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Sprzątanie oczami
kobiet i mężczyzn

Kobiety i mężczyźni mają
odmienny punkt widzenia na
kwestię sprzątania. Zdaniem 67
proc. kobiet odpowiedzialność
za porządek w domu leży po
ich stronie. 70 proc. mężczyzn
z kolei twierdzi, że dzieli się
obowiązkiem sprzątania ze
swoimi partnerkami.
Wciąż wśród części Polaków
panuje przeświadczenie o tym,
że sprzątanie domu czy
mieszkania to domena kobiet.
Co ciekawe, tak uważa więcej
Pań niż Panów.

Kobiety

Mężczyźni

67%
Jest zdania, że obowiązek
sprzątania i utrzymania
porządku w domu spoczywa
na ich barkach

33%

70%
Twierdzi, że współdzieli
obowiązek sprzątania
z partnerką.

kobiet uważa, że sprzątanie jest ich domeną
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Współdzielenie
obowiązku sprzątania
w związku

Młodsze pokolenia inaczej
podchodzą do podziału
obowiązków domowych.
Wśród osób z grupy wiekowej
25-34, które są w związku,
67 proc. dzieli się pracą przy
domowych porządkach.
Ten sam wskaźnik dla osób
powyżej 55. roku życia wynosi
36 proc., czyli niemal
dwukrotnie mniej.

Odsetek osób, które deklarują współdzielenie obowiązku
sprzątania z partnerem/-ką, w różnych grupach wiekowych

18-24

63%

25-34

67%

35-44

55%

45-54

55%

55+

36%
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Porządki - podział
zadań w związku

Zdecydowaną większość
obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości
wykonują kobiety.
Szczególnie, gdy przychodzi
czas na gruntowne porządki.
W dalszej kolejności są:
sprzątanie kuchni, toalety oraz
odkurzanie i mycie podłóg.
Za typowo “męskie” zajęcie
uchodzi za to wynoszenie
śmieci.

Kobiety

Mężczyźni

Wynoszenie śmieci

17%

83%
Mycie podłóg / odkurzanie

63%

37%
Czyszczenie toalety

71%

29%
Sprzątanie w kuchni

75%

25%
Gruntowne porządki (mycie okien, mycie lodówki)

80%

20%
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Dlaczego
sprzątamy?

Największym motywatorem
do robienia porządków jest
perspektywa posiadania
czystego wnętrza, a wizyta
znajomych bardziej skłania
nas do posprzątania niż
przyjazd rodziny.
Co dziesiąty Polak sprząta
głównie z poczucia obowiązku.
Jest również niewielka grupa
osób, dla których robienie
porządków to przyjemność.

Perspektywa
czystego wnętrza

58%

Wizyta
znajomych

13%

Czuję, że jest to
mój obowiązek

11%

Wizyta
rodziny

9%

Chęć odprężenia:
lubię to robić

5%

Inne

4%
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Korzystanie
z usług osób
sprzątających
14%

8%
Zdecydowana większość
Polaków nigdy nie korzystała
z usług fachowców zajmujących
się sprzątaniem, 14 proc.
badanych zrobiło to
okazjonalnie, a tylko 8 proc.
regularnie powierza domowe
porządki specjalistom.

Tak, korzystam
cyklicznie

Tak, ale tylko
okazjonalnie

78%
Nie, nigdy nie korzystałem/-am

Tylko połowa Polaków nie miałaby obaw przed pozostawieniem osoby sprzątającej samej w domu. Jeszcze mniej
badanych zdecydowałaby się powierzyć zrobienie porządków obcokrajowcowi. To pokazuje, że podchodzimy z
dużą rezerwą do obcych ludzi, co potwierdzają wyniki badania CBOS-u “O nieufności i zaufaniu” z 2018 roku. Wynika
z nich, że 59 proc. polskiego społeczeństwa nie ufa nieznajomym.

53%
53%

Polaków nie miałoby problemu
Polaków nie miałoby problemu
z pozostawieniem osoby
z pozostawieniem osoby
sprzątającej
sprzątającejsamej
samej
wwdomu
domulub
lubmieszkaniu.
mieszkaniu.

49%
49%
Polaków
Polakówpowierzyłoby
powierzyłoby
sprzątanie
sprzątanieosobie
osobieinnej
innej
narodowości.
narodowości.
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Ceny usług firmy
sprzątającej

50,27 zł - tak uczestnicy

*42 zł
**21 zł

badania oszacowali średni
koszt godziny sprzątania
przez fachowców

*42 zł
**21 zł

*51 zł
**29 zł

*52 zł

*42 zł

49% Polaków uważa,

**12 zł

**21 zł

że usługi firmy sprzątającej
to duży wydatek.

*39 zł

*51 zł

*51 zł

**31 zł

**29 zł

**29 zł

Badani, którzy nigdy nie
korzystali z pomocy osób lub
firm sprzątających wyceniają
ich usługi na droższe niż są
w rzeczywistości.

*39 zł
**31 zł

*37 zł

*52 zł
**12 zł

**28 zł

*52 zł

*37 zł

**12 zł

**28 zł

*36 zł
**34 zł

*36 zł
**34 zł

*52 zł
**12 zł

Z kolei ankietowani, którzy
regularnie zlecają sprzątanie
i znają koszty zatrudnienia
fachowca podają niższe ceny.
Porównanie obu kwot dla
poszczególnych regionów
kraju widać na mapie obok.

*Średnia cena według osób, które nigdy nie korzystały z usług firm sprzątających

**Średnia cena według osób, które cyklicznie korzystają z profesjonalnego sprzątania
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10 faktów
o sprzątaniu
w Polsce
67 proc. kobiet uważa, że są
odpowiedzialne za sprzątanie

Porządek jest dla nas ważniejszy przed
wizytą przyjaciół niż rodziny

8 na 10 kobiet odpowiada
za gruntowne porządki
w domu lub mieszkaniu

Tylko co drugi Polak powierzyłby
sprzątanie obcokrajowcowi

Wynoszenie śmieci to zajęcie,
które wykonuje 83 proc. mężczyzn
58 proc. Polaków do sprzątania
najbardziej motywuje perspektywa
czystego wnętrza
Młodsze pokolenia Polaków chętniej
dzielą się obowiązkami związanymi
ze sprzątaniem

Połowa Polaków postrzega
profesjonalne sprzątanie jako
kosztowną usługę
50,27 zł/h - na tyle średnio wyceniane
są usługi firm sprzątających
Osoby, które nigdy nie korzystały
z pomocy firm sprzątających szacują
ich usługi na 35 proc. droższe niż są
w rzeczywistości
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