową, budowa altany

nie wykonuję żadnych z powyższych
40%

9%

10%

13%

15%

15%

15%

24%

koszenie trawy to  
najpopularniejsza  

praca "zrób to sam"  
w ogrodzie
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Warto podkreślić, że o ile prace w domu można było określić jako w większości 
„męskie”, tak prace ogrodowe już takie nie są. Mężczyźni znacznie częściej 
deklarują koszenie trawy i prace wymagające siły, jak faktyczne budowanie ogrodu, 
ale pozostałe prace są w podobnym stopniu wykonywane przez kobiety  
i mężczyzn, w szczególności sadzenie i uprawianie roślin użytkowych, 
przechowywanie i rozmnażanie tych roślin i projektowanie ogrodu. Jeśli zaś 
popatrzymy na wiek Polaków, to widać wyraźnie, że im starsza grupa wiekowa,  
tym rzadziej realizuje prace w ogrodzie w ramach "zrób to sam". Wydaje się, że 
tego rodzaju prace osoby ze starszych grup wiekowych traktują raczej jako 
obowiązek, a nie jako przyjemność lub hobby. W szczególności te osoby nie 
zajmują się też projektowaniem i budowaniem ogrodów. To domena osób w 
najmłodszych grupach wiekowych, nawet jeśli w tym względzie stanowią jeszcze 
pomoc dla osób starszych, np. rodziców.
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Wykres 39: Prace "zrób to sam" w ogrodzie, wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z 

pożytecznym?, N=1583, internauci

koszenie trawy

sadzenie i uprawianie  
roślin ozdobnych,  
np. kwiaty, jałowce

przycinanie drzew / krzewów

przechowywanie i rozmnażanie  
owoców, warzyw  

i roślin ozdobnych

sadzenie i uprawianie  
roślin użytkowych,  

np. warzywa, owoce

projektowanie ogrodu

tworzenie elementów  
stałych ogrodu,  

np. wykładanie kostką  
brukową, budowa altany

7%

10%

12%

14%

12%

13%

17%

12%

10%

13%

13%

18%

19%

35%

mężczyzna kobieta

kobiety i mężczyźni  
obok siebie w ogrodzie
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Wykres 40: Prace "zrób to sam" w ogrodzie, wg wieku 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

koszenie trawy

przycinanie drzew /  
 krzewów

przechowywanie  
i rozmnażanie owoców,  

warzyw i roślin ozdobnych

sadzenie i uprawianie  
roślin użytkowych,  

np. warzywa, owoce

sadzenie i uprawianie  
roślin ozdobnych,  
np. kwiaty, jałowce

tworzenie elementów 
stałych ogrodu,  

np. wykładanie kostką  
 brukową, budowa altany

projektowanie ogrodu

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata
35-44 lata 45-54 lata 55+ lat

osoby w wieku 45+  
 prac ogrodowych  

nie traktują  
 jako "zrób to sam"  

i hobby
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Prace w ogrodzie najrzadziej wykonują mieszkańcy największych miast. Również 
oni rzadziej realizują prace związane z roślinami ozdobnymi i projektowaniem 
ogrodu niż mieszkańcy średnich miast, ale podobnie często jak mieszkańcy wsi, 
którzy z kolei znacznie cześciej zajmują się roślinami użytkowymi. Najbardziej 
aktywni pod kątem prac ogrodowych "zrób to sam" są jednak zdecydowanie 
mieszkańcy małych miast. Mieszkańcy wsi przegonili ich tylko w jednej kategorii - 
koszenie trawy - pozostałe aktywności, szczególnie związane z roślinami 
użytkowymi, na wsi nie są tratowane jako aktywność "zrób to sam", a raczej jako 
codzienne obowiązki. 
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Wykres 41: Prace "zrób to sam" w ogrodzie, wg wielkości miejsca 
zamieszkania, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

koszenie trawy

przycinanie drzew /  
krzewów

sadzenie i uprawianie  
roślin użytkowych,  

np. warzywa, owoce

przechowywanie i rozmnażanie 
owoców, warzyw  

i roślin ozdobnych

sadzenie i uprawianie 
 roślin ozdobnych,  
np. kwiaty, jałowce

projektowanie ogrodu

tworzenie elementów  
stałych ogrodu,  

np. wykładanie kostką  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Podsumowując aktywności "zrób to sam" w ogrodzie należy stwierdzić, że sumarycznie, 
podobnie jak w przypadku prac domowych, cześciej dotyczą one mężczyzn niż kobiet, 
ale znowu - realizuje je aż 50% Polek. W zależności od wieku, wysoką popularnością 
prace w ogrodzie cieszą się wśród osób do 44 lat, potem ta popularność znacznie spada. 
Prace w ogrodzie znacznie bardziej popularne są, podobnie jak domowe, wśród 
mieszkańców małych i średnich miast.
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Wykres 42: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w ogrodzie, wg płci,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

kobieta

mężczyzna 30%

50%

70%

50%

tak nie

Wykres 43: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w ogrodzie, wg wieku,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

15-18 lat

19-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55+ lat 63%

61%

33%

27%

29%

31%

37%

39%

67%

73%

71%

69%

tak nie
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Wykres 44: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w ogrodzie, wg wielkości miejsca zamieszkania, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

wieś

miasto < 20 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańców

miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto >500 tys. mieszkańców 58%

58%

43%

28%

23%

33%

41%

42%

42%

57%

72%

77%

67%

59%

tak nie



Powody realizacji prac "zrób 
to sam"

Podstawowa korzyść z wykonywania prac ogrodowych typu "zrób to sam" to, jak się 
okazuje, radość. Na ten element wskazuje 26% badanych. Drugim w kolejności 
argumentem jest odstresowanie się i oderwanie od codziennych problemów, na które 
wskazało 20% Polaków pracujących w ogrodzie. Oszczędność pieniędzy znalazła się 
znów na trzecim miejscu z wynikiem 15%, tym razem w towarzystwie stwierdzenia, że 
wykonując prace "zrób to sam" w ogrodzie realizujemy się. 13% osób wskazało także,  
że dba w ten sposób o zdrowie bliskich i również 13%, że stara się jeść produkty zdrowe, 
a własne, samodzielnie wyhodowane, takie właśnie są. Najwyraźniej sporym 
argumentem za ogrodowym "zrób to sam" staje się ekologia i zdrowie, a nawet szerzej - 
popularne trendy „slow food” i „slow life”. 
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Polacy wykonują  
prace "zrób to sam"  

w ogrodzie bo  
sprawia im to radość

Wykres 45: Powody realizacji prac "zrób to sam" w ogrodzie  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=833, internauci realizujący prace "zrób to sam" w ogrodzie
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Wykres 46: Powody realizacji prac "zrób to sam" w ogrodzie, wg płci,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=833, internauci realizujący prace "zrób to sam" w ogrodzie
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Wykres 47: Powody realizacji prac "zrób to sam" w ogrodzie, wg wieku,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=833, 

internauci realizujący prace "zrób to sam" w ogrodzie
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daje mi to poczucie,  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Wykres 48: Powody realizacji prac "zrób to sam" w ogrodzie, wg wielkości 
miejsca zamieszkania, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=833, 
internauci realizujący prace "zrób to sam" w ogrodzie

sprawia mi to radość
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na odstresowanie i oderwanie  

od codziennych problemów
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Wiedza i umiejętności

Osoby zajmujące się różnorodnymi pracami "zrób to sam" w ogrodzie, podobnie jak 
realizujący prace domowe, bardzo dobrze oceniają swoją wiedzę i umiejętności w tym 
zakresie. Jest to ocena nieco niższa niż w przypadku prac domowych, ale niewiele - 3,63 
w porównaniu do 3,71. Najlepsze oceny dajemy sobie w zakresie koszenia trawy oraz 
przycinania drzew i krzewów. Podobnie jak w przypadku prac związanych z domem bądź 
mieszkaniem, ta ocena jest wyższa w grupach, które częściej podejmują daną pracę 
"zrób to sam" i znają pojęcie "zrób to sam".  
Nie zależy w znaczącym stopniu od zmiennych demograficznych. 
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Wykres 49: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Wykres 50: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

koszenie trawy

0 1 2 3 4 5

1,193,81

Wykres 52: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

przycinanie drzew 
 i krzewów

0 1 2 3 4 5

1,213,79

Wykres 51: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

sadzenie i uprawianie 
 roślin ozdobnych,  
np. kwiaty, jałowce

0 1 2 3 4 5

1,33,7

Wykres 53: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac 
"zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

przechowywanie  
i rozmnażanie  

owoców, warzyw  
i roślin ozdobnych 0 1 2 3 4 5

1,333,67
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Wykres 54: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac "zrób 
to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

sadzenie i uprawianie  
roślin użytkownych,  

np. warzyw i owoców
0 1 2 3 4 5

1,393,61

Wykres 56: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac "zrób 
to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

budowa ogrodu,  
np. wykładanie kostką,  

budowa altany
0 1 2 3 4 5

1,43,6

Wykres 55: Ocena własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prac "zrób 
to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1265, internauci realizujący prace "zrób to sam"

projektowanie ogrodu

0 1 2 3 4 5

1,413,59
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Zrobić czy być? 

W przypadku osób, które nie wykonują żadnych prac ogrodowych typu "zrób to sam", 
największą przeszkodą jest brak wiedzy wskazany przez 31% osób w tej grupie. Drugim 
powodem okazał się brak czasu (29%) i inne zainteresowania (23%). 21% osób wprost 
wskazało, że woli zapłacić komuś by wykonał te prace za nich. Zupełnie inne wskazania 
dotyczyły osób, które prace "zrób to sam" wykonują, ale w innym obszarze, np. domu. 
One stwierdziły, że mają inne zainteresowania (prace w domu). Jednocześnie, te osoby 
miały znacznie mniejszą skłonność do powierzenia prac ogrodowych komuś innemu 
(7%), jak również chęci zakupu i posiadania od razu różnych produktów i elementów 
ogrodowych (8%). 
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osoby realizujące  
prace "zrób to sam"  

mają mniejszą potrzebę  
posiadania produktu 

 niezwłocznie

Wykres 56: Powody nierealizowania prac ogrodowych "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=377, 

internauci nie realizujący prac "zrób to sam" w ogrodzie

Powody braku zainteresowania

2%2%

12%

17%

21%
23%

29%
31%

nie znam się na tym
nie mam na to czasu
mam inne zainteresowania
wolę zapłacić komuś kto zrobi to za mnie
wolę kupić coś i mieć od razu
w wolnym czasie wolę odpoczywać, i tak mam go mało
wymagałoby to sporych wydatków
gdybym robił(a) to sama, nigdy nie byłoby tak dobrej jakości, zależy mi na dobrym wykonaniu
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Porady Majsterek  
Alicja przypomina o zasadach BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - jak by nudno to na początek nie brzmiało - to super 
ważna część majsterkowania. Jest takie norweskie przysłowie „Do piłowania nie 
zabieramy dzieci i psów” i dokładnie takie zdroworozsądkowe zasady trzeba i przy 
amatorskim „zrób to sam" wprowadzić. Należy pamiętać o ochronnych ubraniach: nie 
masz profesjonalnych okularów, a chcesz szlifować - załóż przeciwsłoneczne, piłowanie 
- pamiętaj o rękawicach, choćby to miały być stare zimowe rękawiczki. Lakierowanie, 
malowanie toksycznymi farbami - lepiej to zrobić na powietrzu, nawet jeżeli to tylko 
balkon. Elektronarzędzia - zawsze po zakończeniu pracy odłączyć od prądu. Od 
cięższych prac trzymać z daleka dzieci i domowe zwierzęta. I najważniejsze: nie 
spieszyć się. To ma być przyjemność, więc pośpiech nie tylko może nam popsuć 
projekt, ale także może być po prostu niebezpieczny. 

— Alicja Rzeczkowska, Majsterki.pl



Inne prace w ramach "zrób to sam"





Inne prace "zrób to sam"

Prace w ogrodzie i majsterkowanie to nie wszystko, co potrafią Polacy. Obserwując 
bacznie najnowsze trendy, takie jak chociażby bycie „eco-friendly”, bycie „fit”, życie  
w stylu „slow”, czy tworzenie unikalnych dodatków i własnych stylizacji modowych, 
postanowiliśmy zapytać Polaków o ich dodatkowe zajęcia i prace podejmowane  
w ramach "zrób to sam". Okazuje się, że jest ich sporo i dotyczą różnych obszarów,  
w tym posiłków, samochodu, wyglądu oraz upominków. 17% Polaków realizujących 
różne prace typu "zrób to sam" własnoręcznie naprawia samochód lub motor. Podobnie 
- 17% - przygotowuje własnoręcznie ciasta i torty. Polacy przyrządzają również domowe 
przetwory i zdrowe posiłki. 13% własnoręcznie przygotowuje prezenty. 10% produkuje 
własne wino, piwo bądź nalewki, a 8% zajmuje się projektowaniem i tworzeniem własnej 
biżuterii. Trzeba przyznać, że jesteśmy dość kreatywnym narodem. 
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własne potrawy  
przygotowuje  

prawie połowa Polaków 
 zaangażowanych  

w prace "zrób to sam"  

Wykres 57: Prace różne wykonywane w ramach "zrób to sam", 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1583, internauci

prace "zrób to sam" (samochód)

7%
8%9%

10%10%

13%13%

16%17%17%

naprawy samochodu lub motoru (samochód) przygotowywanie ciast i tortów (jedzenie)
przyrządzanie domowych przetworów (jedzenie) przygotowywanie domowych, zdrowych posiłków (jedzenie) 
ręczne przygotowywanie prezentów (upominki) produkcja własnego piwa, wina lub nalewek (jedzenie)
projektowanie, szycie lub przerabianie odzieży (moda, uroda) tworzenie zabawek dla dzieci (upominki)
projektowanie i tworzenie biżuterii (moda, uroda) samodzielne przygotowywanie naturalnych kosmetyków, maseczek, leków (moda, uroda)
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Duża część prac o jakie pytaliśmy tym razem, dzieje się w kuchni. Jeśli natomiast 
myślicie Państwo, że w takim razie dotyczą one tylko kobiet, to jesteście w błędzie. 
14% mężczyzn deklaruje przyrządzanie domowych przetworów, 12% pieczenie 
ciast, a przygotowywanie zdrowych posiłków jest wręcz bardziej popularne wśród 
mężczyzn niż kobiet. Panowie częściej też produkują własne wino, piwa i nalewki, 
ale Polki też są dość aktywne w tej dziedzinie. Jeśli wyjdziemy z kuchni i zajrzymy 
do szafy lub - bardziej współcześnie - garderoby, to okazuje się, że tam spotkamy 
nie tylko kobiety. 6% mężczyzn deklaruje zainteresowanie projektowaniem 
biżuterii, i podobnie - tworzeniem własnych stylizacji poprzez przerabianie 
kupionej odzieży - także 6%. Wychodząc z domu i udając się do samochodu 
spotkamy natomiast przy jego naprawie 29% mężczyzn realizujących różne prace 
"zrób to sam", ale i 6% kobiet.  
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Wykres 58: Prace różne wykonywane w ramach "zrób 
to sam", wg płci,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z 
pożytecznym?, N=1583, internauci
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szydełkowanie, robienie na drutach

projektowanie  
i tworzenie biżuterii

samodzielne przygotowywanie 
 naturalnych kosmetyków,  

maseczek, leków 5%

6%

6%

7%

11%

13%

12%

12%

14%

29%

11%

12%

13%

9%

14%

8%

10%

23%

21%

6%

kobieta mężczyzna

prace "zrób to sam"  
(samochód)

mężczyźni  
już także aktywni  

w kuchni, a kobiety 
 przy samochodzie 

prace "zrób to sam"  
(jedzenie)

prace "zrób to sam"  
(upominki)

prace "zrób to sam"  
(moda, uroda)



Mając na myśli wszystkie omawiane prace "zrób to sam", w szczególności te dotyczące 
żywności, przetworów i alkoholi, które zwykle w naszych wspomnieniach robią rodzice  
i dziadkowie, chciałoby się powiedzieć, że to te najstarsze grupy z pewnością będą miały 
najwięcej wskazań na ich realizację w ramach "zrób to sam". Nic bardziej mylnego. Jak 
się okazuje, osoby w wieku 45-54 lata i 55+ dość rzadko traktują te prace jako rozrywkę, 
hobby, czy formę realizacji siebie - czyli, zgodnie z definicją, jako prace "zrób to sam". 
Raczej traktują je jako obowiązek. Najbardziej aktywne natomiast w tych obszarach są 
osoby w wieku 19-24 i 25-34 lata, a więc stosunkowo młode. One także chętniej zajmują 
się przeróbkami modowymi, stylizacją i tworzeniem dodatków. Niezależnie od wieku 
natomiast pieczemy w Polsce różne słodkości. 
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Wykres 59: Prace różne wykonywane w 
ramach "zrób to sam", wg wieku,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą 
przyjemne z pożytecznym?, N=1583, 

internauci

naprawy samochodu  
lub motoru

przygotowywanie  
ciast i tortów

przyrządzanie  
domowych przetworów

przygotowywanie domowych,  
zdrowych posiłków  

np. pieczenie własnego  
chleba, szynki

produkcja własnego  
piwa, wina  

lub nalewek

ręczne przygotowywanie  
prezentów

tworzenie zabawek  
dla dzieci

projektowanie, szycie  
 lub przerabianie odzieży,  

szydełkowanie,  
robienie na drutach

projektowanie  
 i tworzenie biżuterii

samodzielne przygotowywanie  
naturalnych kosmetyków,  

maseczek, leków

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata 45-54 lata 35-44 lata 55+ lat

prace "zrób to sam"  
(samochód)

prace "zrób to sam"  
(jedzenie)

prace "zrób to sam"  
(moda, uroda)

prace "zrób to sam"  
(upominki)

przetwory i zdrowa  
żywność to dla młodych  
zajęcia "zrób to sam" ,  

a dla starszych  
obowiązek



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Podobnie jak w przypadku prac domowych i ogrodowych, tak i tu najbardziej 
aktywni są mieszkańcy małych miast. Oni najrzadziej wskazali, że nie wykonują 
żadnych z zaproponowanych czynności związanych ze "zrób to sam". Jednakże,  
to mieszkańcy największych miast i wsi, jeśli już wykonują jakieś prace typu "zrób 
to sam", to wykonują ich najwięcej. Wbrew powszechnej opinii, mieszkańcy dużych 
miast nie tylko przywożą „słoiki” czyli różne domowe przetwory z rodzinnych, 
mniejszych miejscowości, ale także przyrządzają je samodzielnie. Najchętniej także 
projektują biżuterię i przygotowują naturalne kosmetyki. 
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Wykres 60: Prace różne wykonywane w ramach "zrób to sam", 
wg wieku,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z 
pożytecznym?, N=1583, internauci

naprawy samochodu  
lub motoru

przygotowywanie ciast  
i tortów

przyrządzanie  
domowych przetworów

przygotowywanie domowych,  
zdrowych posiłków  

np. pieczenie własnego  
chleba, szynki

produkcja własnego 
 piwa, wina  
lub nalewek

ręczne przygotowywanie  
prezentów

tworzenie zabawek  
dla dzieci

projektowanie, szycie  
lub przerabianie  

odzieży, szydełkowanie,  
robienie na drutach

projektowanie  
i tworzenie biżuterii

samodzielne przygotowywanie  
naturalnych kosmetyków,  

maseczek, leków

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

wieś miasto < 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto >500 tys. mieszkańców

„słoiki” przygotowuje  
się najchętniej  

w ramach "zrób to sam"  
w dużych miastach

prace "zrób to sam"  
(samochód)

prace "zrób to sam"  
(jedzenie)

prace "zrób to sam"  
(moda, uroda)

prace "zrób to sam"  
(upominki)



Aktywności poza domem i ogrodem, o jakie pytaliśmy, można podzielić na związane z 
samochodem, jedzeniem, upominkami oraz modą i urodą. W przypadku tych 
pierwszych dominują mężczyźni, natomiast jedzenie oraz moda i uroda to raczej 
domena kobiet, chociaż udział mężczyzn też zasługuje tu na dostrzeżenie, szczególnie w 
przypadku obszaru jedzenia. Z kolei upominki i zabawki w takim samym stopniu robią 
samodzielne kobiety i mężczyźni. 
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Wykres 61: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze motoryzacji, wg płci,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

kobieta

mężczyzna 71%

94%

29%

6%

tak nie

Wykres 62: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze jedzenia, wg płci,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

kobieta

mężczyzna 74%

58%

26%

42%

tak nie

Wykres 64: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze mody i urody, wg płci,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

kobieta

mężczyzna 80%

65%

20%

35%

tak nie

Wykres 63: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze upominków, wg płci, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

kobieta

mężczyzna 79%

80%

21%

20%

tak nie



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Aktywności w obszarze zdrowia, jedzenia, upominków i motoryzacji zależą od 
wieku Polaków. Okazuje się, że prace "zrób to sam" w obszarze motoryzacji, 
podobnie jak mody i urody, najczęściej wykonują osoby w wieku 35-44 lata. 
Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, to z kolei najmniej aktywne są osoby w 
najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej, a pozostałe wykazują podobną, większą 
aktywność. Generalnie najmniej aktywne we wszyskich badanych obszarach "zrób 
to sam" są osoby najstarsze, ale o tym już wspominaliśmy. 
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Wykres 64: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze motoryzacji, wg wieku, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

15-18 lat

19-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55+ lat 89%

89%

54%

73%

86%

77%

11%

11%

46%

27%

14%

23%

tak nie

Wykres 65: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze jedzenia, wg wieku, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? 
N=1583, internauci

15-18 lat

19-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55+ lat 75%

63%

55%

62%

51%

80%

25%

37%

45%

38%

49%

20%

tak nie
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Wykres 65: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze upominków, wg wieku, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

15-18 lat

19-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55+ lat 89%

82%

78%

79%

79%

78%

11%

18%

22%

21%

21%

22%

tak nie

Wykres 66: Realizacja przynajmniej jednej z prac "zrób to sam" w 
obszarze mody i urody, wg wieku, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci

15-18 lat

19-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55+ lat 92%

90%

36%

69%

65%

66%

8%

10%

64%

31%

35%

34%

tak nie



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

W przypadku dwóch typów aktywności realizowanych poza domem i ogrodem,  
a mianowicie związanych z jedzeniem oraz motoryzacją, Polacy są podobnie 
aktywni niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania. W przypadku zaś obszaru 
moda, uroda i posiłki, największą aktywność widzimy w małych i średnich 
miastach.
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Wykres 67: Realizacja przynajmniej jednej z 
zaproponowanych prac "zrób to sam" w obszarze 
motoryzacja, wg wielkości miejsca zamieszkania, 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z 

pożytecznym?, N=1583, internauci

wieś

miasto < 20 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańców

miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto >500 tys. mieszkańców 83%

88%

91%

87%

85%

89%

83%

17%

12%

9%

13%

15%

11%

17%

tak nie

Wykres 68: Realizacja przynajmniej jednej z 
zaproponowanych prac "zrób to sam" w obszarze 

jedzenie, wg wielkości miejsca zamieszkania, 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z 

pożytecznym?, N=1583, internauci

wieś

miasto < 20 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańców

miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto >500 tys. mieszkańców 73%

68%

68%

62%

66%

69%

62%

27%

32%

32%

38%

34%

31%

38%

tak nie
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Wykres 68: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w obszarze upominki, wg wielkości miejsca 

zamieszkania, 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

wieś

miasto < 20 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańców

miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto >500 tys. mieszkańców 78%

79%

80%

79%

77%

79%

82%

22%

21%

20%

21%

23%

21%

18%

tak nie

Wykres 69: Realizacja przynajmniej jednej z zaproponowanych prac 
"zrób to sam" w obszarze moda i uroda, wg wielkości miejsca 

zamieszkania, 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1583, internauci

wieś

miasto < 20 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańców

miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 200-500 tys. mieszkańców

miasto >500 tys. mieszkańców 76%

76%

77%

68%

68%

78%

85%

24%

24%

23%

32%

32%

22%

15%

tak nie
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Powody realizacji prac "zrób 
to sam"

Realizacja różnych wskazanych prac "zrób to sam" sprawia ich wykonawcom przede 
wszystkim radość i jest ich hobby. Bardzo wysoki wskaźnik uzyskało też stwierdzenie 
„jestem w tym dobra/y”. Oszczędność pieniędzy okazała się dopiero czwartym z kolei 
powodem realizacji różnych prac "zrób to sam" poza domem i ogrodem  
i uzyskała 21% głosów. Generalnie, zdecydowanie najwięcej wskazań mamy tu na 
elementy samorealizacji. Obszar "zrób to sam" najwyraźniej sprzyja naszemu ciągłemu 
rozwojowi. Jednocześnie warto zauważyć, że w zależności od tego, czy pozadomowe  
i pozaogrodowe prace "zrób to sam" dotyczą auta, zdrowia, jedzenia czy wyglądu, 
powody, dla jakich je wykonujemy są dość różne. Osoby zajmujące się naprawą 
samochodów stawiają na oszczędność pieniędzy i możliwość wyróżnienia się. Dla osób 
pracujących w ramach "zrób to sam" nad różnymi elementami wyglądu najważniejsze 
jest uczucie, że się znają na tym co robią, a także, że mogą zbudować własny styl. Osoby 
zajmujące się natomiast w ramach "zrób to sam" obszarzem jedzenia, najczęściej 
wskazują, że sprawia im to po prostu radość. Dla nich ważny jest także element dbania 
o rodzinę i zadowolenia rodziny z tego, co robią. 
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Wykres 70: Powody realizacji różnych prac "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=922, internauci realizujące różne prace "zrób to sam"
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro
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Wykres 71: Powody realizacji różnych prac "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=922, internauci realizujące różne prace "zrób to sam"
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to doskonały sposób na odstresowanie  
i oderwanie od codziennych problemów

to oszczędność pieniędzy

w ten sposób się realizuję

chcę się wyróżnić

jestem w tym dobra/y

bo rodzina docenia to co robię

dbam w ten sposób o bliskich 

daje mi to poczucie,  
że się na czymś naprawdę znam

mam dość nietypowy styl,  
lubię mieć i tworzyć unikalne rzeczy

myślę, że mogę  
nazwać to moim hobby

żadne z powyższych

1%

29%

31%

29%

22%

18%

29%

25%

27%

18%

18%

24%

0%

26%

23%

22%

27%

19%

28%

14%

32%

19%

21%

33%

4%

24%

19%

19%

21%

22%

24%

18%

21%

22%

17%

27%

5%

25%

12%

15%

14%

18%

22%

29%

18%

31%

23%

29%

prace "zrób to sam" (samochód) prace "zrób to sam" (jedzenie)
prace "zrób to sam" (upominki) prace "zrób to sam" (moda, uroda)



W poszukiwaniu informacji





Znaczenie i źródła informacji

Zajęcia typu "zrób to sam" wymagają od zaangażowanych w nie osób dość 
specjalistycznej wiedzy. Zapewne dlatego aż 66% badanych osób zajmujących się 
pracami "zrób to sam" potwierdza, że zwykle poszukuje różnych informacji w kontekście 
"zrób to sam", m.in. o tym jak coś wykonać lub gdzie zakupić niezbędne produkty. 
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Wykres 72: Poszukiwanie informacji związanych z obszarem "zrób to 
sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący różne prace "zrób to sam"

34%66%

tak nie

2/3 aktywnych  
w obszarze  

"zrób to sam"  
poszukuje informacji  

w tym zakresie



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Polacy aktywni w obszarze "zrób to sam" w poszukiwaniu wiedzy udają się 
najczęściej do 2 typów źródeł informacji. Przede wszystkim jest to wyszukiwarka 
Google, którą odwiedza w kontekście "zrób to sam" 31% osób, ale także książki  
i poradniki, które czyta 23% badanych. Na podium w kontekście dostarczania 
informacji w obszarze "zrób to sam" znalazły się też platformy zakupowe takie jak 
Allegro, a także strony www dostawców i sprzedawców, które jako najczęściej 
odwiedzane w poszukiwaniu informacji wskazało 17% Polaków działających w 
obszarze "zrób to sam". Blogi i wideoblogi w sumie pomagają odnaleźć informacje 
19% osób aktywnych w obszarze "zrób to sam", a media społecznościowe 12%.  
Z klasycznych mediów, dobrym źródłem są też dedykowane programy w tv i radiu 
(14% wskazań).
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Wykres 73: Najczęściej wykorzystywane źródła informacji związanych z obszarem "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, internauci poszukujący informacji
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Dane pokazują, że osoby zajmujące się pracami „zrób to sam” korzystają z wielu 
nowoczesnych rozwiązań, w tym czerpią informacje z mediów społecznościowych, 
blogów i wideoblogów. Czy Allegro również zauważa i wykorzystuje te kanały 
komunikacji? Jakie mają znaczenie dla marki? 

Agnieszka Lewartowska: Osoby remontujące, czy wyposażające swoje wnętrza, bardzo 
często poszukują inspiracji. Allegro też jest miejscem takich poszukiwań wśród 
użytkowników. Dostrzegamy ich potrzeby w tym zakresie i umożliwiamy inspirowanie 
poprzez media społecznościowe, czy wideoblogi. Współpracujemy intensywnie z 
Barbarą Sową, Alicją Rzeczkowską i Sylwią Czubkowską znanymi jako Majsterki.pl. 

Ewa Ziemann-Starczewska: Oczywiście obserwujemy rosnące zainteresowanie 
wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz blogów, a ponieważ staramy się 
podążać za trendami, też komunikujemy się poprzez te kanały - zarówno na facebooku 
poprzez fanpage łazienka od kuchni, jak i przygotowujemy się do uruchomienia bloga 
baterielazienkowe.pl. Mamy świadomość, że nasza wiedza w zakresie produktów 
łazienkowych i instalacyjnych jest ogromna i chcemy się tą wiedzą dzielić w innymi. 
Wiemy też, że jest to niezwykle ważny kanał pozyskiwania klientów i budowania  
z nimi relacji. Widzimy także rosnącą liczbę użytkowników na urządzeniach mobilnych - 
w tej chwili jest to około 20% wszystkich osób, które mają kontakt z naszą marką online.  

Jacek Dziubecki: Zawsze staraliśmy się przekazać jak najwięcej informacji o naszych 
produktach, rozwiązaniach, czy możliwych zastosowaniach naszych produktów. Dzięki 
mediom społecznościowym staje się to jeszcze łatwiejsze. Dzisiaj można obejrzeć każdy 
nasz produkt, poczytać o jego funkcjach, zaletach, czy praktycznych zastosowaniach na 
naszej stronie internetowej. Dzięki posiadaniu w swoim asortymencie produktów 
najwyższej jakości, media społecznościowe pomagają nam i uwiarygodniają nasze 
oficjalne informacje. Dobre opinie i pochwały naszych produktów marki Gardena, które 
tam widzimy, z pewnością zachęcają inne osoby do zakupu. 
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Tylko 14% osób realizujących prace „zrób to sam” nie wykorzystuje urządzeń 
mobilnych w tym kontekście. Pozostali z ich wykorzystaniem poszukują 
informacji, inspiracji, opinii, kupują, a także wykorzystują je narzędziowo 
(listy zakupowe, listy zadań, aparat, miarka, notatnik itp.). Czy zauważacie 
ten trend wśród Waszych użytkowników? 

Agnieszka Lewartowska: Mobilne rozwiązania czy wdrożenie strategii 
omnichannel w obecnym świecie to właściwe kierunki rozwoju dla takiej branży jak 
DIY. Kupujący chętnie korzystają ze smartfonów w poszukiwaniu inspiracji, opinii 
czy w celu dokonania zakupów w Internecie produktów służących do meblowania, 
wyposażania czy remontowania. Około 35% kupujących Polaków wykorzystuje 
smartfony na którymś z etapów zakupowych. Dzięki mobilnym rozwiązaniom na 
Allegro ułatwiamy wyszukiwanie, inspirowanie i zakup tych przedmiotów,  
a aplikacja mobilna Allegro została pobrana już ponad 7 mln razy.



Jak się okazuje, Polki są bardziej zagorzałymi poszukiwaczkami informacji w obszarze 
"zrób to sam" niż Polacy. Częściej wykorzystują prawie każde z zaproponowanych źródeł 
informacji. W zasadzie wyrównany udział poszukiwaczy i poszukiwaczek posiada tylko 
jeden typ źródła informacji - platformy zakupowe typu Allegro. W pozostałych 
przeważnie znacznie częściej spotkamy kobiety niż mężczyzn. Przewagę mężczyzn widać 
jedynie w przypadku wykorzystywania dedykowanych polskich serwisów i dedykowanej 
prasy. Warto natomiast podkreślić ogromne zainteresowanie Polek nowoczesnymi 
mediami w kontekście "zrób to sam" - aplikacjami mobilnymi (21%), mediami 
społecznościowymi (23%) i blogosferą (35%). 
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Wykres 74: Najczęściej wykorzystywane źródła informacji związanych 
z obszarem "zrób to sam", wg płci 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=984, internauci poszukujący informacji

wyszukiwarka, np. Google

książki, poradniki

strony www dostawców  
lub sprzedawców

platformy zakupowe,  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media społecznościowe,  
np. Facebook, Instagram

blogi

dedykowane  
aplikacje mobilne

dedykowane  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dedykowane programy  
w radiu bądź tv
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Bardzo duże różnice w wykorzystaniu różnych źródeł informacji związanych  
z obszarem "zrób to sam" widać, gdy przyjrzymy się przedziałom wiekowym. 
Osoby ze starszych grup 45-54 lata i 55+ lat zdecydowanie preferują media 
klasyczne, aczkolwiek zaczynają być już także obecne na platformach 
sprzedażowych, w serwisach internetowych, na blogach, wideoblogach  
i w mediach społecznościowych. Zasięg tych nowoczesnych mediów sięga wśród 
osób 45-54 lata kilkunastu procent, a zasięg platform sprzedażowych jest wręcz 
największy. Widać także zwiększone zainteresowanie wideoblogami grupy 55+  
w stosunku do osób w wieku 45-54 lata. Najmłodsi fani "zrób to sam" natomiast 
znacznie częściej niż pozostali korzystają z aplikacji mobilnych, blogów, 
wideoblogów, mediów społecznościowych, ale, co ciekawe, także z dedykowanych 
bazarków i targowisk. 
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Wykres 75: Najczęściej wykorzystywane źródła informacji związanych 
z obszarem "zrób to sam", wg płci 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=984, internauci poszukujący informacji

wyszukiwarka, np. Google

książki, poradniki

strony www dostawców lub sprzedawców

dedykowane programy w radiu bądź tv

wideoblogi

dedykowane serwisy polskie

platformy zakupowe, np. Allegro

dedykowana prasa specjalistyczna

blogi

media społecznościowe,  
np. Facebook, Instagram

targowiska, bazary

dedykowane aplikacje mobilne

dedykowane wydarzenia, np. targi

dedykowane serwisy zagraniczne

żadne z powyższych
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15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55+ lat



Dość zróżnicowane preferencje co do źródeł informacji mają także Polacy zamieszkujący 
różne lokalizacje. Najbardziej specyficzne zwyczaje w tym kontekście mają mieszkańcy 
wsi, którzy znacznie częściej niż pozostali korzystają z książek i poradników, 
dedykowanych programów radiowych i telewizyjnych, stron www sprzedawców  
i dostawców, ale też wideoblogów. Są, obok mieszkańców największych miast, 
największą grupą oglądającą wideoblogi w kontekście "zrób to sam". Media 
społecznościowe natomiast najchętniej wykorzystują w kontekście "zrób to sam" 
mieszkańcy małych i średnich miast. Najchętniej też bywają na bazarkach i targowiskach 
oraz czytają blogi.
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Wykres 76: Najczęściej wykorzystywane źródła informacji związanych z 
obszarem "zrób to sam", wg płci 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, 
internauci poszukujący informacji

wyszukiwarka, np. Google

książki, poradniki

dedykowane programy  
w radiu bądź tv

strony www dostawców  
lub sprzedawców

dedykowana prasa  
specjalistyczna

wideoblogi

targowiska, bazary

platformy zakupowe, 
 np. Allegro

dedykowane  
serwisy polskie

blogi

media społecznościowe,  
np. Facebook, Instagram

dedykowane  
aplikacje mobilne

dedykowane wydarzenia,  
np. targi

dedykowane serwisy  
zagraniczne

żadne z powyższych
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miasto 50-100 tys. mieszkańców miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto >500 tys. mieszkańców
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Znajomość pojęcia "zrób to sam" także wpływa w znacznym stopniu na 
wykorzystywanie różnych źródeł informacji. Przede wszystkim takie, świadome 
zjawiska "zrób to sam" osoby, wykorzystują tych źródeł znacznie więcej (średnio 3 
typy źródeł).
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Wykres 77: Najczęściej wykorzystywane źródła informacji związanych 
z obszarem "zrób to sam", wg płci 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=984, internauci poszukujący informacji

wyszukiwarka, np. Google
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lub sprzedawców
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dedykowane wydarzenia,  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żadne z powyższych
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Najczęściej używane typy źródeł informacji są różne także w zależności od prac "zrób to 
sam" jakie Polacy wykonują. Wśród osób realizujących rożne prace związane  
z wyglądem - modą i urodą - najpopularniejsze są w dalszym ciągu książki i poradniki, 
ale także bardzo duże jest znaczenie blogów, wideoblogów, aplikacji mobilnych  
i mediów społecznościowych - istotnie wyższe niż w przypadku wszystkich pozostałych 
prac typu "zrób to sam". Prace motoryzacyjne to z kolei najczęstsze korzystanie z 
wyszukiwarki Google, książek i poradników, ale także stron dostawców i producentów. 
Najbardziej wyrównaną popularność wśród wykonawców różnych prac "zrób to sam" 
mają platformy zakupowe typu Allegro. Być może faktycznie, zgodnie z opiniami 
konsumentów, można tu znaleźć po prostu wszystko. Osoby zajmujące się pracami 
domowymi "zrób to sam" najczęściej eksploatują w kontekście informacyjnym 
wyszukiwarkę Google, strony www dostawców, ale także platformy zakupowe  
i dedykowane programy w radiu bądź tv. 
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Wykres 78: Najczęściej wykorzystywane źródła informacji związanych z obszarem "zrób to sam", wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, internauci poszukujący informacji
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Skoro już wiemy, że większość osób działających w obszarze "zrób to sam" 
poszukuje różnych informacji związanych z tym zagadnieniem, pora sprawdzić 
jakie są to informacje. Okazuje się, że najczęściej Polacy poszukują inspiracji (36%), 
a zaraz potem porad i instrukcji jak wykonać daną pracę (34%). Żywo 
zainteresowani są także informacjami gdzie kupić dany produkt i wszelkimi, 
związanymi z nim samym informacjami jak cechy, materiał, właściwości. 22% osób 
poszukuje także opinii na temat produktów "zrób to sam". W następnym rozdziale 
poruszymy jeszcze ten temat ponieważ okazuje się, że opinie stanowią bardzo 
ważny element decyzyjny jeśli chodzi o zakup konkretnych produktów. 
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Typy informacji

Polacy oczekują  
inspiracji i informacji  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Wykres 79: Typy poszukiwanych informacji w kontekście "zrób to sam",   
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, internauci 

poszukujący informacji
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25%25%
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36%
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porady / instrukcje jak coś wykonać
informacje gdzie kupić dany produkt do realizacji prac
informacje o produktach niezbędnych do realizacji prac
opinie o produktach niezbędnych do realizacji prac
żadne z powyższych



Inspiracje najbardziej interesują także 2 grupy Polaków - w wieku 15-18 lat i w wieku 
45-54 lata. Zainteresowanie natomiast poradami i instrukcjami w obszarze "zrób to 
sam" jest w zasadzie tak samo wysokie niezależnie od wieku. Podobnie, informacja 
gdzie kupić dany produkt, aczkolwiek tu mamy jeden wyjątek - osoby pow. 55 roku życia 
nie są zbyt nią zainteresowane. Opinii o produktach najczęściej poszukują osoby w 
wieku 25-34 lata i 45-54 lata.
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Inspiracjami "zrób to sam" zdecydowanie bardziej zainteresowane są kobiety niż 
mężczyźni. Panowie za to chętniej poszukują informacji i opinii o produktach. 

Wykres 80: Typy poszukiwanych informacji w kontekście "zrób to sam", wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, internauci poszukujący informacji
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opinie o produktach niezbędnych do realizacji prac żadne z powyższych

Wykres 81: Typy poszukiwanych informacji w kontekście "zrób to sam", wg wieku 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? N=984, internauci poszukujący
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Mieszkańcy wsi i małych miast poszukują najczęściej jednego typu informacji "zrób 
to sam". W przypadku mieszkańców wsi są to prawie wyłącznie inspiracje  
i instrukcje wykonania produktów, natomiast w przypadku mieszkańców 
najmniejszych miast - w zasadzie w równym stopniu różne zagadnienia.  
Widać, że znaczenie opinii o produktach rośnie wraz z wielkością miasta, 
aczkolwiek, podobnie jak pozostałe typy informacji, największe wskazania osiąga 
dla miast 200-500 tys. mieszkańców.
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Wykres 82: Typy poszukiwanych informacji w kontekście "zrób to sam", wg wielkości miejsca zamieszkania, 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, internauci poszukujący informacji
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Osoby znające znaczenie pojęcia "zrób to sam" poszukują znacznie większej liczby 
informacji niż pozostali, a w przypadku poszukiwania opinii o produktach jest to 
przewaga ponad dwukrotna. 

Wykres 83: Typy poszukiwanych informacji w kontekście "zrób to sam", wg znajomości pojęcia 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, internauci poszukujący informacji

znam pojęcie "zrób to sam" nie znam pojęcia "zrób to sam"

2%3%

24%
29%

17%

36%

21%

39%
30%

44%

32%

48%
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informacje o produktach niezbędnych do realizacji prac żadne z powyższych



Typy poszukiwanych i wykorzystywanych  w kontekście "zrób to sam" informacji zależą 
też od samych prac, jakie realizują Polacy. Inspiracje są najważniejsze w kontekście prac 
w domu, ogrodzie i związanych z gotowaniem, natomiast w przypadku napraw 
samochodów oraz prac związanych z wyglądem częstsze okazuje się poszukiwanie 
porad jak coś wykonać. W przypadku tych dwóch typów prac "zrób to sam" także 
największe znaczenie mają opinie o produktach i informacje, gdzie dany produkt 
zakupić. 
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Wykres 84: Typy poszukiwanych informacji w kontekście "zrób to sam", wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=984, 

internauci poszukujący informacji
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(moda, uroda)
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informacje gdzie kupić dany produkt do realizacji prac żadne z powyższych



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro
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Porady Majsterek  
Sylwia podpowiada gdzie szukać 
inspiracji

My podstaw majsterkowania uczyłyśmy się od Adama Słodowego z jego klasycznych już poradników 
„Lubię majsterkować” i „Majsterkowanie dla każdego” oraz programu telewizyjnego, którego 
archiwalne odcinki można dziś znaleźć na YouTube. I właśnie Internet jest dziś prawdziwą kopalnią 
podpowiedzi, porad i inspirujących projektów. Zachęcamy oczywiście do zaglądania na naszego bloga 
Majsterki.pl oraz do oglądania filmików z tutorialami i poradami z cyklu Zrób To Sam na kanale 
Allegro Wnętrza. Ale jest więcej ciekawych miejsc gdzie warto szukać inspiracji. W polskiej blogosferze 
jesteśmy fankami bardzo estetycznych, delikatnych projektów od Doroty Lewandowskiej z bloga 
BabaMaDom, ciekawych metamorfoz mebli robionych przez Małgorzatę Budzich w ramach bloga 
Odnawialnia.pl i świetnej stolarskiej roboty dwóch facetów: PAPATimbera i Yana Cieśli. Na YouTube 
zaś uwielbiamy oglądać kanały „The king of DIY" i „Nie znam się na”. 

Inne adresy, które polecamy:  www.refreszing.blogspot.com, www.twojediy.pl, 
www.panitopotrafi.blogspot.com, www.haart.com.pl 

— Sylwia Czubkowska, Majsterki.pl

http://Majsterki.pl
http://www.refreszing.blogspot.com/
http://www.twojediy.pl/
http://www.panitopotrafi.blogspot.com/
http://www.haart.com.pl/


Na zakupach





Typ klienta

Osoby realizujące się w obszarze "zrób to sam"  kupują w sposób analityczny. 
Największy odsetek takich osób wskazuje, że lubią mieć czas na podjęcie decyzji,  
a zakupy których dokonują, są zazwyczaj przemyślane. Twierdzi tak 40% badanych osób 
wykonujących prace "zrób to sam". Z drugiej strony, często także takie osoby są na 
zakupach bardzo zdecydowane i dokonują ich szybko bo wiedzą, czego potrzebują. 
Najwyraźniej wspiera je w tym zakresie doświadczenie zakupowe z konkretnymi 
produktami.
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osoby  
zajmujące się  
"zrób to sam"  

to zdecydowani 
 i analityczni klienci

Wykres 85: Typy kupujących, wg deklaracji wykonywania prac "zrób to 
sam" zgodnie z definicją,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1583, internauci 

realizuję prace "zrób to sam"

nie realizuję prac "zrób to sam" 34%

35%

49%
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17%

40%

lubię mieć czas na podjęcie decyzji, moje zakupy są zazwyczaj przemyślane
lubię się poradzić innych co kupić, często korzystam z opinii 
lubię kupować spontanicznie, przeważnie wiem czego chcę



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Konsekwencją stylu kupowania osób zainteresowanych "zrób to sam" (analityczny  
i zdecydowany) są określone czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu i liczba 
analizowanych czynników. Okazuje się, że osoby zajmujące się pracami "zrób to 
sam" biorą pod uwagę takich czynników dwukrotnie więcej niż statystyczny 
internauta, a najczęściej są to znana marka i opinie internautów. Porównując te 
dane do poprzedniego wykresu można wywnioskować, że fakt, iż takie osoby nie 
proszą aktywnie o opinie, nie znaczy, że ich nie czytają i nie analizują. Wydaje się 
też, że konkretna znana marka pozwala im z kolei podejmować decyzje w sposób 
bardzo zdecydowany. A skoro marka jest tak ważnym elementem decyzyjnym, 
powiedzmy jeszcze jakie marki są najczęściej spontanicznie kojarzone z obszarem 
"zrób to sam" przez Polaków. Otóż, osoby realizujące prace "zrób to sam", znają 
dużo takich marek, a pytani, średnio wymieniają ich ponad 3. Wśród wymienianych 
najczęściej pojawiły się: Castorama, Praktiker, Allegro, PSB, Mrówka, Obi, Bosch, 
Apart, program Usterka, Magda Gessler, Stihl, Kamis, Ikea, Murator, Karcher, Atlas, 
Makita, Husqvarna, Dawanda i Knorr. 
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Czynniki zakupowe

Wykres 86: Czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu, 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Znana marka to najważniejszy czynnik zakupowy w przypadku klientów „zrób to 
sam”, a zaraz potem opinie o produkcie. Czy obserwujecie wśród klientów to 
przywiązanie i lojalność właśnie wobec marek? 

Agnieszka Lewartowska: Klienci często kierują się marką przy zakupach, na Allegro w 
ramach Strefy Marek dostępnych jest już kilkadziesiąt kluczowych marek z rynku „zrób 
to sam”, a ich liczba stale rośnie. Klienci chętnie kupują produkty o dużych gabarytach 
tj. meble, czy wyposażenie łazienek przez internet wraz z transportem. Dzięki rozwijaniu 
współpracy z markami meblowymi zwiększamy asortyment oraz oferujemy 
użytkownikom możliwość zakupu mebli wysokiej jakości,  kojarzona do tej pory branża 
meblowa z handlu offline’owego dokonuje przełomu i rozpoczyna swój rozwój w online. 

Piotr Piecha: Oczywiście, lojalność klientów to dla nas priorytet - osoby przywiązane do 
marki kupują produkt częściej. A dzięki ich osobistemu poleceniu, marka postawiona 
jest w dobrym świetle. To z kolei prowadzi do chętniej dokonywanych zakupów przez jej 
nowych nabywców. W Polsce marka Vileda jest bardzo dobrze rozpoznawana i od 
dawna posiada grupę lojalnych klientów. Bardzo istotnym atrybutem marki Vileda jest 
wysoka jakość produktów dostępnych w portfolio oraz zastosowane w nich 
innowacyjne rozwiązania, które niosą za sobą dodatkowe funkcjonalności. Staramy się, 
aby nasze produkty były odpowiedzią na potrzeby współczesnego klienta, który często 
żyje pod presją czasu i dąży do jak największego ułatwienia sobie codziennych 
obowiązków.  

Agnieszka Lewartowska 
Menedżer kategorii  

Dom i ogród w Allegro

Piotr Piecha  
Marketing Director  

Vileda



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Okazuje się, że znana marka jest tak samo ważna dla kobiet i mężczyzn kupujących 
produkty "zrób to sam". Opinie są natomiast znacznie ważniejsze dla kobiet, 
podobnie jak cechy i właściwości produktów. Generalnie kobiety biorą pod uwagę 
w procesie zakupowym więcej czynników niż mężczyźni. Dla mężczyzn ważniejsze 
niż dla kobiet są zaufana marka i zgodność kupowanego produktu lub 
półproduktu z koncepcją.  
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Wykres 87: Czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu, wg płci 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Opinie są, zaraz po znanej marce, bardzo ważnym czynnikiem decyzyjnym dla 
kupujących produkty „zrób to sam". I to nie opinie rodziny, a raczej internautów. 
Co robicie, żeby poznać te opinie? Czy prowadzicie jakieś działania zachęcające 
klientów do dzielenia się pozytywnym feedback’iem? 

Ewa Ziemann-Starczewska: W naszej ocenie wyraźnie można dostrzec, że opinie są 
kluczowym elementem wyboru danego produktu. W dalszej kolejności są to wzornictwo 
i przewagi funkcjonalne. Dopiero dalej pojawia się marka. Bez wątpienia silna i dobrze 
postrzegana marka jest ważna dla ostatecznego konsumenta, ale nie jest tak ważna jak 
wygląd produktu i opinie o nim. Dbamy o ten aspekt naszej współpracy, zwłaszcza ze 
sklepami internetowymi, które dystrybuują nasze towary - to tam opinie rozchodzą się 
najszybciej i są najłatwiej dostępne.  

Jacek Dziubecki: Tak, obserwujemy wśród klientów przywiązanie i lojalność wobec 
marki. Dotyczy to zarówno marki Gardena, jak też naszych markowych konkurentów. 
Klienci poszukują sprawdzonej marki przy kolejnych zakupach do ogrodu. Opinie o 
produkcie według naszych doświadczeń mają niemal równorzędne znaczenie. Coraz 
mniejsza jest natomiast grupa klientów, która traktuje cenę jako podstawowe kryterium 
wyboru produktu. My zdecydowanie zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami, 
komentarzami i spostrzeżeniami. Jak to robimy? - przyjazna strona internetowa, 
możliwość obejrzenia produktów, filmów, skorzystania z programów do projektowania, 
fanpage i fachowe doradztwo. 

106

Ewa Ziemann-Starczewska  
Kierownik Marketingu,  

Invena

Jacek Dziubecki 
Sales Manager Retail  

Gardena, Husqvarna Group



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Znaczne różnice w branych pod uwagę czynnikach zakupowych widać gdy 
przyjrzymy się wiekowi osób zajmujących się pracami "zrób to sam". Znaczenie 
znanej marki jest największe w młodszych grupach wiekowych, poniżej 34 roku 
życia, a dla osób w wieku 45-54 marka musi być sprawdzona i zaufana.  
W starszych grupach wiekowych liczą się opinie znajomych lub rodziny,  
a w młodszych ich rolę przejmują opinie internautów. Konkretne właściwości  
i cechy produktu najcześciej doceniają osoby w wieku 35-44 lata i 45-54 lata. 
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Wykres 88: Czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu, wg wieku 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, 

internauci realizujący prace "zrób to sam"
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MIeszkańcy wsi kupując produkty do realizacji prac "zrób to sam" najczęściej rozważają 
opinie znajomych i rodziny. Jest to dla nich czynnik znacznie ważniejszy niż dla 
pozostałych lokalizacji. Kupują też w oparciu o fakt, że marka jest znana. Z kolei 
mieszkańcy dużych miast częściej opierają się na doświadczeniach zakupowych  
i zaufaniu do marki, a także analizują konkretne cechy produktu. Polecenie przez 
eksperta i sprzedawcę też będzie miało największe znaczenie w tej grupie. 
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Wykres 89: Czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu, wg miejsca 
zamieszkania 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Czynniki brane pod uwagę przy zakupie produktów "zrób to sam" są dość 
podobne niezależnie od wykonywanej pracy. Jednocześnie widać, że opinie 
znajomych i rodziny mają największe znaczenie dla osób wykonujących prace w 
zakresie motoryzacji. W przypadku pozostałych prac ich znaczenie spada na rzecz 
opinii internautów. Konkretne cechy produktu są najważniejsze w przypadku osób 
wykonujących prace "zrób to sam" związane z wyglądem - modą i urodą. 
Podobnie, dla tych osób ważniejsze będą poprzednie doświadczenia zakupowe  
i zgodność elementów z wizją. 
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Wykres 90: Czynniki brane pod uwagę w procesie zakupu, wg rodzaju 
pracy "zrób to sam"  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Elastyczność cenowa

Marka jest jednym z najważniejszych czynników zakupowych dla osób zajmujących się 
"zrób to sam". Okazuje się, że jest także kluczowa jeśli zapytać konsumentów o to, co 
skłoniłoby ich do zakupu droższego produktu. Według badanych - musiałby być dobrej 
marki, unikalny i sprawdzony, cieszący się dobrą opinią. Wysoko znalazł się również 
element związany z polskością, bądź lokalnością produktu. Liczy się to dla co piątego 
Polaka aktywnego w obszarze "zrób to sam".  
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Wykres 91: Czynniki zwiększające skłonność do zakupu droższego 
produktu,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, 
internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Kobiety i mężczyźni skłonni są zapłacić więcej za produkty charakteryzujące się 
dość podobnymi cechami. Na mężczyzn nieco bardziej zadziała fakt pochodzenia  
z recyklingu, ale generalnie najważniejsze czynniki zwiększające skłonność do 
dokonania przez Polki i Polaków większego wydatku to unikalność produktu  
i dobra marka. 
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Wykres 92: Czynniki zwiększające skłonność do zakupu droższego  
produktu, wg płci  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

unikalne

dobrej marki

sprawdzone, mające  
dobrą jakość i opinię

lokalne, polskie

energooszczędne

ekologiczne

pochodzące z recyklingu

ręcznie robione

znanego projektanta

żadne z powyższych
6%
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24%
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30%

8%

11%

13%

12%

20%

20%

22%

21%

29%

28%

kobieta mężczyzna

opinie  
liczą się bardziej  

dla kobiet  
niż mężczyzn 



Im młodsze osoby, tym więcej czynników może zachęcić je do zakupu droższego 
produktu lub półproduktu związanego z obszarem "zrób to sam". Dobra marka ma 
najważniejsze znaczenie dla konsumentów w grupie 19-24 lata, podobnie opinie. 
Ciekawe jest, że im osoba młodsza, tym większe znaczenie ma dla niej w kontekście 
"zrób to sam" także lokalność i polskość produktu. 
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Wykres 93: Czynniki zwiększające skłonność do zakupu droższego  
produktu, wg wieku 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

dobrej marki

unikalne

energooszczędne

sprawdzone, mające dobrą jakość i opinię

lokalne, polskie

ekologiczne

ręcznie robione

znanego projektanta

pochodzące z recyklingu

żadne z powyższych

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata
35-44 lata 45-54 lata 55+ lat



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Dobra marka zwiększa chęć zakupu droższego produktu niezależnie od miejsca 
zamieszkania konsumenta. Opinie z kolei mają najmniejsze znaczenie dla 
mieszkańców wsi. Mieszkańcy największych miast chętniej i drożej kupują za to 
produkty, które są ekologiczne, unikalne i lokalne. 
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Wykres 94: Czynniki zwiększające skłonność do zakupu droższego  
produktu, wg wielkości miejsca zamieszkania, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

dobrej marki

sprawdzone, mające dobrą 
 jakość i opinię

unikalne

energooszczędne

lokalne, polskie

ekologiczne

ręcznie robione

znanego projektanta

pochodzące z recyklingu

żadne z powyższych

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

wieś miasto < 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto >500 tys. mieszkańców



Unikalność danego produktu najbardziej skłoni Polaków do większych wydatków 
niezależnie od typu realizowanej pracy "zrób to sam". Sprawdzona jakość i dobra opinia 
liczy się najbardziej dla osób zajmujących się "zrób to sam" w zakresie jedzenia oraz 
motoryzacji. Dobrą marką stosunkowo najmniej będą zainteresowane osoby działające 
w obszarze dom i ogród, choć i tu ma ona bardzo duże znaczenie. W przypadku dwóch 
kategorii prac "zrób to sam", tj. związanych z modą i urodą oraz tworzeniem upominków 
i zabawek, bardzo duże znaczenie ma ekologia. Osoby realizujące prace z zakresu 
wyglądu (mody i urody) uwzględnią także w największym stopniu lokalność i osobę 
znanego projektanta.
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Wykres 95: Czynniki zwiększające skłonność do zakupu droższego  
produktu, wg wykonywanych prac "zrób to sam"  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

dobrej marki

sprawdzone, mające dobrą 
 jakość i opinię

unikalne

energooszczędne

lokalne, polskie

ekologiczne

ręcznie robione

znanego projektanta

pochodzące z recyklingu

żadne z powyższych

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

realizuję prace "zrób to sam" (domowe) realizuję prace "zrób to sam"  (w ogrodzie)
realizuję prace "zrób to sam"  (jedzenie) realizuję prace "zrób to sam"  (samochód)
realizuję prace "zrób to sam"  (moda, uroda) realizuję prace "zrób to sam"  (upominki)



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Zakupów  w obszarze "zrób to sam" Polacy dokonują średnio w 2 typach miejsc. 
Najczęściej wykorzystywane miejsca zakupowe to centra handlowe (22% wskazań 
na nie jako najczęstsze miejsce zakupów "zrób to sam"), dedykowane sklepy 
sieciowe (21%),  platformy zakupowe, w tym Allegro (21%) oraz supermarkety  
i hipermarkety (również wskazywane przez 21% osób). Najmniejszą popularnością 
cieszą się sklepy lokalne oraz dedykowane eventy. 
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Miejsca zakupu

Wykres 96: Najczęstsze miejsca zakupu produktów "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

centra handlowe

specjalistyczne sklepy sieciowe  
typu Obi, Ikea, Organic Farma Zdrowia

platformy zakupowe, np. Allegro

supermarkety i hipermarkety np. Tesco, Auchan

serwisy ogłoszeniowe np. OLX

supermarkety i hipermarkety  
internetowe np. tesco.pl, auchandirect.pl

targowiska, bazary

sklepy lokalne

specjalistyczne sklepy sieciowe online

dedykowane eventy, targi

żadne z powyższych 4%

8%

12%

18%

19%

19%

20%

21%

21%

21%

22%

Polacy produkty  
„zrób to sam”  

kupują  
w 2 typach miejsc



Dość zróżnicowane miejsca na zakupy produktów "zrób to sam" wybieramy zależnie od 
płci. Mężczyźni generalnie nie lubią kupować w centrach handlowych i w przypadku 
produktów z obszaru "zrób to sam" również widać, że nie jest to najlepsze dla nich 
miejsce. Wolą dokonywać zakupów w Internecie. Polki preferują centra handlowe  
i supermarkety, ale także jednym z najczęściej wykorzystywanych przez nie miejsc 
zakupowych są platformy zakupowe. 
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Wykres 97: Najczęstsze miejsca zakupu produktów "zrób to sam", wg 
płci,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

centra handlowe

serwisy ogłoszeniowe np. OLX

platformy zakupowe, np. Allegro

supermarkety i hipermarkety internetowe  
 np. tesco.pl, auchandirect.pl

supermarkety i hipermarkety,  
np. Tesco, Auchan

targowiska, bazary

sklepy lokalne

specjalistyczne sklepy sieciowe 
 typu Obi, Ikea, Organic Farma Zdrowia

specjalistyczne sklepy sieciowe online

dedykowane eventy, targi

żadne z powyższych
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Platformy zakupowe, np. Allegro oraz serwisy ogłoszeniowe, np. OLX, to miejsca 
gdzie produkty związane z obszarem "zrób to sam" najczęściej kupują osoby 
młode, w wieku 15-34 lata. Osoby z najstarszych grup wiekowych częściej w tym 
celu udadzą się do lokalnych sklepów stacjonarnych lub na targ bądź bazarek. 
Jednocześnie, prawie 1/4 osób w wieku 55+ kupujących produkty "zrób to sam"  
w Internecie to dość wysoki wynik, tym bardziej, że tego typu produkty wymagają 
często zaawansowanego wyszukiwania z użyciem dużej liczby różnych 
parametrów. 

117

Wykres 98: Najczęstsze miejsca zakupu produktów "zrób to sam", wg 
wieku,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

centra handlowe

sklepy lokalne

platformy zakupowe, np. Allegro

serwisy ogłoszeniowe np. OLX

specjalistyczne sklepy  
sieciowe typu Obi, Ikea,  
Organic Farma Zdrowia

supermarkety i hipermarkety  
np. Tesco, Auchan

targowiska, bazary

supermarkety i hipermarkety  
internetowe np. tesco.pl,  

auchandirect.pl

specjalistyczne sklepy sieciowe online

dedykowane eventy, targi

żadne z powyższych

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata
35-44 lata 45-54 lata 55+ lat



Centra handlowe i supermarkety to najczęstsze miejsce zakupów związanych z pracami 
"zrób to sam" wśród mieszkańców największych miast, ale - co ciekawe - mieszkańcy 
dużych i największych miast także bardzo często kupują w sklepach lokalnych. 
Mieszkańcy wsi za to - również w centrach handlowych. Oni wskazują także znacznie 
więcej wykorzystywanych zakupowo typów miejsc niż mieszkańcy małych miast. Dość 
wyrównany jest poziom wykorzystania zakupowego Internetu przez osoby w różnych 
lokalizacjach, aczkolwiek platformy zakupowe są częściej wykorzystywane przez osoby  
z dużych miast, a serwisy ogłoszeniowe także w mniejszych miastach i na wsi. 
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Wykres 99: Najczęstsze miejsca zakupu produktów "zrób to sam", wg 
miejsca zamieszkania,  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

sklepy lokalne

specjalistyczne sklepy sieciowe  
typu Obi, Ikea,  

Organic Farma Zdrowia

centra handlowe

platformy zakupowe, np. Allegro

supermarkety i hipermarkety  
np. Tesco, Auchan

targowiska, bazary

serwisy ogłoszeniowe np. OLX

supermarkety i hipermarkety  
internetowe np. tesco.pl,  

auchandirect.pl

specjalistyczne sklepy 
 sieciowe online

dedykowane eventy, targi

żadne z powyższych
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wieś miasto < 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto >500 tys. mieszkańców



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Niezależnie od typu wykonywanej pracy "zrób to sam", Polacy kupują zarówno 
offline, jak i online. Różnice, jakie można byłoby wskazać, to częstsze 
wykorzystanie centrów handlowych przez osoby zajmujące się pracami "zrób to 
sam" związanymi z modą i urodą oraz częstsze kupowanie podczas eventów,  
w supermarketach online i w serwisach ogłoszeniowych przez osoby działające  
w obszarze motoryzacji. Na platformach zakupowych i w sklepach lokalnych 
kupują podobnie często osoby realizujące prace typu "zrób to sam" niezależnie  
od obszaru zainteresowań. 
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Wykres 100: Najczęstsze miejsca zakupu produktów "zrób to sam", 
wg typu prac "zrób to sam",  

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

centra handlowe

sklepy lokalne

platformy zakupowe,  
np. Allegro

serwisy ogłoszeniowe  
np. OLX

specjalistyczne sklepy  
sieciowe typu Obi, Ikea,  
Organic Farma Zdrowia

supermarkety i hipermarkety  
np. Tesco, Auchan

targowiska, bazary

supermarkety i hipermarkety  
internetowe np. tesco.pl,  

auchandirect.pl

specjalistyczne sklepy  
sieciowe online

dedykowane eventy, targi

żadne z powyższych

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

realizuję prace "zrób to sam" (domowe) realizuję prace "zrób to sam" (w ogrodzie)
realizuję prace "zrób to sam" (jedzenie) realizuję prace "zrób to sam" (samochód)
realizuję prace "zrób to sam" (moda, uroda) realizuję prace "zrób to sam" (upominki)



Nowe rozwiązania





Nowoczesne rozwiązania

Osoby zainteresowane i działające w obszarze "zrób to sam" lubią wspomagać się  
w wykonaniu różnych prac "zrób to sam" nowoczesnymi rozwiązaniami. Tylko 25% nie 
korzysta z żadnego, o które zapytaliśmy. Ci, którzy korzystają, najczęściej używają 
serwisów i aplikacji z instrukcjami jak wykonać dany produkt (23%), elektronicznych 
notatników (18%) i elektronicznych list zadań (17%). 
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Wykres 101: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze "zrób to sam"   
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

24%
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serwisy i aplikacje z instrukcjami / przepisami jak wykonać daną rzecz, np. Przepisy.pl
elektroniczny notatnik np. Evernote
elektroniczna lista zadań / aplikacja do zarządzania zadaniami, np. Wunderlist
aplikacja mobilna pozwalająca zaprojektować wnętrze lub dobrać kolor farby, np. Dulux Visualizer
elektroniczna lista zakupowa, np. Listonic
aplikacja mobilna do mierzenia odległości i powierzchni np. MyMeasures
żadne z powyższych



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Okazuje się, że z nowoczesnych rozwiązań w zakresie "zrób to sam" nieco częściej 
korzystają kobiety. To panie częściej używają serwisów z instrukcjami i przepisami 
(+7 p.p.), a także list zadaniowych (+7 p.p.) i elektronicznych notatników (+5 p.p.). 
Mężczyźni zaś chętniej korzystają z narzędziowych aplikacji mobilnych oferujących 
różne funkcje przydatne podczas prac, jak np. mierzenie (+8 p.p.) i nieco częściej  
z elektronicznych list zakupowych (+2 p.p.). 
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Wykres 102: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze 
"zrób to sam"   

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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żadne z powyższych
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Dane pokazują, że konsumenci aktywni w obszarze „zrób to sam" są otwarci na nowe 
rozwiązania ułatwiające im pracę nad projektami (aplikacje mobilne, zakupy 
mobilne, elektroniczne listy zadań i zakupowe, blogi, wideoblogi typu „how to?”). Czy 
skłonni są również wypróbowywać nowe produkty jakie wprowadzacie do oferty? Czy 
śledzą nowości? 

Ewa Ziemann-Starczewska: Silne tendencje w śledzeniu nowości widać zwłaszcza w 
grupie 19-34 lata. Zdecydowanie z ich strony zainteresowanie nowinkami jest 
największe - i jest to nie tylko pasywne - kiedy my je dostarczamy, ale i aktywne - 
poprzez przekazywanie swoich opinii o produktach i sugerowanie możliwych nowych 
rozwiązań, produktów czy sposobów ich ekspozycji.  

Jacek Dziubecki: Wprowadzanie nowych produktów do asortymentu zawsze wzbudzało 
duże zainteresowanie naszych klientów. Wielu z nich śledzi nasze działania i komentuje 
nowe rozwiązania, które wprowadzamy. Zdarzają się także osoby, które kontaktują się z 
nami zadają pytania o nasze plany na przyszłość lub o to jakie nowe produkty marki 
Gardena wprowadzimy w kolejnym sezonie. Nie zaobserwowaliśmy obaw klientów 
przed zakupem nowych modeli, natomiast obserwujemy, że nowe rozwiązania 
techniczne zdecydowanie zachęcają do zakupu. 

Agnieszka Lewartowska: W ramach współpracy z markami, które oferują swój 
asortyment „zrób to sam” na Allegro, kładziemy nacisk na sezonowość asortymentu w 
kategoriach, nowości rynkowe, wysoką jakość zdjęć i opisów oferowanych przedmiotów 
oraz atrakcyjne warunki oferty handlowej. Docieramy z interesującą ofertą do naszych 
użytkowników wykorzystując aplikacje mobilną oraz oferujemy kupony rabatowe do 
realizacji m.in. w aplikacji. Obserwujemy też rynek, tak aby zapewnić naszym 
użytkownikom optymalne rozwiązania. Okazuje się, że rynek detaliczny wyposażenia 
wnętrz w Polsce w 2015 wg. raportu PMR „Analiza rynku i prognozy rozwoju 2015-2020” 
rośnie w tempie 5,3%, a na jego rozwój ma przede wszystkim wpływ rozwój rynku 
budownictwa mieszkaniowego,  gdyż powstające nowe mieszkania to powierzchnia do 
wyposażenia i umeblowania. Rozwojowi rynku sprzyjają również wzrost zainteresowania 
Polaków remontami, zainteresowania estetyką wnętrz oraz dostępnością kredytów 
konsumenckich. Pojawia się także na rynku grupa konsumentów świadomych, 
kierujących się pojawiającymi trendami i zmieniającymi często aranżacje swoich domów. 
A ponieważ remont mieszkania wiąże się często z niemałymi wydatkami finansowymi, 
Allegro wspiera użytkowników poprzez akcje promocyjne oferując raty 0% na zakupy w 
kategoriach związanych z remontami czy meblowaniem domów. 

Piotr Piecha: Konsumenci, u których można zauważyć zainteresowanie zagadnieniami 
związanymi z obszarem DIY, to grupa, która chętnie poszukuje wszelkich nowości 
rynkowych. Są zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami, które ułatwią 
wykonywanie wszelkich codziennych obowiązków. Ich celem jest skrócenie czasu, który 
muszą przeznaczyć na prace domowe. Dzięki temu, że marka Vileda stale powiększa 
swoje portfolio produktowe, konsumenci mają możliwość dostrzeżenia w ilu 
dziedzinach może wyręczyć ich nowoczesna i zaawansowana technologia. Grupa, o 
której wspominamy, jest zainteresowana nie tylko premierami, zupełnymi nowościami, 
które pojawiają się na rynku, ale i produktami, które pojawiają się w nowych, 
udoskonalonych odsłonach.  
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Dane pokazują również, że klienci w obszarze „zrób to sam" są bardziej 
analityczni niż przeciętnie Polacy. Podejmują przemyślane decyzje na 
podstawie analizy wielu parametrów produktu. Jaki to ma wpływ na 
konstrukcję sklepu,  serwisu bądź opisu produktów i komunikację do 
klientów? 

Ewa Ziemann - Starczewska: Zdecydowanie im młodsze pokolenie i im bardziej 
świadome wyboru produktów, tym większe zaangażowanie w analizy 
funkcjonalności. Mając to na uwadze, jesteśmy w trakcie procesu tworzenia 
nowych rozwiązań online, które pozwolą w prosty sposób dotrzeć  
do poszukiwanych produktów według wymaganych kryteriów - ale, co ważne - 
pokażą wyraźne nasze przewagi.  

Jacek Dziubecki: Ma to wpływ na wiele czynników, zarówno pod względem 
odpowiednio szerokiego asortymentu, czyli oferowanych kategorii, jak i 
zagwarantowania dużego wyboru w obrębie każdej z nich, pozycjonowania 
produktów i cen produktów porównywalnych, jakości sprzętu i serwisu oraz 
przejrzystej komunikacji do Klientów. Gardena koncentruje się na potrzebach 
Klienta, ułatwiając mu wybór właściwego produktu poprzez: czytelną komunikację 
na opakowaniach (np. ilustracje, parametry techniczne, informacje o montażu) 
oraz szeroką gamę materiałów informacyjnych / wspierających sprzedaż 
produktów (np. display’e, prospekty, filmy), fachowe doradztwo oraz rozbudowaną 
sieć serwisową na terenie całego kraju. 

Tylko 14% osób realizujących prace „zrób to sam" nie wykorzystuje urządzeń 
mobilnych w tym kontekście. Pozostali z ich wykorzystaniem poszukują 
informacji, inspiracji, opinii, kupują, a także wykorzystują je narzędziowo 
(listy zakupowe, listy zadań, aparat, miarka, notatnik itp.). Czy zauważacie 
ten trend wśród Waszych klientów? Jakie rozwiązania mobilne oferuje Wasza 
marka? 

Jacek Dziubecki: We wszystkich naszych planach zwracamy szczególną uwagę na 
możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych. Już wiele lat temu udostępniliśmy 
specjalne aplikacje pozwalające na prawidłowy dobór pomp Gardena do 
indywidualnych oczekiwań i potrzeb użytkowników. Rozwiązania takie 
wykorzystujemy także do prawidłowego doboru produktów nawodnieniowych, czy 
też do samodzielnego zaprojektowania własnego systemu nawadniania. We 
wszystkich tych przypadkach obserwujemy wzrost zainteresowania takimi 
rozwiązaniami. Od roku 2016 Gardena wprowadziła na rynek system Smart, 
pozwalający na pełną kontrolę nad pracą robota koszącego, systemu nawadniania, 
czy pompy, bez względu gdzie jesteśmy, w pracy, czy na urlopie za granicą. 
Produkty te, na rynku polskim będą miały swoją premierę w roku 2017. 
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Nowoczesne rozwiązania "zrób to sam" najczęściej wykorzystują osoby w wieku 25-34  
i 35-44 lata. W tych grupach nie korzysta z nich tylko odpowiednio 12% i 10%. Tu także 
najwyższy jest wskaźnik wykorzystywanych rozwiązań na osobę - 1,3. Należy jednak 
podkreślić, że korzystanie z takich nowych możliwości przez 46% osób  
w wieku 55+ to również bardzo wysoki wynik. 
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Wykres 103: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze 
"zrób to sam", wg wieku   

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

serwisy i aplikacje  
z instrukcjami /  

przepisami jak wykonać  
daną rzecz, np. Przepisy.pl

elektroniczna lista zadań /  
aplikacja do  

zarządzania zadaniami,  
np. Wunderlist

aplikacja mobilna pozwalająca  
zaprojektować wnętrze  
lub dobrać kolor farby,  

np. Dulux Visualizer

elektroniczny notatnik  
np. Evernote

elektroniczna lista  
zakupowa,  
np. Listonic

aplikacja mobilna  
do mierzenia odległości  

i powierzchni  
np. MyMeasures

żadne z powyższych
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15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata
35-44 lata 45-54 lata 55+ lat

z nowoczesnych 
 rozwiązań  

"zrób to sam"  
korzysta 46%  

osób w wieku 55+



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Najmniej różnego rodzaju nowoczesnych rozwiązań w obszarze "zrób to sam" 
wykorzystują mieszkańcy wsi, a zdecydowanie najwięcej mieszkańcy małych  
i średnich miast. Mieszkańcy największych miast jednak, którzy korzystają z takich 
nowoczesnych technologii w obszarze "zrób to sam", wykorzystują ich wtedy 
najwięcej (średnio 1,3). Na wsi największą popularnością cieszą się serwisy  
i aplikacje z przepisami i instrukcjami. One też mają najbardziej jednolity zasięg  
w różnych lokalizacjach. 
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Wykres 104: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze 
"zrób to sam", wg wielkości miejsca zamieszkania,   

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

serwisy i aplikacje 
 z instrukcjami / przepisami 

 jak wykonać daną rzecz,  
np. Przepisy.pl

elektroniczna lista  
 zadań / aplikacja  

do zarządzania zadaniami,  
np. Wunderlist

elektroniczny  
notatnik np. Evernote

aplikacja mobilna pozwalająca  
zaprojektować wnętrze  
lub dobrać kolor farby,  

np. Dulux Visualizer

elektroniczna lista  
zakupowa, np. Listonic

aplikacja mobilna  
do mierzenia odległości 

 i powierzchni  
np. MyMeasures

żadne z powyższych

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

wieś miasto < 20 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców miasto 100-200 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców
miasto >500 tys. mieszkańców



Osoby realizujące prace "zrób to sam" korzystają z nowoczesnych rozwiązań w tym 
obszarze niezależnie od tego, czy znają pojęcie "zrób to sam", czy jest im ono obce. 
Osoby, które to pojęcie znają, mają jedynie znacznie wyższy poziom korzystania z 
aplikacji i serwisów z przepisami i instrukcjami. Poziom wykorzystania pozostałych 
rozwiązań jest podobny. Małe jest też zróżnicowanie wykorzystania nowych rozwiązań  
w zależności od typu prac "zrób to sam". Widać natomiast, że w największym stopniu 
wykorzystują takie możliwości osoby zajmujące się "zrób to sam" w zakresie mody  
i urody.  
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Wykres 105: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze "zrób to sam", wg znajomości pojęcia "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"

znam pojęcie "zrób to sam" nie znam pojęcia "zrób to sam"

20%

40%

12%13% 14%15% 16%
13%

19%
15% 16%

22% 20%

33%

serwisy i aplikacje z instrukcjami / przepisami jak wykonać daną rzecz, np. Przepisy.pl
elektroniczna lista zadań / aplikacja do zarządzania zadaniami, np. Wunderlist
elektroniczny notatnik np. Evernote
aplikacja mobilna pozwalająca zaprojektować wnętrze lub dobrać kolor farby, np. Dulux Visualizer
elektroniczna lista zakupowa, np. Listonic
aplikacja mobilna do mierzenia odległości i powierzchni np. MyMeasures
żadne z powyższych

Wykres 106: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze "zrób to sam", wg typów prac "zrób to sam",    
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Osoby aktywne w obszarze "zrób to sam" są również otwarte na wypróbowanie 
nowych rozwiązań ułatwiających im prowadzenie projektów. Z zaproponowanych 
przez nas, największą popularność uzyskał - wbrew obiegowym opiniom, że na 
kolejny nie ma już na rynku miejsca - nowy wyspecjalizowany serwis 
społecznościowy dedykowany osobom o konkretnych zainteresowaniach,  
np. przeznaczony dla osób majsterkujących, czy projektujących i wykonujących 
własną biżuterię. 
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1/4 internautów  
aktywnych w obszarze  

"zrób to sam” chciałoby mieć  
specjalistyczny 

 serwis społecznościowy

Wykres 107: Chęć wypróbowania w przyszłości nowoczesnych rozwiązań w obszarze „zrób to sam”,   
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący prace „zrób to 

sam”

16%

15%

17%

18%

18%

19%

25%

serwis społecznościowy dedykowany osobom mającym konkretne pasje
inspiracje np. na Instagramie, pokazujące aranżacje zgodne z aktualnym stylem
serwis pozwalający na zdobycie od inwestorów lub internautów funduszy na większe projekty  DIY
konkurs, gdzie wygraną jest publikacja własnej książki dla osób, które lubią zrobić coś same
serwis wspierający realizację aktywności DIY, np. zawierający specjalne oferty, inspiracje, kalendarz
serwis promujący osoby, które lubią zrobić coś same, np. projektują, malują, szyją, majsterkują i są w tym dobre
żadne z powyższych



Smart "zrób to sam"

Osoby działające w obszarze "zrób to sam" bardzo aktywnie korzystają z urządzeń 
mobilnych. Tylko 14% osób wskazało, że nie używa urządzenia mobilnego w ani jednej  
z zaproponowanych przez nas sytuacji. Pozostali wskazali średnio 1,6 okoliczności, w 
których korzystają z mobile. Przede wszystkim Polacy korzystają z urządzeń mobilnych 
w kontekście "zrób to sam" gdy poszukują instrukcji i porad jak coś wykonać (19%), gdy 
poszukują opinii (19%), a także gdy chcą skorzystać z listy zadań (18%). Różnego rodzaju 
informacji poszukuje mobilnie 42% Polaków działających w obszarze "zrób to sam". 
Różnego rodzaju aktywności związane z opiniami realizuje mobilnie 37%. Narzędziowo - 
jako listę zadań i zakupów lub aparat - mobile wykorzystuje 36% osób, a różne 
informacje związane z działalnością w obszarze "zrób to sam" udostępnia 23%. 
Bezpośrednio w celu zakupu zagląda do urządzenia mobilnego 16% aktywnych  
w obszarze "zrób to sam". 
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Wykres 108: Okoliczności wykorzystania urządzeń mobilnych w obszarze „zrób to sam”,   
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący 
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Dzielenie się pasją "zrób to sam"





Nauka "zrób to sam"

Polacy, którzy są aktywni w obszarze "zrób to sam", chętnie dzielą się swoją pasją  
z dziećmi. Wśród badanych, którzy są rodzicami, aż 63% wskazało, że uczą swoje 
pociechy jak wykonywać różne prace typu „zrób to sam”. 
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Wykres 109: Nauka dzieci prac "zrób to sam" przez rodziców,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=216, rodzice realizujący prace "zrób to sam"

37%63%

tak nie

Rodzice dzielą się swoją pasją w ramach „zrób to sam” z dziećmi niezależnie czy są to 
prace w domu, ogrodzie, czy związane z jedzeniem lub modą. Nieco częściej dzieci 
uczymy prac w obszarze jedzenia i wyglądu, ale to dlatego, że, jak się okazuje, to mamy 
znacznie częściej dzielą się swoją pasją z dziećmi. 

Wykres 110: Nauka dzieci prac "zrób to sam" przez rodziców,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=216, rodzice realizujący prace "zrób to sam"

realizuję prace "zrób to sam"  (domowe)

realizuję prace "zrób to sam" (w ogrodzie)

realizuję prace "zrób to sam" (jedzenie)

realizuję prace "zrób to sam"  (samochód)

realizuję prace "zrób to sam"  (moda, uroda)

realizuję prace "zrób to sam" (upominki) 31%

30%

37%

30%

36%

32%

69%

70%

63%

70%

64%

68%

tak nie

Wykres 111: Nauka dzieci prac "zrób to sam" przez rodziców,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=216, rodzice realizujący prace "zrób to sam"

mężczyzna

kobieta 28%

47%

72%

53%

tak nie

3 na 5 rodziców 
 uczy swoje dzieci  
prac "zrób to sam"  

i dzieli się swoją pasją



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Najczęściej nauka dzieci prac "zrób to sam" polega na tym, że rodzice sami 
pokazują jak wykonać daną czynność. Robi tak 52%  rodziców. Prawie połowa 
(48%) wykonuje prace wspólnie z dziećmi, a 39% uczy je prac "zrób to sam" 
poprzez wyznaczanie w domu określonych obowiązków. Mamy stosują wszystkie 
wskazane metody cześciej niż ojcowie, ale preferencje rodziców co do konkretnych 
metod są takie same niezależnie od płci.
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Sposoby nauki

Wykres 114: Nauka dzieci prac "zrób to sam" przez rodziców,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=126, rodzice 

realizujący prace "zrób to sam" i uczący ich dzieci

Sposób nauki

2%

15%

39%
48%52%

pokazuję jak wykonać daną pracę / czynność wspólnie wykonujemy te prace
dziecko / dzieci ma określone zadania w domu dziecko / dzieci chodzą na specjalne lekcje
żadne z powyższych

Wykres 115: Nauka dzieci prac "zrób to sam" przez rodziców, wg płci,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=126, rodzice realizujący prace "zrób to sam" i uczący ich dzieci

kobieta mężczyzna

3%1%

11%
16%

39%
47%

42%

55%

44%

57%



Powody nauki

Dlaczego uczymy nasze dzieci prac typu "zrób to sam"? Prawie połowa rodziców 
wskazała, że takie umiejętności mogą się przydać dziecku w przyszłości (49%). 40% 
uznało, że nie chce „aby dziecko miało dwie lewe ręce”. Dla wielu rodziców prace  
z zakresu "zrób to sam" okazały się też dobrą alternatywą dla ciągłego korzystania przez 
dzieci z komputerów, grania lub oglądania tv. Tego zdania jest 39% badanych rodziców. 
Rodzice, którzy nie uczą dzieci prac "zrób to sam" jako powód wskazali najczęściej, że 
dzieci są - już lub jeszcze - w nieodpowiednim wieku albo oni nie mają po prostu na to 
czasu. Nikt nie wskazał, że nie warto jest uczyć dzieci prac "zrób to sam".
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3 na 5 rodziców 
 uczy swoje dzieci  

prac "zrób to sam"  
i dzieli się swoją pasją

Wykres 112: Nauka dzieci prac "zrób to sam" przez rodziców,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=126, rodzice realizujący 

prace "zrób to sam" i uczący dzieci

0%

28%29%

38%39%40%

49%

takie umiejętności często się przydają w życiu
nie chcę by dziecko / dzieci miały "dwie lewe ręce"
to dobra alternatywa dla siedzenia przed telewizorem czy komputerem i grania
warto, żeby dziecko miało różne zainteresowania
to pozwala wspólnie spędzić nam czas, zbudować więź
takie prace są źródłem oszczędności
żadne z powyższych



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Okazuje się, że mamy, które, jak pokazują dane, częściej uczą dzieci prac "zrób to 
sam", także znajdują dla tego działania więcej uzasadnień. Oprócz tego, że uważają 
takie umiejętości za przydatne w życiu (54%), to także zajęcia "zrób to sam" ich 
zdaniem są dobrą alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem, czy 
telewizorem lub konsolą (45%), a także sprawiają, że dziecko ma wszechstronne 
zainteresowania (również 45% wskazań). 33% mam typuje także, że umiejętności  
w obszarze "zrób to sam" mogą być źródłem oszczędności w przyszłości.  
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Wykres 113: Nauka dzieci prac "zrób to sam" przez rodziców,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z 

pożytecznym?, N=126, rodzice realizujący prace "zrób to sam" i 
uczący ich dzieci
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powodów do nauki  
dzieci prac "zrób to sam" 



Dzielenie się informacją

Osoby aktywne w obszarze "zrób to sam" chętnie mówią o swojej pasji, a często służą 
pomocą swoim bliskim i znajomym. 25% deklaruje, że doradza znajomym jak wykonać 
własnoręcznie pewne rzeczy. 22% komentuje w Internecie różne specjalistyczne 
artykuły, a 18% dzieli się informacjami i zdjęciami w mediach społecznościowych. Prawie 
co dziesiąty wykonawca prac "zrób to sam" prowadzi blog lub wideoblog z tym związany. 
Tylko 16% badanych wskazało, że nie dzieli się informacją o "zrób to sam" w żaden  
z zaproponowanych przez nas sposobów.
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Wykres 116: Dzielenie się informacją o "zrób to sam",  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z 

pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący prace "zrób to 
sam" 

16%

16%

9%

12%

18%

22%

25%

doradzam znajomym jak wykonać pewne rzeczy
komentuję różne specjalistyczne artykuły
dzielę się informacjami / zdjęciami w social media
piszę / zamierzam napisać książkę o tym
prowadzę blog / wideoblog
tylko moi bliscy i znajomi o tym wiedzą
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Mimo, że to mężczyźni są bardziej aktywni w obszarze "zrób to sam", to kobiety 
częściej dzielą się informacjami o pracach "zrób to sam". To one przeważnie 
doradzają znajomym jak coś wykonać (31% vs 19% w przypadku mężczyzn) i dzielą 
się informacjami lub zdjęciami w social media (+9 p.p. przewagi). Nieco więcej 
mężczyzn komentuje specjalistyczne artykuły i zamierza napisać książkę. 
Mężczyźni uchodzą też częściej za ekspertów w wąskim gronie rodziny  
i znajomych, pomimo, że nie „chwalą” się swoimi osiągnięciami w zakresie "zrób to 
sam"  publicznie. Natomiast blog związany ze swoją pasją prowadzi taki sam 
odsetek kobiet i mężczyzn aktywnych w obszarze "zrób to sam". 
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kobiety częściej  
dzielą się informacjami  

o swojej pasji ze światem

Wykres 117: Dzielenie się informacją o "zrób to sam", wg płci,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam" 

doradzam znajomym 
 jak wykonać pewne rzeczy

dzielę się informacjami /  
zdjęciami w social media

komentuję różne  
specjalistyczne artykuły

piszę / zamierzam  
napisać książkę o tym

prowadzę blog /  
wideoblog

tylko moi bliscy i znajomi  
o tym wiedzą

żadne z powyższych
16%

23%

9%

13%

19%

15%

19%

16%

13%

9%

11%

17%

24%

31%

kobieta mężczyzna



Najbardziej ochoczo o swojej pasji związanej z obszarem "zrób to sam" mówią innym 
najmłodsi. Ponad 30% osób w wieku 15-18 lat i 19-24 lata komentuje specjalistyczne 
artykuły, a 17% osób w wieku 15-18 lat deklaruje, że prowadzi związany z "zrób to sam" 
blog lub wideoblog. Tej ostatniej czynności nie wykonuje żadna osoba w wieku 55+. 
Najmłodsi natomiast dość rzadko dzielą się informacją o swojej pasji w social media.  
Ta aktywność dotyczy najczęściej osób w wieku 35-44 lata, oraz dwóch młodszych grup 
wiekowych - 25-34 lata i 19-24 lata. Osoby należące do tych grup wiekowych także 
najczęściej doradzają znajomym w kontekście "zrób to sam". Niezależnie od wieku 
podobna jest natomiast skłonność do napisania książki.
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Wykres 118: Dzielenie się informacją o "zrób to sam", wg wieku,  
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 

N=1325, internauci realizujący prace „zrób to sam”

komentuję różne  
specjalistyczne artykuły

doradzam znajomym  
jak wykonać pewne rzeczy

dzielę się informacjami / zdjęciami w social media

piszę / zamierzam napisać książkę o tym

prowadzę blog / wideoblog

tylko moi bliscy i znajomi o tym wiedzą

żadne z powyższych

32%

35%

0%

14%

2%

10%

10%

12%

50%

3%

7%

12%

21%

10%

11%

6%

10%

12%

31%

32%

16%

14%

9%

11%

16%

18%

28%

27%

13%

16%

12%

12%

21%

18%

32%

8%

11%

17%

11%

4%

21%

37%

15-18 lat 19-24 lata 25-34 lata
35-44 lata 45-54 lata 55+ lat



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Okazuje się, że dzielenie się informacjami o pasji to domena mieszkańców małych  
i średnich miast, ale to oni także generalnie są najbardziej aktywni w obszarze 
"zrób to sam". Osoby mieszkające na wsi, dzieląc się informacją o "zrób to sam”, 
ograniczają się znacznie częściej do poinformowania o tym swoich bliskich,  
a mieszkańcy największych miast do doradzania najbliższym.
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Wykres 119: Dzielenie się informacją o "zrób to sam", wg wielkości 
miejsca zamieszkania, 

Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Skłonność do dzielenia się informacjami o pracach "zrób to sam" jest podobna 
niezależnie od rodzaju realizowanych prac. W zasadzie tylko dość wysoki odsetek osób 
zajmujących się "zrób to sam" w obszarze motoryzacji nie mówi o swojej pasji nikomu 
poza najbliższymi. Jednak osoby, które w tym obszarze dzielą się informacjami, nie 
odbiegają aktywnością od pozostałych. W social media dzielą się informacjami  
i zdjęciami najczęściej osoby działające w obszarze mody i urody, a osoby zajmujące się 
"zrób to sam" w obszarze jedzenia najczęściej doradzają swoim znajomym w tym 
zakresie. Bardzo podobna i wysoka, niezależnie od typu realizowanej pracy "zrób to 
sam",  jest skłonność do komentowania specjalistycznych artykułów. 
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Wykres 120: Dzielenie się informacją o "zrób to sam", wg wykonywanych prac "zrób to sam", 
Raport Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, N=1325, internauci realizujący prace "zrób to sam"
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Zosia Samosia i Złota Rączka





On, ona i ich pasje

Polki i Polacy są aktywni w różnych obszarach "zrób to sam". Zarówno kobiety,  
jak i mężczyźni mają swoje ulubione prace i te, które najczęściej wykonują. Jednak 
niezależnie od obszaru, w jakim działają w kontekście "zrób to sam", mają o tych 
zajęciach podobne zdanie. Uważają je za sposób na pokazanie własnego stylu, realizacji 
własnych projektów i świetny sposób na spędzanie czasu z bliskimi. Niezależnie od płci 
zgadzają się też z opinią, że aktywność w zakresie "zrób to sam" pomaga im się rozwijać 
w ciągu całego życia, co jest bardzo pozytywne, bo ostatnie badania z rynku polskiego 
(m.in. Gender Factor, Smart Living) pokazują, że mężczyźni w innych dziedzinach 
znacznie rzadziej niż kobiety są zainteresowani stałym rozwojem, tzw. „lifelong learning”. 
Prace "zrób to sam" zbliżają więc Polki i Polaków pod kątem chęci rozwoju, ale także pod 
kątem dzielenia wspólnych pasji. Okazuje się bowiem, że młodsze pokolenia działają 
coraz częściej w podobnych obszarach "zrób to sam" niezależnie od płci. Na następnych 
stronach prezentujemy najczęściej wykonywane przez kobiety i mężczyzn prace "zrób to 
sam" i te najbardziej przez obie płcie lubiane. A dalej, mamy nadzieję zaskoczyć Państwa 
informacją jakie - nie do końca „kobiece” zajęcia "zrób to sam" - wykonują kobiety,  
a jakie - na wskroś „kobiece” - mężczyźni.  
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kobiety interesują się  
 już „męskimi”, a mężczyźni  

„kobiecymi” obszarami  
"zrób to sam"



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro
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Ulubione prace "zrób to sam"  
Polek (top 5) 

✓malowanie wnętrza 

✓projektowanie elementów wystroju wnętrz 

✓instalacja elektroniki  

✓sadzenie i uprawianie roślin ozdobnych 

✓przygotowywanie ciast i tortów

Najczęściej wykonywane przez  
Polki prace "zrób to sam" (top 5) 

✓przygotowywanie ciast i tortów (23%) 

✓przyrządzanie domowych przetworów (21%) 

✓ręczne przygotowywanie prezentów (14%) 

✓sadzenie i uprawianie roślin ozdobnych (14%) 

✓malowanie wnętrz (13%)



148

Tytuł

Ulubione prace "zrób to sam"  
Polaków (top 5) 

✓instalacja i naprawa elektroniki  

✓drobne naprawy i prace elektryczne  

✓naprawy samochodu lub motoru  

✓produkcja własnego piwa, wina lub nalewek 

✓ przycinanie drzew i krzewów

Najczęściej wykonywane przez  
Polaków prace "zrób to sam” (top 5) 

✓koszenie trawy (35%) 

✓naprawy samochodu lub motoru (29%) 

✓malowanie wnętrz (20%) 

✓kładzenie płytek, kładzenie  
i cyklinowanie parkietu  (17%) 

✓składanie, montowanie i wymiana mebli (15%)



Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro
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„Męskie” prace wykonywane  
przez Polki 

✓ naprawy samochodu lub motoru  
(23% Polek w wieku 25-34 lata) 

✓ instalacja i naprawa elektroniki (11%) 

✓ przycinanie drzew i krzewów (11%) 

✓ kładzenie podłogi i kładzenie lub  
cyklinowanie parkietu (10%) 

✓ najsterkowanie (8%)

„Kobiece” prace wykonywane  
przez Polaków 

✓ przyrządzanie domowych przetworów (15%) 

✓ przygotowywanie domowych zdrowych posiłków,  
pieczenie własnego chleba, szynki (13%) 

✓ przygotowywanie ciast i tortów (12%) 

✓ szycie lub przerabianie i projektowanie  
odzieży (5%)  

✓ samodzielne przygotowywanie kosmetyków (5%)
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Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym? Mobile Institute dla Allegro

Raport „Zrób to sam” Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?” powstał na 
podstawie badania ilościowego zrealizowanego przez Mobile Institute na zlecenie 
Allegro.  

W ramach badania ilościowego zebraliśmy opinie 1583 Polaków, w tym 1325 
aktywnych w obszarze "zrób to sam" zgodnie z zaproponowaną definicją. 
Wykorzystaliśmy responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview) 
emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Badanie przeprowadziliśmy 
w dniach 10-17 maja 2016 roku. Struktura próby została skorygowana przy użyciu 
wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej 
lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie 
wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne ankiety.  

W interpretacji wyników pomogli nam eksperci i pasjonaci prac "zrób to sam",  
w tym: Agnieszka Lewartowska - Menedżer kategorii Dom i ogród w Allegro,  
Basia Sowa, Alicja Rzeczkowska i Sylwia Czubkowska - Majsterki.pl,  
Ewa Ziemann-Starczewska - Kierownik Marketingu marki Invena, Jacek Dziubecki - 
Sales Manager Retail Gardena w firmie Husqvarna Group, Piotr Piecha - Marketing 
Director w firmie Vileda i Anna Kalinowska - kulturoznawca SWPS, specjalizująca 
się w socjologii Internetu i promocji inicjatyw lokalnych m.in. serwisu SLOV.pl.  
W raporcie przedstawiamy ich komentarze do niektórych wyników oraz 
przewidywania odnośnie trendów związanych z obszarem "zrób to sam" w Polsce.
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Metodologia

1583 Polaków,  
eksperci i pasjonaci  

"zrób to sam" 
z całej Polski  




