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badanie 
Slow Life?

Drogi Czytelniku, 

Rozejrzyj się wokół. Zajrzyj do swojej kuchni, łazienki, szafy. Spójrz na swoje 
biurko, przy którym pracujesz, stół, przy którym spędzasz czas ze swoimi 
bliskimi. Sprawdź swój kalendarz. A teraz pomyśl o swoich przyjaciołach, 
rodzinie, znajomych z pracy. Czy Ty też obserwujesz, że coraz więcej z nas – 
żyjących w superszybkich czasach, przeładowanych informacjami i rzeczami - 
stara się żyć lepiej, żeby naturalnie żyć dłużej?

Żyć lepiej, to żyć zdrowiej, uważniej i przede wszystkim świadomie. To zwracać 
uwagę na jakość i ilość rzeczy, które kupujemy, spożywamy, wmasowujemy 
w nasze ciało. Żyć lepiej to także zwracać uwagę na life balans – a więc jakość 
naszych relacji z bliskimi i z ludźmi w ogóle. To żyć w rytmie slow life. To 
przyjaźnić się z naturą i czerpać z jej dobrodziejstw. 

To podejście jest nie tylko bliskie mi, ale też marce, którą stworzyłam i rozwijam 
w zgodzie z wartościami, jakie wiążą się ze slow life. Nasze kosmetyki są 
prawdziwie naturalne. Powstają powoli i w skupieniu. Testujemy ich niezliczone 
wersje, dążymy do ideału - nie spiesząc się. Jesteśmy blisko natury, ale też blisko 
ludzi. Brakowało nam informacji o tym, w jakim stopniu i w jakich obszarach 
Polacy realizują slow life. Tak narodził się pomysł na ten raport, który powstał 
na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez agencję Mobile 
Institute na reprezentatywnej grupie Polaków.

Niniejszy raport jest pierwszym na rynku opracowaniem dotyczącym slow life 
w Polsce. Mając tego świadomość chciałyśmy dotknąć w nim, jak najwięcej 
obszarów naszego życia, żeby zyskać szeroką perspektywę i holistycznie 
uchwycić nasz rodzimy slow life. 

Zajrzeliśmy więc do kosmetyczek Polek i Polaków, do ich kuchni i pracy. 
Zapytaliśmy o codzienne rytuały, sport, spędzanie czasu z rodziną. 
Dowiedziałyśmy się co Polki i Polacy robią z rzeczami, których już nie potrzebują, 
jak dbają o środowisko, jak konsumują podróże, a także na jakie obszary 
związane ze slow life wydają ostatnio najwięcej. Zapytałyśmy o to wszystko 
także nasze klientki. 

Tak powstał niniejszy raport, którego wyniki - choć miejscami zaskakujące - 
pokazują, że świadomość slow life jest dziś w Polsce rozbudzona. 

Zapraszam do uważnej i inspirującej lektury
 

Magda Hajduk
Prezes Naturativ
Polskich prawdziwie naturalnych 
kosmetyków, z certyf ikatem Natrue 

O PROJEKCIE
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8 kluczowych 
wniosków 
z badania 
Slow Life

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

1

3
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Pojęcie „Slow Life” jest znane 27% Polaków. 

Najczęściej badani łączą je z życiem bez 

pośpiechu, skupianiem się na przeżywaniu 

„tu i teraz”, życiową harmonią oraz 

równowagą pomiędzy pracą zawodową 

i obowiązkami, a życiem prywatnym 

i odpoczynkiem. W jedenastostopniowej 

skali (0-10) Polacy oceniają, zarówno 

atrakcyjność tego podejścia, jak stopień 

realizacji we własnym życiu dość wysoko - 

odpowiednio na 6.42 i 5,76.

26% Polaków zwraca uwagę na to, czy 

żywność, jaką kupują i spożywają jest 

ekologiczna/fair trade. Szczególnie 

dotyczy to kobiet oraz osób w wieku 35-44 

lata. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, 

najpopularniejszym zachowaniem „slow” 

jest segregowanie śmieci, które deklaruje 

aż 39% Polaków.

34% badanych osób uważa, że z ideą 

świadomego życia ściśle wiąże się 

zdrowe odżywianie. Na kolejnym miejscu 

znajduje się obcowanie z naturą (27%), 

natomiast jedna czwarta Polaków jest 

zdania, że podejście slow life związane 

jest z rozwojem duchowym i świadomymi 

zakupami. Ponad jedna piąta Polaków 

uważa, że życie zgodnie z ideą slow life 

nie przyjęło się jeszcze w Polsce. 

14% konsumentów korzysta z aplikacji 

zdrowotnych, które np. przypominają 

o piciu wody lub skanują skład produktów. 

49% badanych czyta natomiast skład 

produktów spożywczych zanim je zakupi. 

Jednakże tylko 38% rodaków bada się 

profilaktycznie i sprawdza maksymalnie co 

2 lata stan swojego zdrowia.
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45% Polaków robi sobie czasem „czas 

tylko dla siebie”. Wśród pań popularnym 

sposobem na spędzenie tego czasu jest 

zrobienie sobie domowego SPA - np. 

gorącej kąpieli z olejkami lub nałożenie 

odżywczej maseczki na twarz. Polacy lubią 

także wyciszyć się z ulubioną książką lub 

przy relaksującej muzyce, czy odcinku 

serialu. Co ciekawe, dla wielu osób 

najlepszy czas tylko dla siebie to…drzemka. 

Polacy posiadają swoje stałe rytuały 

pielęgnacyjne związane z ich 

ciałem. Najpopularniejszy jest masaż 

i wklepywanie kremu (23%), a zaraz 

za nim, uzyskując po 20% wskazań, 

regularne używanie balsamu, masła 

lub olejku i stosowanie masek na twarz 

oraz domowe zabiegi na włosy, np. 

wmasowywanie olejków czy masek.

25% Polaków kupuje naturalne kosmetyki. 

Przede wszystkim argumentują to ich 

składem (36%). Następnie bierzemy pod 

uwagę pozytywne opinie zamieszczone 

w internecie oraz atrakcyjne promocje (po 

28%). Wśród wymagań wobec kosmetyków 

ogólnie Polacy najczęściej deklarują, że: 

muszą one dawać jak najlepsze efekty 

stosowania (25%) oraz być wydajne (24%). 

16% osób wskazało, że ważny jest dla nich 

też naturalny skład produktu.

Idea „slow” objawia się również w kuchni. 

Istnieje wiele zdrowych i nowoczesnych 

podejść, które są realizowane w kuchni 

Polaków. Najpopularniejszą jest próba 

wyeliminowania cukru z diety, którą 

deklaruje 29% badanych. 26% natomiast 

stara się jeść więcej warzyw, a 24% unika 

potraw, które są smażone lub pieczone 

w tłuszczu.



6

www.naturativ.pl

Znajomość 
pojęcia 
i realizacja 
podejścia
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Znajomość pojęcia 
„Slow life”

Badanie dotyczące idei „slow life” rozpoczęliśmy 

od sprawdzenia jaki odsetek Polaków jest 

zaznajomiony z tym pojęciem. Jak się okazuje 

jest to już 27%. W grupie osób znających ideę 

„slow” częściej znajdziemy kobiety (32%), osoby 

w wieku 18-24 lata (35%) oraz mieszkańców 

niewielkich miast, z liczbą 20-50 tys. 

mieszkańców (aż 42% wskazań).

Równocześnie, Polacy zapytani o skojarzenia 

związane z pojęciem „slow life” wskazują 

głównie na życie bez pośpiechu, skupianie 

się na przeżywaniu „tu i teraz”, życiową 

harmonię oraz równowagę pomiędzy pracą 

zawodową i obowiązkami, a życiem prywatnym 

i odpoczynkiem.

SLOW PO POLSKU

Wykres 1: Znajomość pojęcia „slow life”
Raport Slow Life, N=1713, internauci

Wykres 2: Znajomość pojęcia „slow life”
Raport Slow Life, N=1713, wg płci

27%

78%

22%

68%

32%

73%

TAK NIE

NIE
Mężczyźni

Mężczyźni

Kobiety

Kobiety
TAK
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95%

75%

79%

73% 63%

77% 88% 75%

85%

78% 78%

65% 73%

5%

<18

35-44

18-24

45-54

25-34

>54

25%

21% 15%

23%
12%

25%

27%
37%

35%

22%

27%

22%

w stałym związku  
bez dzieci

Wykres 3: Znajomość pojęcia „Slow Life”
Raport Slow Life, N=1713, wg wieku

Wykres 4: Znajomość pojęcia „Slow Life”
Raport Slow Life, N=1713, wg statusu rodzinnego

singiel po rozwodzie w stałym związku  
+ dziecko / dzieci

to skomplikowaneopuszczone gniazdo 
(dorosłe dzieci poza domem)

wdowa / wdowiec

TAK NIE

TAK NIE
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82%

67%

85% 58%

71% 73%

33%

18% 15% 42%

67%

27%29%

33%

Wykres 5: Znajomość pojęcia „Slow life”
Raport Slow Life, N=1713, wg miejsca 

zamieszkania

wieś

miasto 50-100 tys.  
mieszkańców

miasto < 20 tys.  
mieszkańców

miasto 100-200 tys.  
mieszkańców 

miasto > 500 tys.  
mieszkańców

miasto 20-50 tys.  
mieszkańców

miasto 200-500 tys.  
mieszkańców

TAK NIE
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Życiowa równowaga, docenianie 
chwil tu i teraz, pozbycie się 
zbędnego pośpiechu

Pogodzenie w życiu obowiązków 
w pracy, życia prywatnego i czasu 
dla siebie

Życie polegające na niespiesznym 
delektowaniu się życiem, życie 
w równowadze i harmonii

Slow life jak sama nazwa 
z angielskiego oznacza powolne 
życie, czyli brak pośpiechu 
w codziennych czynnościach, brak 
presji narzucanej z góry lub przez 
samego siebie

Slow life, to według mnie życie bez 
nerwów i stresu, blisko natury

Świadome zakupy, zdrowe nawyki 
oraz odżywianie, życie bez pośpiechu

Slow life to filozofia, która uczy 
prostoty. Jej głównym założeniem 
jest świadomy minimalizm.

To oznacza zwolnienie tempa życia, 
uspokojenie się, wyciszenie. Bez 
pośpiechu np: w sytuacji spożywania 
jedzenie czy robienia zakupów itp.

Slow life to…
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Stosunek do idei 
i jej realizacja

Zapytaliśmy Polaków o to, czy podoba im się 

podejście Slow Life. W skali 0-10 atrakcyjność 

tej idei została oceniona wysoko, bo na 

6,42. Największe oceny pozostawiły osoby 

z najstarszej grupy wiekowej, powyżej 54 roku 

życia, jak również badani w wieku 18-24 lata. 

Nieco wyżej ideę slow life oceniły także kobiety 

oraz osoby w stałym związku, posiadające 

dzieci.

Trochę niżej, choć wciąż dość wysoko, 

oceniamy natomiast stopień realizacji 

podejścia slow life we własnym życiu. 

W największym stopniu wcielanie na co 

dzień idei świadomego życia deklarują osoby 

z najstarszej grupy wiekowej, powyżej 54 lat 

(6,85), częściej mężczyźni (5,88) niż kobiety 

(5,56) oraz osoby zamieszkujące niewielkie 

miasta, 20-50 tysięcy mieszkańców. Poza 

grupą najstarszą nie są to osoby, którym 

idea podobała się najbardziej. Zagłębiając 

się w wyniki w tych grupach widać też, że 

zarówno mężczyźni jak i osoby z grupy 55+ 

charakteryzuje prostsze postrzeganie pojęcia 

„slow life”, co znacznie ułatwia jego realizację 

w życiu.

Jeśli przyjmiemy, że życie zgodne z ideą 
slow to unikanie pośpiechu, celebrowanie 

przyjemnych momentów, ograniczanie 
stresujących sytuacji – to w jakim stopniu 
zgadzasz się z tą ideą? W jakim stopniu 

podoba ci się takie podejście?
Raport Slow Life, n=1713, skala 0-10

W jakim stopniu Ty sam(a) 
realizujesz tą ideę?

Raport Slow Life, N=1713, skala 0-10

6.42

5.76
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Z czym polskim konsumentom kojarzy się idea slow life? Otóż najwięcej - bo aż 34% 

osób uważa, że z tym podejściem ściśle wiąże się zdrowe odżywianie. Na kolejnym 

miejscu znajduje się obcowanie z naturą (27%), natomiast jedna czwarta Polaków jest 

zdania, że podejście slow life związane jest z rozwojem duchowym i świadomymi 

zakupami. Kobiety częściej wskazywały także na ekologię (30%, +12p.p.) oraz pielęgnację 

ciała naturalnymi, ekologicznymi kosmetykami (23%, +13p.p.). Generalnie najwięcej 

elementów wskazała grupa osób najmłodszych, w wieku 15-18 lat, a pod względem płci 

- kobiety. Skojarzenia najmłodszych konsumentów skupiły się wokół chęci bycia bliżej 

natury (43%), rozwoju duchowego (43%), aktywności fizycznej (48%), ekologii (48%) 

i małej liczby posiadanych produktów (43%). Osoby z pokolenia „silver power”, czyli 

w wieku 55+ wskazały zdecydowanie najczęściej na zdrowie odżywanie (45%). Grupa 

45-54 lata jako jedyna postawiła na świadome zakupy (36%). 

Gdzie dostrzegamy 
ideę Slow life?

OBSZARY 

34% zdrowe odżywianie

27% chęć życia bliżej natury, 
obcowania z nią

24% rozwój duchowy

25% świadome zakupy

24% ekologia

22% aktywność fizyczna

18% slow food – jedzenie wysoce jakościowych 
posiłków z naturalnych składników

16% mała liczba posiadanych rzecz

15% pielęgnacja ciała naturalnymi, ekologicznymi 
kosmetykami

14% slow fashion – kupowanie mniejszej ilości ubrań, 
lepszych jakościowo, zwracanie uwagi na miejsce 
ich produkcji

34% 

27% 25% 25% 24% 22% 

18 % 
16 % 15 % 

14% 

Wykres 6: W których z poniższych 
obszarów dostrzegasz ideę slow life?
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Ponad jedna piąta Polaków jest zdania, że życie zgodnie z ideą slow life nie przyjęło 

się jeszcze w Polsce. Mimo, że jest to najpopularniejsze wskazanie jeśli chodzi 

o opinię o „slow life”, to nie jest to dużo. 19% badanych - czyli prawie tyle samo co 

sceptyków - uważa natomiast, że jest to podejście, które pozwala nam oszczędzić 

wiele stresu i wykorzystywać czas na najbardziej wartościowe i przyjemne rzeczy oraz 

powinno być realizowane przez wszystkich (po 19%). W grupie osób w wieku 15-18 

lat te stwierdzenia zdobyły aż po 43% głosów. 17% badanych łączy świadome życie 

ze sporymi kosztami i podobnie - 17% - uznaje, że wdrożenie takiego podejścia jest 

dość ciężkie i wymaga zmiany stylu życia. Kobiety częściej były zdania, że „slow life” 

jest ciężkie do wdrożenia i niewiele osób jest w stanie sobie na nie pozwolić (25%), 

podobnie jak osoby z najstarszej grupy wiekowej. Generalnie osoby, które realizują 

podejście slow life w niewielkim stopniu najczęściej argumentują to właśnie tym, że nie 

mogą sobie na to pozwolić ze względów finansowych.

Czy czas „slow” 
już nadszedł?

OBSZARY 

21% raczej nie przyjęło się jeszcze w Polsce

19% pozwala nam oszczędzić wiele stresu 
i wykorzystywać czas na najbardziej 
wartościowe i przyjemne rzeczy

19% powinno być realizowane przez 
wszystkich

17% wiąże się ze sporymi kosztami, jest 
drogie

17% jest ciężkie do wdrożenia, wymaga 
zmiany stylu życia

17% wprowadza poczucie harmonii w życiu, 
powoduje że umiesz odróżnić rzeczy pilne 
od ważnych, znasz priorytety

16% sto styl życia, na który niewiele osób jest 
w stanie sobie pozwolić

16% wymaga autorefleksji - wsłuchania się 
w siebie/ swoje emocje, odczucia płynące 
z ciała, myśli

14% jest raczej dla młodych

14% mogą sobie na nie pozwolić ludzie, którzy 
już karierę mają za sobą i konsumują teraz 
życie

21 % 
19 % 19 % 

17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 
14% 14% 

Wykres 7: Życie zgodnie z ideą slow life 
(„świadomego życia”) według mnie…Raport 

Slow Life, N=1713, internauci
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Nie żyję zgodnie z ideą 
slow life, ponieważ…

Szybkość obecnego życia mi nie 
pozwala na większe zaangażowanie 
w slow life.

Zawsze na wszystko brakuje 
mi czasu. Z reguły mam dużo 
obowiązków i ciężko znaleźć czas na 
np. przyjemności.

Pracuję na etacie, nie zarabiam dużo, 
jest to trudne dla mnie do wdrożenia, 
zwłaszcza, jeżeli ma się kredyt

Nie zawsze mam czas na slow life, 
ponieważ mam małe dziecko i nie 
zawsze jest to możliwe, często 
wynikają sytuacje, w których 
konieczny jest pośpiech

Ze względu na tryb pracy, dużo 
obowiązków zawodowych. 
Jedynie podczas urlopu realizują ją 
w większym stopniu

Niestety życie w dzisiejszych czasach, 
ciągle nas goni, mamy wiele rzeczy 
na głowie, obowiązków, dlatego 
nawet gdybym chciał to nie mogę żyć 
bezstresowo i unikać pośpiechu.

Brak czasu na spędzanie czasu 
na odpoczynku np. na świeżym 
powietrzu, czy też przemyślane 
zakupy tak, aby nie kupować 
zbędnych rzeczy.

Z powodu braku odpowiednich 
funduszy
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Kamila Kwietniewska i Agnieszka Wałęka  
Redaktorki Naczelne serwisu Czytamy Etykiety

Pojęcie „slow life” dotyczy wielu sfer naszego życia, choć 
jak wynika z raportu, w naszym kraju nie jest ono jeszcze 
tak bardzo powszechne. Większość osób słusznie kojarzy je 
z życiem zgodnym z wewnętrzną harmonią, bez pośpiechu, 
ze spokojem i zdrowym odżywianiem. Jak wynika z badań, 
jednym z najpopularniejszych zdrowych nawyków jest 
czytanie etykiet produktów - prawie połowa ankietowanych 
przyznała, że sprawdza skład przed zakupem. Tego typu 
czynności jak najbardziej wpisują się w ideę slow life. 

Świetnym prognostykiem jest także fakt, że jesteśmy aktywni 
fizycznie, co jest nieodłącznym elementem zdrowego 
stylu życia - aż 25% ankietowanych uprawia sport kilka razy 
w tygodniu! Jeśli chodzi o odżywianie, bardzo dużo osób 
rezygnuje ze słodyczy, potraw smażonych, niezdrowych 
przekąsek. W kwestii tego, jak zdrowo się odżywiamy, 
skali 1-6 oceniany się bardzo wysoko - aż na 4,25. Ten 

raport pokazuje, jak bardzo zmieniło (i nadal zmienia) się 
postrzeganie zdrowia na różnych płaszczyznach życia. 

Okazuje się, że jedzenie dla Polaków to nie tylko zaspokajanie 
głodu, ale również dbanie o zdrowie. Sporo osób stara się 
zmieniać nawyki żywieniowe na lepsze poprzez ograniczanie 
spożycia cukru, spożywanie większej liczby warzyw i unikanie 
smażonych potraw. Nie zaskoczyło nas, że osoby kupujące 
naturalne kosmetyki, bardziej niż inni dbają o to, co ląduje na 
ich talerzu. 

Raport Slow Life pokazuje jak wiele zmian zachodzi 
w polskim społeczeństwie: coraz więcej osób czyta etykiety 
artykułów spożywczych i kosmetycznych, a także sprawdza 
skąd pochodzą kupowane produkty. 

Czytamy Etykiety 
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Co jest ważne 
dla Polaków?

Zdrowie jest dla Polaków najważniejsze. Jako 

najważniejszą wartość w życiu, wskazało je 

41% badanych. Na drugim miejscu, uzyskując 

33% wskazań, jako najbardziej istotna 

wartość, znalazła się stabilność finansowa, 

a na trzecim miejscu relacje i więzi z innymi 

ludźmi (26%), które wśród osób z grupy 

wiekowej poniżej 18 roku życia uzyskały 

aż 56% wskazań. Na elementy „zdrowego 

egoizmu”, czyli przyjemności, postawił co 

4. badany, podobnie na życie w zgodzie ze 

sobą. Samorozwój zdobył 22% głosów. Dość 

nisko w rankingu najważniejszych wartości 

znalazła się, szeroko komunikowana w Polsce, 

równowaga między pracą a życiem rodzinnym 

- która w naszym badaniu została wskazana 

przez 14% badanych. Odpowiedzialność za 

środowisko naturalne znalazła się nawet niżej, 

uzyskując 13% wskazań. Kobiety wskazały 

znacznie więcej ważnych w życiu wartości. 

Znacznie częściej niż mężczyźni wybrały 

zdrowie (55%, +24p.p.), stabilność finansową 

(43%, +19p.p.) i życie w zgodzie ze sobą (33%, 

+14p.p.) oraz samorozwój (27%, +10p.p.). 

Mężczyźni żadnej wartości nie wskazali częściej 

niż kobiety. Ciekawe wnioski przynosi analiza 

wybieranych wartości w zależności od wieku 

badanych. To najmłodsi postawili na relacje 

i więzi, a także work-life-balance, co może 

być ważną wskazówką dla ich przyszłych 

pracodawców. Przyjemności z kolei najczęściej 

jako ważną wartość wybrali przedstawiciele 

najstarszej generacji, osoby w wieku 55+ (37%). 

Niezależność najbardziej liczy się dla osób 

w wieku 35-44 lata, a tzw. „starsi millenialsi”, 

czyli osoby w wieku 25-34 lata, postawili na 

zdrowie i stabilność finansową. Trzeba też 

dodać, że w tej grupie wiekowej wskazania na 

różne wartości były najbardziej wyrównane - nie 

było zdecydowanego lidera. 

WARTOŚCI

Wykres 8: Które z podanych wartości dą dla Ciebie najważniejsze?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

zdrowie

stabilność finansowa

relacje/więzi

przyjemności

życie w zgodzie ze sobą

niezależność

samorozwój

pomoc potrzebującym

work-life balance – równowaga  
między pracą a życiem osobistym

odpowiedzialność za innych, za 
środowisko naturalne

41% 

33% 

26% 25% 25% 24% 
22% 

15 % 14% 13 % 
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Zajmijmy się teraz chwilę osobami kupującymi kosmetyki naturalne - klientkami marki 

Naturativ. Wśród nich aż 85% zna pojęcie „slow life”. To o +58p.p. więcej niż ogólnie 

w przypadku internautów. Większa jest też fascynacja życiem „slow” - ocena tej idei 

to aż 9,19 w skali 0-10. Klientki Naturativ wydają się być jednak realistkami jeśli chodzi 

o trudy wdrożenia idei „slow” w życie. W tym przypadku stopień jej realizacji w swoim 

życiu, klientki marki oceniły jedynie na 5,86. Warto zauważyć, że dla klientek Naturativ 

pojęcie „slow” jest znacznie bardziej pojemne i wielowymiarowe. Dostrzegają ideę 

„slow life” w większości obszarów życia, a w szczególności w pielęgnacji ciała (89%) 

i zdrowym odżywianiu (87%), ale generalnie żaden z zaproponowanych przez nas 

obszarów, nawet minimalizm, nie uzyskał mniej niż 40% wskazań. Styl życia „slow” 

przemawia do klientek marki, ponieważ wzbogaca ich życie - przede wszystkim 

wprowadza poczucie harmonii (79%), pozwala zaoszczędzić wiele czasu (78%) i skłania 

do autorefleksji (72%).

Innowatorki 
„slow life”

internauci

klientki Naturativ

34% 

27% 25% 25% 24% 22% 

18% 
16% 15% 

14% 

87% 

74% 

64% 

74% 
69% 70% 

75% 

40% 

89% 

67% 

Wykres 9: W których z poniższych 
obszarów dostrzegasz ideę slow life?

Raport Slow Life, N=1713, internauci, N=204, 
klientki Naturativ

zdrowe odżywianie

chęć życia bliżej natury, obcowania z nią

rozwój duchowy

świadome zakupy

ekologia

aktywność fizyczna

slow food – jedzenie wysoce 
jakościowych posiłków z naturalnych 
składników

mała liczba posiadanych rzeczy

pielęgnacja ciała naturalnymi, 
ekologicznymi kosmetykami

slow fashion – kupowanie mniejszej ilości 
ubrań, lepszych jakościowo, zwracanie 
uwagi na miejsce ich produkcji
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Nasze 
codzienne 
nawyki
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Polacy w wolnym czasie słuchają muzyki (29%, 

a w przypadku osób poniżej 18 roku życia aż 68%), czytają 

książki (28%) oraz spędzają czas z bliskimi i oglądają 

telewizję lub filmy (po 24%). Co 4. badany gotuje i podobnie 

- co 4. - podróżuje. 22% w wolnym czasie… chodzi na 

zakupy. 18% uprawia sport. Kobiety dużo częściej sięgają 

po książkę (38% vs 18% w przypadku mężczyzn), ale 

także oglądają telewizję (32%, +12p.p.). Panowie nieco 

częściej poświęcają się zajęciom typu DIY oraz uczestniczą 

w wydarzeniach kulturalnych. Jeśli popatrzeć na wiek 

badanych, młodzi zdecydowanie najchętniej słuchają 

w czasie wolnym muzyki (65% wskazań), a osoby powyżej 

54 lat spędzają czas z bliskimi (38%), gotują (34%) i chodzą 

na zakupy (39%). Czytanie książek jest najpopularniejsze 

wsród osób w wieku 25-34 lata i 35-44 lata, a sport 

uprawiają podobnie często wszyscy z wyjątkiem grupy 

najstarszej. Co ciekawe, osoby z grupy 19-24 lata, wskazali 

najmniej sposobów na spędzanie wolnego czasu. 

29% 28% 

25% 25% 
23% 23% 22% 

18 % 

15 % 

11 % 10 % 10 % 

Czas wolny 
i mój dzień

Wykres 10: Jak spędzasz czas wolny?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

słucham muzyki

czytam książki

spędzam czas z bliskimi

oglądam telewizję /filmy

gotuję

podróżuję

chodzę na zakupy

uprawiam sport

poświęcam się swojemu hobby

edukuję się – np. czytam lub 
chodzę na warsztaty

DIY – zajęcia „zrób to sam”

uczestniczę w wydarzeniach 
kulturalnych (np. kino, teatr, 
koncerty)
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Jeśli chodzi o to, bez czego badani nie 

wyobrażają sobie swojego dnia - tutaj na 

pierwszym miejscu znalazła się chwila 

relaksu (24%), a następnie - słuchanie 

muzyki (21%). Dostęp do Internetu wybrał 

co 5. badany, rozmowy z bliskimi - 

podobnie - 20%, a obcowanie z naturą 

19%. Widać, że nie ma tu wyraźnego 

lidera. Ciekawe jest też to, że wciąż 

17% badanych nie wyobraża sobie dnia 

bez małych porządków. W badaniu 

„Smart Living” z 2016 roku, było to 21%, 

więc niewiele więcej. Co 10 badany nie 

wyobraża sobie dnia bez pielęgnacji ciała. 

To więcej niż w przypadku sportu, a także 

modlitwy lub refleksji nad mijającym 

dniem. Podobnie jak w przypadku 

sposobów wpędzania wolnego czasu, tu 

także kobiety wskazały znacznie więcej 

elementów. Panowie jedynie cześciej 

zadeklarowali, że nie wyobrażają sobie 

dnia bez pogrania w ciekawą grę i chwili 

modlitwy lub medytacji, ale obydwie 

aktywności nie były wskazywanymi 

najczęściej. Najwięcej męskich głosów 

zdobyły chwila relaksu i dostęp do 

sieci. Analizując wiek badanych, warto 

zauważyć, że wspomniane małe porządki 

są domeną osób najstarszych. W tej 

grupie wskazało je 35% badanych, 

podczas gdy w grupie 18-24 lata tylko 

9%. Co ciekawe, dostęp do sieci jako 

niezbędny element dnia najczęściej 

wybrały wcale nie najmłodsze osoby,  

a te w wieku 25-44 lata. 

24% 
21 % 21 % 20% 19 % 

18 % 
17 % 

13 % 
12 % 

12 % 
10 % 9% 9% 

8% 8% 8% 

Wykres 11: 
Nie wyobrażam sobie mojego dnia bez…

Raport Slow Life, N=1713, internauci

24% chwili relaksu

21% słuchania muzyki

21% dostępu do Internetu

20% rozmowy z bliskimi

19% obcowania z naturą

18% dobrej lektury / książki

17% małych porządków

13% mojego ulubionego serialu albo 
programu w tv

12% pracy zawodowej

12% korzystania z Facebooka / innych serwisów 
społecznościowych

10% pielęgnacji ciała – np. używania balsamów / 
masła / olejków

9% gimnastyki / sportu np. treningu, sesji jogi

9% zaplanowania całego dnia

8% modlitwy / medytacji

8% pogrania w ciekawą grę, np. na komputerze 
lub konsoli

8% refleksji nad dniem, jego podsumowania
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Przejdźmy teraz do tematu ekologii 

oraz ochrony środowiska. Jak w tych 

kwestiach wypadają badani? 26% 

Polaków zwraca uwagę na to, czy 

żywność, jaką kupuje i spożywa, jest 

ekologiczna/fair trade. W większym 

stopniu dotyczy to kobiet (31%) oraz 

osób w wieku 35-44 lata (33%) i 18-24 

lata (34%). Najmniej ekologicznością 

żywności przejmują się osoby 

z najstarszej grupy wiekowej (9%). 

Jeśli chodzi o ochronę środowiska, 

w tym wypadku najpopularniejszym 

zachowaniem jest segregowanie 

śmieci, które deklaruje 39% Polaków. 

Kobiety w każdym wypadku posiadają 

w tym temacie przewagę procentową 

nad mężczyznami. Pod względem 

wieku wyróżnia się natomiast grupa 

35-44 lata. 

Ekologia

74%

26%

Wykres 12: Czy kupując żywność bierzesz pod uwagę czy jest 
ekologiczna / fair trade?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

TAK NIE

39% 

30% 
28% 28% 

24% 
20% 19 % 18 % 

13 % 
9% 

6% 

segreguję śmieci

oszczędzam prąd, wodę

staram się nie marnować 
żywności

korzystam z energooszczędnych 
żarówek

staram się kupować mniej rzeczy

korzystam z energooszczędnych 
sprzętów w domu np. AGD i RTV

jeżdżę rowerem/komunikacją 
miejską

staram się oddawać, a nie 
wyrzucać, np. ubrania czy książki

kupuję produkty ekologiczne 
i naturalne

uczestniczę w wydarzeniach 
dotyczących tematyki ekologii

żadne z powyższych

Wykres 13: W jaki sposób dbasz o środowisko?
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Anna Kurowicka 
Redaktor Naczelna serwisu 
Ulica Ekologiczna 

Jeszcze kilka lat temu pojęcie “Slow life” było w Polsce 
właściwie nieznane. Dziś niespieszne delektowanie się życiem 
jest filozofią bliską prawie jednej trzeciej naszych rodaków. 
Mamy dosyć ciągłej gonitwy w wyścigu szczurów. Chcemy 
cieszyć się chwilą, celebrować codzienne czynności bez 
nerwów i pośpiechu. 

Jak pokazują badania, aż jedna czwarta Polaków dostrzega 
związek “Slow life” z bliskością natury oraz ekologią. Coraz 
większa świadomość zagrożeń związanych z dewastacją 
przyrody takich jak smog, zanieczyszczenie wód, wycinanie 
drzew czy nadprodukcja plastikowych opakowań ma 
szansę zwiększyć w nadchodzących latach poczucie 

odpowiedzialności za środowisko naturalne, które stanowi 
istotną wartość jedynie dla 13 proc. ankietowanych. 19 proc 
respondentów nie wyobraża sobie dnia pozbawionego 
obcowania z naturą. 

Dane te napawają optymizmem tym bardziej, iż podobna 
liczba ankietowanych nie wyobraża sobie dnia spędzonego 
bez dostępu do internetu. Raport pokazuje również, iż 
Polacy, w szczególności młodsi chcą kupować żywność 
ekologiczną oraz na różne sposoby troszczą się o środowisko. 
Równowaga i harmonia, nierozłączne z ideą ”Slow life” nie 
mogą zaistnieć w oderwaniu od przyrody. 

Ulica Ekologiczna
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Samodzielnie planowane podróże są 

najczęstszym wyborem Polaków (27%). 

19% wybiera tereny agroturystyczne 

(w tym 41% osób, które mają już dorosłe 

i samodzielne dzieci), a 17% stara się 

zwiedzić jak najwięcej miejsc i aktywnie 

spędza czas. Dla osób z najstarszej 

grupy wiekowej ważne jest wcześniejsze 

poznanie historii miejsca, do którego się 

wybierają. Preferencje kobiet i mężczyzn 

w kwestii podróżowania są dość 

podobne, aczkolwiek to panie częściej 

starają się zwiedzić jak najwiecej miejsc, 

a panowie wybierają agroturystykę. 

Na elementach „tu i teraz” w podróży 

najczęściej skupiają się osoby w wieku 

35-44 lata. One także doceniają 

odpoczynek i zabawę i zapoznają się 

chętnie z kulturą i mieszańcami miejsc, 

które odwiedzają.

Podróże

27% 

19 % 
17 % 16 % 16 % 15 % 

14% 13 % 12 % 

9% 

27% samodzielnie planuję podróże

19% wybieram tereny agroturystyczne

17% podczas podróży staram się zwiedzić jak 
najwięcej miejsc, aktywnie spędzam czas

16% wybieram mniej oblegane miejsca do 
zwiedzania

16% przed podróżą dużo czytam o historii 
miejsca, do którego jadę

15% podczas podróży staram się jak najwięcej 
obcować z naturą

14% podczas podróży staram się skupiać na 
tym, co jest „tu i teraz”, unikam ciągłego 
dokumentowania wyjazdu, np. robienia zdjęć

13% podczas podróży staram się zaznajamiać 
z kulturą i mieszkańcami miejsc, które 
odwiedzam

12% podczas podróży skupiam się wyłącznie na 
odpoczynku i zabawie

9% żadne z powyższych

Wykres 14:  
W jaki sposób najczęściej podróżujesz?

Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Magdalena Trojanowska 
właścicielka Domu Gościnnego 
Polna Zdrój na Dolnym Śląsku. 
Szef kuchni tamże. A także autorka 
książki „Slow life z widokiem na Śnieżkę 
czyli Polna Zdrój”

 “Slow life” to dla mnie przede wszystkim sposób odżywiania, 
kontakt z naturą, naturalne kosmetyki, znajdowanie czasu na 
bycie z rodziną, ograniczanie zakupów, minimalizm i slow 
fashion.

Raport w segmencie podróże w sumie mnie nie zaskoczył, 
jedynie w przypadku mojej rodziny - od kiedy mamy małe 
dzieci (5,8 lat) - nie planujemy samodzielnie podróży poza 
kontynent. Wówczas wybieramy biuro podróży i hotel 
w wersji AI, lot nie dłuższy niż 5 godzin. Stawiamy w takim 
wypadku na wygodę nie na przygodę inaczej niż w podróży 
po starym kontynencie, gdzie poruszamy się spontanicznie, 
wybieramy małe butikowe hotele lub pensjonaty w mniej 
popularnych miejscach, jemy w małych lokalnych barach 
i restauracjach, dużo spacerujemy, jesteśmy tu i teraz, 
a dokumentację fotograficzną ograniczamy do minimum. 
Wybór AI daje fajną platformę do rozwoju gastronomicznego 
dzieci (w ostatnich latach poziom wyżywienia w lepszych 
hotelach mocno się poprawił, jest wiele produktów wysokiej 
jakości, nawet eko lub bio), dzieci same komponują sobie 
posiłki, edukujemy je, aby nakładały tyle ile zjedzą (zawsze 
można dołożyć), wybierały rzeczy (zwłaszcza warzywa 
i owoce), których wcześniej nie jadły. Dzieci nakładają małe 
porcje, a ja zawsze miałam problem z tym, że kupię całego 
ananasa, arbuza, czy nawet mango, chłopcy spróbują bez 
euforii i ja muszę na kolację zjeść sałatkę owocową ;) A tak 
w wersji AI, straty i marnowanie jedzenia jest paradoksalnie 
minimalne przy oczywiście zwracaniu uwagi na nakładanie 
odpowiednich ilości. Wersja dużego hotelu jest też wygodna 
w razie niepogody, jest dużo atrakcji dla dzieci, w tym kryte 
baseny.

Jeśli chodzi o wolny czas i mój dzień – to tutaj chciałam 
dorzucić, że w ciepłych miesiącach w 70% staram się być 
blisko natury, chłopcy nawet śpią w domku na drzewie, 
razem gotujemy, słuchamy muzyki, oglądamy filmy i gramy 
w planszówki. Oczywiście jest czas na sport: spacery, biegi 
przełajowe, tenis, pływanie i narty.

Pozwolę sobie napisać kilka słów w segmencie jedzenie, 
który jest częścią niniejszego raportu. Otóż w nowoczesnym 
podejściu do kuchni nie wybieram produktów mniej 
kalorycznych (są o nich różne opinie), i nie szukam 
zdrowszych zamienników np. jogurt zamiast śmietany, bo 
jak chcę zjeść sałatę ze śmietaną - to jem ze śmietaną, tak 
samo z mizerią, jak chcę zjeść jogurt - jem jogurt. Używam 
w kuchni dużo masła i smalcu, generalnie stawiam na 
smak potrawy, dla mnie jedzenie to jednak w decydującej 
przewadze przyjemność. Stawiam na jakość produktów, to 
jest kluczowy czynnik (kupuję jak najwięcej lokalnie, najlepiej 
bezpośrednio od wytwórców) oraz na przygotowywanie 
posiłków samemu. Największym szokiem po przeczytaniu 
raportu jest dla mnie fakt, że tylko 18% Polaków gotuje 
codziennie, w sumie mnie to nie powinno dziwić, skoro z roku 
na rok wydłużają się w marketach lady z gotowymi daniami 
tylko do podgrzania. Dla mnie takie jedzenie (poza walorami 
smakowymi, używanymi składnikami itp.) jest pozbawione 
miłości, pozytywnej energii. Oczywiście jadanie na mieście, 
w miejscach z sercem jest jak najbardziej ok, ale to chyba 
jednak nadal nie jest taka skala jak w niektórych krajach. 
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Sport

29% Polaków uprawia sport kilka razy w miesiącu, a jedna czwarta kilka razy w tygodniu. Jest to wysoki wynik, 

aczkolwiek warto zwrócić uwage na to, że często przez uprawianie sportu badani rozumieją np. ćwiczenia 

w domu. 16% natomiast w ogóle nie uprawia sportu. To mężczyźni częściej uprawiają sport (28% kilka razy 

w tygodniu, +7p.p.), aczkolwiek mniej kobiet w ogóle go nie uprawia (11% vs 20%). Najpopularniejszą formą 

aktywności jest jazda na rowerze (29%), dalej ćwiczenia w domu (26%) oraz bieganie (24%). Kobiety częściej 

jeżdżą na rowerze (36%) i ćwiczą w domu (34%). Panowie za to, częściej chodzą na siłownię (21%) , a także grają 

w tenisa, uprawiają sporty walki i jeżdżą konno. Aż 48% osób w wieku poniżej 18 lat uprawia pływanie, natomiast 

osoby w wieku 19-24 lata stawiają na bieganie i ćwiczenia w domu. Najstarsi badani najczęściej jeżdżą na rowerze 

i również ćwiczą w domu, podczas gdy osoby w wieku 25-34 lata uprawiają bardzo różnorodne dyscypliny 

sportowe.

29%
kilka razy w miesiącu

25%
kilka razy w tygodniu

23%
kilka razy w roku lub rzadziej

7%
codziennie

16%
nie uprawiam w ogóle

Wykres 15: Jak często uprawiasz sport?
Raport Slow Life N=1713, internauci

29% 

26% 
24% 

17 % 17 % 

14% 13 % 

9% 8% 8% 7% 

2% 

jazda na rowerze

ćwiczenia w domu

bieganie

siłownia

pływanie

fitness

taniec

tenis

sporty walki

joga

jazda konna

Inne

Wykres 16: Jaki sport uprawiasz?
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Zdrowie
14% konsumentów korzysta z aplikacji 

zdrowotnych, które np. przypominają 

o piciu wody lub skanują skład 

produktów. 49% badanych czyta 

natomiast skład produktów spożywczych 

zanim je zakupi. Aplikacje zdrowotne są 

zdecydowanie najbardziej popularne 

wśród konsumentów w wieku 15-18 lat, 

a następnie w grupie wiekowej 18-24 

lata. Znacznie częściej posługują się też 

nimi kobiety (21%, +11p.p.). Panie także 

częściej czytają wspomniane etykiety 

(67%, +17p.p.), warto zauważyć, że bierze 

je pod uwagę także 40% mężczyzn. To 

bardzo wysoki wskaźnik. Pod względem 

wieku, etykiety produktowe najczęściej 

weryfikują osoby z grupy 35-44 lata, 

a najrzadziej najmłodsi konsumenci. 

37%
raczej tak

12%
tak

35%
raczej nie

16%
nie

Wykres 18: Czy czytasz etykiety produktów 
spożywczych zanim je kupisz?

Raport Slow Life N=1713, internauci

86%

14%

Wykres 17: Czy korzystasz z aplikacji zdrowotnych, 
np. przypominających o piciu wody lub skanujących 

skład produktów?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

TAK NIE
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Ponad połowa Polaków nie bada się profilaktycznie (62%), gdzie 

przez badanie profilaktyczne rozumiemy badanie wykonywane co 

2 lata lub częściej. W szczególności dotyczy to mężczyzn, spośród 

których jedynie 32% zadeklarowało regularne badania. Jednakże dla 

kobiet ten wskaźnik także jest alarmująco niski - 48%. Co ciekawe, 

pod względem wieku, odsetek regularnie kontrolujących stan 

zdrowia jest podobny. Wyłączając grupę najmłodszą, która bada się 

zdecydowanie najrzadziej (28%), wskaźnik profilaktycznych badań 

waha się od 37% do 42%.

24%
raczej tak

14%
tak

37%
raczej nie

25%
nie

Wykres 19: Czy badasz się profilaktycznie, sprawdzasz stan swojego 
zdrowia co maksymalnie 2 lata?

Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Klientki marki Naturativ to rodzinne osoby. Aż 80% swój czas wolny spędza z bliskimi. Aż 71% w wolnym 

czasie czyta. To +43p.p. więcej niż średnio wśród Polaków. Sport uprawia ponad połowa klientek marki 

(51%), a w wydarzeniach kulturalnych uczestniczy 43%. Podróże umilają czas wolny 47% klientek Naturativ. 

Generalnie trzeba powiedzieć, że są to bardzo aktywne osoby. Wskazały ponad 2x więcej aktywności 

realizowanych w wolnym czasie niż ogół badanych. Co ciekawe, pomimo kultywowania idei „slow” w życiu, 

Internet jest dla nich ważny w takim samym stopniu, jak dla pozostałych badanych osób (24% nie wyobraża 

sobie bez niego dnia), ale jest on jednocześnie znacznie niżej w rankingu codziennych potrzeb. Aż 69% 

klientek marki nie wyobraża sobie bowiem dnia bez rozmowy z bliskimi, 63% - bez chwili relaksu, a 58% - bez 

pielęgnacji ciała. Klientki Naturativ są też eko-friendly. Aż 86% zwraca uwagę na to, czy kupowana przez nie 

marka jest ekologiczna / fair trade. 88% spośród nich segreguje śmieci, a 78% korzysta z energooszczędnych 

żarówek. Bliska jest im też idea recyklingu - 78% stara się nie marnować żywności, a 84% oddaje 

niepotrzebne rzeczy, np. ubrania lub książki bliskim bądź potrzebującym. Wszystkie te aktywności klientki 

Naturativ wskazują ponad dwukrotnie częściej niż generalnie Polacy. Z innych pozytywnych nawyków, 

jakie mają klientki Naturativ, należy wskazać dbanie o siebie. Aż 90% uprawia sport, w tym 49% kilka razy 

w tygodniu, a 91% robi sobie czas czas tylko dla siebie. W ramach aktywności sportowych, klientki Naturativ 

najchętniej jeżdżą na rowerze (49%), ćwiczą w domu (43%), a także biegają i pływają. Aktywnie też spędzają 

czas podczas podróży. Aż 62% stara się zwiedzić jak najwięcej miejsc, a 55% poznać kulturę i mieszkańców 

miejsc, które odwiedzają. Ponad połowa (53%) przygotowuje się do podróży czytając o miejscu, do którego 

się wybiera. 44% stara się na wyjeździe jak najwięcej obcować z naturą, a 45% wybiera mniej oblegane 

miejsca i skupia się na tym, co „tu i teraz”. 

Innowatorki 
„slow life”

39% 

30% 
28% 28% 

24% 
20% 19 % 18 % 

13 % 
9% 

6% 

88% 

69% 

78% 78% 

56% 
63% 

34% 

84% 

64% 

8% 
0% 

segreguję śmieci

oszczędzam prąd, wodę

staram się nie marnować żywności

korzystam z energooszczędnych 
żarówek

staram się kupować mniej rzeczy

korzystam z energooszczędnych 
sprzętów w domu np. AGD i RTV

jeżdżę rowerem/komunikacją 
miejską

staram się oddawać, a nie 
wyrzucać, np. ubrania czy książki

kupuję produkty ekologiczne 
i naturalne

uczestniczę w wydarzeniach 
dotyczących tematyki ekologii

żadne z powyższych

Wykres 20: 
W jaki sposób dbasz o środowisko?
Raport Slow Life, N=1713, internauci, 

N-204, klientki Naturativ

wszyscy badani

klientki Naturativ
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Praca



30

www.naturativ.pl

Co jest najważniejsze 
w pracy?

Dla 23% Polaków najważniejsza w pracy jest 

atmosfera oraz poczucie sensu pracy, jaką 

wykonują. W większym stopniu dzieje się tak 

w przypadku kobiet, najmłodszych osób oraz 

mieszkańców wsi. Poziom wynagrodzenia 

znalazł się na 4. pozycji i jest najistotniejszy 

dla 18% badanych. Rozwój osobisty jako 

najważniejszy aspekt wskazało 17% osób, 

podobnie work-life-balance - 17%. Hierarchia 

ważnych w pracy elementów jest taka sama 

w przypadku kobiet i mężczyzn, aczkolwiek 

mężczyźni wskazali średnio mniej ważnych 

dla nich aspektów. Sens pracy to najważniejszy 

aspekt dla przyszłych pracowników, czyli 

osób w wieku 15-18 lat. Najwięcej elementów 

wskazały osoby w wieku 35-44 lata. Millenialsów 

charakteryzują dość wyrównane wskazania na 

różne zaproponowane przez nas elementy, 

ale, jeśli mielibyśmy wskazać nieco ważniejsze 

obszary, to byłyby to atmosfera, rozwój i work-

life-balance. 

PRACA

23% 23% 
21 % 

18 % 
17 % 17 % 

15 % 15 % 14% 

23% najważniejsza jest atmosfera w pracy

23% muszę czuć sens pracy, którą wykonuję

21% bardzo ważna jest dla mnie możliwość 
rozwoju w pracy

18% najbardziej liczy się dla mnie poziom 
wynagrodzenia

17% równowaga między życiem osobistym 
a pracą jest dla mnie kluczowa

17% chcę rozwijać siebie i swoje kompetencje 
przez całe życie

15% liczy się dla mnie to, że pracuję na własny 
rachunek, mam własną działalność

15% chcę mieć wpływ na decyzje w pracy, lubię 
gdy moje zdanie się liczy

14% żadne z powyższych

Wykres 21: Jakie są Twoje opinie o pracy 
zawodowej i rozwoju? Z którymi stwierdzeniami 

się zgadzasz?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

41%
nie, nigdy

7%
tak, bardzo często
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Aż 52% badanych przyznaje, że zdarza im się 

pracować także w swoim wolnym czasie - 

w większym stopniu mężczyźni (zdarza się to 

60%), aczkolwiek to kobiety zadeklarowały, że 

dzieje się to bardzo często (13% vs 4% wskazań). 

Pod względem wieku - najczęściej w wolnym 

czasie pracują osoby z grupy 35-44 lata i 25-34 

lata. Co więcej, 30% odczuwa czasem wyrzuty 

sumienia gdy odpoczywa - w większym stopniu 

kobiety oraz osoby na wyższych stanowiskach. 

Co ciekawe, ten problem dotyczy także często 

osób najmłodszych - wyrzuty sumienia odczuwa 

49% osób w wieku 18-24 lata i tylko 18% osób 

w wieku 55+. 

52%
tak, zdarza mi się 21%

raczej tak

9%
tak

41%
nie, nigdy 45%

raczej nie

7%
tak, bardzo często

25%
nie

Wykres 22: Czy pracujesz również 
w swoim wolnym czasie?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

Wykres 23: Czy odpoczywając odczuwasz 
czasem wyrzuty sumienia?

Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Połowa Polaków znajduje czas na świętowanie sukcesów i ważnych chwil, zarówno swoich, jak i swoich 

bliskich. Głównie kobiety i osoby w wieku 45-54 lata. W jaki sposób odbywa się świętowanie? Najczęściej 

jest to wspólne wyjście do restauracji lub urządzenie przyjęcia w gronie najbliższych. Polacy starają 

się także szanować swój czas. 54% z nas unika niepotrzebnych spotkań służbowych, np. poprzez 

załatwianie spraw za pomocą komunikatorów, telekonferencji, wideokonferencji (np. Skype). Szczególnie 

pragmatyczne pod tym względem są, co ciekawe, osoby w wieku powyżej 34 lat. Polacy mają również 

wiele sposobów na radzenie sobie ze stresem, w szczególności są to hobby, film i muzyka.

37%
raczej tak

13%
tak

35%
raczej nie

15%
nie

Wykres 24: 
Czy znajdujesz czas na świętowanie sukcesów i ważnych 

chwil, swoich i bliskich (zdany egzamin, awans itp.)?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

42%
raczej tak

12%
tak

34%
raczej nie

12%
nie

Wykres 25: 
Czy starasz się unikać niepotrzebnych spotkań służbowych, 
np. poprzez załatwianie spraw za pomocą komunikatorów, 

telekonferencji, videokonferencji (np. skype)
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Jak Polacy radzą sobie 
ze stresem?

Relaksuje mnie kontakt z przyrodą, 
rozmowa z bliską osobą

Relaksuje mnie bieganie, rozmowa 
z bliskimi, głaskanie kota

Relaksuję się przy pomocy mojego 
hobby, czytam w Internecie ciekawe 
artykuły

Robię to, co mnie relaksuje, np. 
ćwiczę lub słucham muzyki

Bardzo mnie uspokaja muzyka, jest 
to moja odskocznia od tego całego 
świata, mam chwilę relaksu, często 
słucham muzyki gdy medytuję

Uspokaja mnie granie w gry 
strategiczne, ewentualnie obejrzenie 
jakiegoś filmu, bywa jednak że jeśli 
to nie pomaga po prostu idę do lasu 
przejść się

Uspokaja mnie joga oraz świetna 
książka

Dobry film na chwilę mnie odciąga 
myślami od spraw, które mnie 
stresują
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45% Polaków robi sobie czasem czas tylko dla 

siebie. Co wtedy robią? Zdecydowanie wśród 

pań najbardziej popularnym rozwiązaniem jest 

zrobienie sobie domowego SPA - np. gorącej 

kąpieli z olejkami lub nałożenie odżywczej 

maseczki na twarz. Polacy lubią także wyciszyć 

się z ulubioną książką lub przy relaksującej 

muzyce, czy odcinku serialu. Co ciekawe, dla 

wielu osób najlepszy czas tylko dla siebie 

to… drzemka. Ponieważ jest to element tzw. 

„zdrowego egoizmu”, zapytaliśmy także Polaków 

jak rozumieją to pojęcie. Na kolejnej stronie 

raportu przedstawiamy przykłady działań, 

poprzez które badani wyrażają zdrowy egoizm. 

45%

55%

Wykres 26: Czy robisz sobie czasem czas tylko dla siebie?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

TAK NIE
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Zdrowy 
egoizm to…

Uwzględnianie również swoich 
potrzeb na równi z potrzebami 
bliskich

Zdrowy egoizm to równowaga 
pomiędzy swoimi potrzebami 
a potrzebami innych

Świadomość, że mimo wszystko 
trzeba znaleźć czas dla siebie, na 
własne przyjemności

Dbanie o własne potrzeby na równi 
z dbaniem o potrzeby bliskich

Znalezienie czasu tylko na swoje 
przyjemności bez wyrzutów sumienia

Uważam, że jest to sprawienie 
czasem sobie jakiegoś prezentu 
zamiast obdarować kogoś bez okazji, 
co często mi się zdarza. Można też 
zamiast ciągle kogoś uszczęśliwiać, 
zrobić czasem coś dla siebie.

To spędzanie czasu ze sobą, ale nie 
po to, by się oddalić od innych i mieć 
święty spokój, lecz dla medytacji, 
uspokojenia wewnętrznego.

Takie postępowanie, które nie 
krzywdzi innych



36

www.naturativ.pl

Minimalizm
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Otaczanie się 
rzeczami
Ponad połowa (53%) Polaków uważa, że liczba rzeczy, którymi się otacza jest w sam raz. Tylko 15% 

uważa, że jest ich za dużo. Bardziej krytyczne wobec siebie są w tym wypadku kobiety (24%) oraz 

osoby w wieku 18-24 lata (28%), jak również pary posiadające dziecko/dzieci (25%). Zapytani natomiast 

o ideę minimalizmu, czyli ograniczania liczby rzeczy, jakimi się otaczamy, badani mieli problem 

z określeniem swojej opinii na ten temat. Jednak 26% Polaków uważa minimalizm za dobrą tendencję 

i sami realizują to podejście. 14% badanych nie podoba się ta idea oraz nie wprowadzili jej do swojego 

życia. Gdybyśmy mieli podać jedną grupę zwolenników minimalizmu, to byłyby osoby w wieku 19-24 

lata, które zdecydowanie cześciej twierdzą, że posiadają zbyt wiele rzeczy i jednocześnie podoba im 

się idea minimalizmu.

15%
za dużo

32%
za mało

14%
nie podoba mi się ta idea

26%
podoba mi się ta idea i ją realizuję

18%
podoba mi się ta idea, ale jej nie realizuję

53%
w sam raz

42%
nie mam zdania

Wykres 27: 
Czy uważasz, że rzeczy, którymi się otaczasz jest…

Raport Slow Life, N=1713, internauci

Wykres 28: 
Co sądzisz o idei minimalizmu, czyli ograniczania 

liczby posiadanych przedmiotów?
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Slow fashion
Slow fashion to świadome wybieranie jakości, 

ponad ilość w procesie kupowania odzieży. 

Zwracanie uwagi na miejsce produkcji ubrań. 

Ten termin znany jest 23% badanych (i aż 36% 

w przypadku kobiet). W skali 0-10 Polacy 

oceniają realizację podejścia slow fashion 

w swoim życiu na 5,9. W praktyce wydaje się 

jednak, że jest to ocena dość optymistyczna. 

Wśród czynników, na jakie zwracamy uwagę 

kupując ubrania nadal bowiem pierwsze miejsce 

zajmuje cena (38%), a dalej - z wynikiem 

wskazań o 11 p.p. niższym - jakość materiału.

Slow fashion to świadome podejście 
do ubrań, organizacja swojej garderoby, 

świadomość swoich potrzeb i gustu. 
Wybieranie jakości i trafności, ponad ilość. 

Kupowanie ubrań trwałych. Kupowanie 
ubrań szytych np. w Polsce. W jakim stopniu 

realizujesz to podejście?
Raport Slow Life, N=1713, skala 1-6

5.9
77%

23%

Wykres 29: Czy znane jest Ci pojęcie „slow fashion”?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

TAK NIE

38% 

27% 

22% 22% 22% 20% 
17 % 

12 % 
10 % 10 % 10 % 

8% 

cenę

jakość materiału

praktyczność

promocję

styl

markę

naturalność materiału

zgodność z trendami, modą

miejsce produkcji

pozytywny wizerunek marki/producenta

informacje dotyczące użytkownania 
produktu, np. warunki prania, prasowania

polskiego projektanta/producenta
Wykres 30: Jakie czynniki bierzesz pod uwagę kupując ubrania?

Raport Slow Life N=1713, internauci
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Zostajemy jeszcze przy temacie ubrań oraz 

innych rzeczy, jakie posiadamy - co Polacy 

robią z tymi, których już nie potrzebują? Otóż 

najwięcej, bo 30%, oddaje je potrzebującym. 

Drugą popularną opcją jest oddawanie ubrań, 

bądź innych rzeczy znajomym, co deklaruje 27% 

badanych. Niestety, aż jedna czwarta Polaków 

wyrzuca odzież, której już nie nosi czy rzeczy 

jakich już nie używa - w większym stopniu 

mężczyźni oraz osoby z najstarszej grupy 

wiekowej. Wymienianie się odzieżą lub innymi 

przedmiotami jest popularne wśród jednej 

piątej badanych, przede wszystkim są to osoby 

młode oraz kobiety, będące w stałym związku 

i posiadające dzieci.

Wykres 31: Czy wymieniasz się z innymi ubraniami 
lub innymi przedmiotami?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

TAK NIE

80%

20%

30% 
27% 

25% 
22% 

19 % 

6% 

Wykres 32: Co robisz z rzeczami, których już nie 
potrzebujesz?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

30% 27% 25% 22% 19% 6%

oddaję 
potrzebującym

oddaję znajomym wyrzucam sprzedaję je rzadko 
pozbywam się 
swoich rzeczy

żadne 
z powyższych
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Anna Pięta 
współwłaścicielka HUSH 
Warsaw SP. Z.O.O. 

Konsultantka ds. fashion sustainability

Raport pokazuje bardzo szczerze naszą ludzką skłonność do 
idealizowania swoich postaw i rozdźwięk między deklaracjami 
a działaniem. Oczywiście bardziej skłonne do zmian są kobiety, 
dobrych składników poszukują w żywności, kosmetykach 
i w sposobie spędzania wolnego czasu. Ale to za duże 
uproszczenie.

Ciekawe, że większość osób ideę slow widzi w kontakcie 
z naturą a jednocześnie niewiele Polek i Polaków robi coś 
więcej niż segregacja śmieci. Tutaj też deklaruje ją tylko 39%.
Dla mnie to zdecydowanie za mało i mam wrażenie, że 
nasze dbanie o środowisko ograniczamy nadal wyłącznie do 
czubka własnego nosa i podwórka. Niby jemy trochę lepiej, 
więcej myślimy o tym jakich kosmetyków używamy, ale nadal 
najbardziej liczy się cena, nie myślimy jak w ogóle zredukować 
konsumpcję (i wtedy najwięcej zaoszczędzić) a raczej jak 
kupować nadal tak samo dużo, ale częściowo bardziej 
etycznie/ ekologicznie.

Zwalniamy zakładając rodziny, co jest chyba dość naturalne, 
ale to jest też ten czas kiedy najbardziej w rzeczy obrastamy, 
co już z ideą slow life się wyklucza. Cieszy mnie, że slow life 
dla najmłodszej grupy respondentów związany jest z niewielką 
ilością posiadanych rzeczy. Podejście tej grupy z raportu do 
swojego slow życia bardzo buduje, jednocześnie jest to też 
grupa która ma najmniej pomysłów co z tym wolnym zrobić, 
i to chyba też jest istotna kwestia, bo w wolnym czasie można 
też nie robić nic i wtedy odpoczywa się najbardziej efektywnie. 
Buddyści z pewnością pochwaliliby taką postawę. 

W swoim podejściu do slow life najczęściej usprawiedliwiamy 
się ceną a to oznacza kompletnie niezrozumienie tej tendencji. 
Jak zwykle najwięcej myślimy o cenie w myśl zasady: tanio, ale 
jakoś to będzie. 

Najciekawsze słupki to dla mnie ważność zdrowia, którą 
deklaruje 41% badanych ale zaraz za nim stabilność 
finansowa. Myślę, że dla wielu Polaków, ponieważ nadal 
jesteśmy relatywnie ubogim krajem, to jest wybór między 
tymi wartościami. Jednocześnie nie myślimy o idei slow life 
holistycznie, bo przecież chcemy gromadzić a na to potrzeba 

finansów, co zabiera czas, dostarcza stresu i w późniejszym 
etapie niekoniecznie dobrze wpływa na nasze zdrowie. 
Obawiamy się zrobić sobie taki szczery wewnętrzny audyt 
i przyznać, że nie do końca podążamy za deklarowanymi jako 
najcenniejsze wartościami. 

Slow life ma swoje koszty, ale jakie koszty poniesiemy nie 
wprowadzając tej idei na szeroką skalę? Jakie koszty leczenia 
poniesiemy - jeśli dziś nie będziemy częściej zwalniać? Ludzki 
mózg zużywa podobno 28% naszej energii spoczynkowej 
- podczas gdy u innych ssaków to tylko 5-6%. Myślimy 
analizujemy, planujemy, wymyślamy non stop, a nasze ciało 
błaga o chwilową pauzę tak jak natura. 

Na pewno takie marki jak NATURATIV z silnym DNA, promocją 
idei slow life i bycia szczerze bliżej natury sporo zmieniają, 
a wszystkie kolejne biznesy zainspirowane sukcesem marki 
tylko potwierdzają poszerzające się grono świadomych 
konsumentek i konsumentów. Martwi mnie że tak mało osób 
uważa, że ma zbyt wiele rzeczy i aż 53% ocenia, że posiada 
ich w sam raz. Cały czas gromadzimy i kupujemy mnóstwo 
tanich produktów o bardzo niskiej jakości, bo cena jest dla nas 
najważniejszym czynnikiem, a przecież o wiele taniej byłoby 
po prostu czegoś nie kupić i zużywać to co już mamy. 
Z modą na poziomie deklaracji nie jest źle, bo chcemy 
kupować dobrą jakość, ale jednocześnie miejsce produkcji i jej 
wpływ na środowisko już nas nie interesują (ostatnie miejsca). 

Dla mnie podsumowaniem całej treści będzie jedno zdanie, 
którym wszystkim polecam na życie: bądź zmianą, którą 
chcesz zobaczyć. Zamiast deklarować, że bliskość natury jest 
tak ważna - jedź komunikacją miejską, używaj mniej plastiku, 
więcej naturalnych kosmetyków, jedz lokalnie, patrz skąd są 
Twoje ubrania i z jakich materiałów powstały (mało kto wie, 
że przemysł odzieżowy to drugi największy truciciel planety), 
kupuj mniej a rozsądniej, zyskasz więcej czasu do tej pory 
spędzanego na zakupach, więcej pieniędzy na pobyt blisko 
natury i może w końcu rzeczywiście się do niej zbliżymy.
Z pewnością rozwój społeczności świadomych konsumentek 
i konsumentów (co widać w raporcie) zarazi ideą slow life na 
wielu poziomach, kolejne osoby. 
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Klientki marki Naturativ w większym stopniu akceptują i starają się wdrażać w swoim 

życiu ideę minimalizmu. 48% zadeklarowało, że starają się ją realizować. 42% 

podoba się to podejście, ale nie wdrażają jeszcze go w życie. Jednym z elementów 

minimalizmu jest podejście „slow” do zakupów modowych, czyli kupowanie ubrań 

lepszych jakościowo, ale mniejszej ich liczby. Jeśli chodzi o klientki Naturativ, pojęcie 

„slow fashion” zna 71%, a 56% realizuje to podejście w życiu. Jak to się przejawia? 

75% kupując ubrania, zwraca uwagę na jakość materiału, a 71% na jego naturalność. 

Cena to 3. brany pod uwagę wskaźnik (1. w przypadku ogółu badanych). Praktyczność 

zyskała aż 57% głosów klientek Naturativ, miejsce produkcji - 35%, a polski projektant 

/ producent - 30%. Aż 45% wymienia się ubraniami lub innymi rzeczami, a 76% 

oddaje je potrzebującym. 

Innowatorki 
„slow life”

internauci

klientki Naturativ

26% 

18 % 

42% 

14% 

48% 

42% 

9% 

1 % 

podoba mi się ta idea i ją 
realizuję

podoba mi się ta idea, ale jej 
nie realizuję

nie mam zdania

nie podoba mi się ta idea

Wykres 33: 
Co sądzisz o idei minimalizmu, czyli 

ograniczania liczby posiadanych 
przedmiotów?

Raport Slow Life, N=1713, internauci, 
N=204, klientki Naturativ
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Domowy budżet 
i zakupy w kategoriach

Jedynie 29% badanych prowadzi regularnie 

miesięczny budżet domowy. Na podobnie 

niski odsetek planujących budżet Polaków 

wskazały także badania „Portfel Polaka” 

i „Smart okazje” z 2017 roku. 49% badanych 

prowadzących budżet deklaruje, że zawsze 

się go trzyma, 43% - że zdarza im się go 

przekraczać, natomiast 8% przyznaje, że bardzo 

często nie udaje im się trzymać wyznaczonych 

wcześniej granic wydatków (częściej dotyczy 

to mężczyzn - 12% oraz osób w wieku 35-

44 lata - 17%). Na jakie kategorie zakupowe 

wydajemy pieniądze z domowego budżetu? 

Jeśli chodzi o te związane z ideą życia Slow life, 

najwięcej - bo 26% badanych - wskazało wyjazdy 

blisko natury. Na kolejnym miejscu znalazł 

się sprzęt związany z aktywnościami DIY, np. 

wyposażenie przeznaczone do samodzielnego 

przygotowywania przetworów, majsterkowania, 

czy pieczenia chleba. 21% kobiet stawia także 

na zakupy naturalnych kosmetyków, natomiast 

najmłodsza grupa badanych inwestuje w swoją 

aktywność fizyczną (43%). To także aktywność 

fizyczna jest kategorię, na którą ostatnio badani 

wydają większe kwoty (21%), a zaraz za nią 

wskazali na wakacje i urlopy (19%).

WYDATKI

26% 

23% 
22% 

20% 

16 % 
14% 14% 

9% 
6% 

4% 

12 % 

26% wyjazdy blisko natury

23% sprzęt i wyposażenie DIY, np. do 
samodzielnego przygotowywania 
przetworów, majsterkowania, prac 
w ogrodzie

22% żywność ekologiczna

20% wakacje / urlopy

16% aktywność fizyczna

14% rozwijanie własnego hobby

14% naturalne kosmetyki

9% wizyty w SPA

6% wysokiej jakości odzież z naturalnych 
materiałów

4% kursy samorozwoju

12% żadne z powyższych

Wykres 34: Na jakie kategorie zakupowe 
związane z ideą życia Slow wydajesz najwięcej?

Raport Slow Life, N=1713, internauci



44

www.naturativ.pl

Wiemy już na jakie kategorie zakupowe 

związane z podejściem slow life nasi badani 

wydają najwięcej. Przyjrzyjmy się teraz, na jakie 

kategorie chcieliby przeznaczać większe kwoty. 

Okazuje się, że niemal jedna czwarta badanych 

chciałaby móc zainwestować większe środki 

w wakacje i urlopy, a 16% w naturalne kosmetyki 

(wśród kobiet 24%). Dla osób z najstarszej grupy 

wiekowej również atrakcyjną kategorią jest 

zdrowa, ekologiczna żywność (29% wskazań).

24% 

16 % 15 % 15 % 15 % 15 % 
13 % 

11 % 10 % 9% 

12 % 

wakacje / urlopy

naturalne kosmetyki

wyjazdy blisko natury

wizyty w SPA

żywność ekologiczna

aktywność fizyczna

rozwijanie własnego hobby

wysokiej jakości odzież 
z naturalnych materiałów

sprzęt i wyposażenie DIY, 
np. do samodzielnego 
przygotowywania przetworów, 
majsterkowania, prac 
w ogrodzie

kursy samorozwoju

żadne z powyższych

Wykres 35: Na które z kategorii zakupowych związanych z ideą 
życia slow chciał(a)byś móc wydawać więcej pieniędzy?

Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Czym charakteryzuje się osoba, która żyje zgodnie 

z ideą „slow life”? Dla 26% badanych przede 

wszystkim zdrowo się odżywia. 22% uważa 

natomiast, że jest to ktoś zamożny i posiada wolny 

zawód. Osoby pochodzące z miast 100-200 tys. 

mieszkańców stawiają przede wszystkim na dbanie 

o swoje ciało (38%), natomiast kobiety łączą życie 

„slow” z szanowaniem własnego czasu (31%). Osoby 

powyżej 54 roku życia są zdania, że na życie „slow” 

pozwalają sobie raczej młodzi ludzie (27%). Oprócz 

określeń, poprosiliśmy badanych także o podanie 

przykładu osoby, która ich zdaniem żyje zgodnie 

z ideą „slow life”. Nie było to łatwe zadanie dla sporej 

części badanych, jednak kilka nazwisk powtarzało 

się wśród odpowiedzi, należały do nich: Martyna 

Wojciechowska, Anna Lewandowska, Małgorzata 

Kożuchowska i Przemysław Kossakowski.

Osoba żyjąca 
w zgodzie 
z ideą slow life…

zdrowo się odżywia

jest zamożna

posiada wolny zawód

szanuje swój czas

dba o swoje ciało

prowadzi aktywny tryb życia

jest pewna siebie

mieszka z dala od miasta

jest raczej młoda

często podróżuje

pielęgnuje relacje z bliskimi

26% 

22% 22% 21 % 
19 % 19 % 

17 % 
16 % 15 % 

14% 
12 % 

Wykres 36: Osoba, która żyje zgodnie
z ideą slow life jest według mnie…

Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Podobnie jak w przypadku osób, zapytaliśmy Polaków także 

o określenia dotyczące marek, które są związane z ideą „slow life”. 

Wśród możliwych odpowiedzi najbardziej popularną (26%) okazała 

się naturalność. Zaraz za nią badani wskazali ekologiczność (25%). 

Marka związana z ideą „slow life” jest także niestety zdaniem 23% 

badanych droga (35% w przypadku osób z miast powyżej 500 tys. 

mieszkańców). Wśród kobiet 25% wskazało na niszowość, natomiast 

panom kojarzy się z lokalnością (22%).

Marki slow 

26% naturalna

25% ekologiczna

23% droga

21% niszowa

20% lokalna

18% zaangażowana społecznie

10% żadne z powyższych

26% 25% 
23% 

21% 20% 
18% 

10% 

Wykres 37: Marka związana z ideą slow life jest…
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Podejście „slow” oznacza wydatki na określone kategorie produktów i usług, m.in. 

kosmetyki naturalne, ale nie tylko. Generalnie Polacy wydają też na wyjazdy blisko 

natury, produkty i sprzęt DIY oraz żywność ekologiczną. A jak to jest w przypadku 

klientek Naturativ? Oczywiście wydają na naturalne kosmetyki (96%), ale też kupują 

żywność ekologiczną (67%), wakacje (48%) i wyjazdy blisko natury (42%), a także 

produkty i usługi z obszaru aktywności fizycznej (39%). Co 10. klientka inwestuje 

w wyjazdy do spa i kursy samorozwoju. W zasadzie każda z zaproponowanych 

przez nas kategorii wydatków (poza DIY) uzyskała w grupie klientek Naturativ miedzy 

2 a 2,5 raza więcej wskazań niż średnio wsród Polaków. Dodatkowo 61% klientek 

Naturativ przyznała, że ostatnio ich wydatki na kategorie związane z ideą „slow life” 

wzrosły. 

Innowatorki 
„slow life”

26% 
23% 22% 20% 

16 % 14% 14% 
9% 6% 4% 

12 % 

42% 

21 % 

67% 

48% 

39% 

22% 

96% 

10 % 

32% 

9% 

0% 

Wykres 38: Na jakie kategorie 
zakupowe związane z ideą życia 

Slow wydajesz najwięcej?
Raport Slow Life, N=1713, internauci, 

N=204, klientki Naturativ

26% 42% wyjazdy blisko natury

23% 21% sprzęt i wyposażenie DIY,  np. do 
samodzielnego  przygotowywania 
przetworów,  majsterkowania, prac 
w ogrodzie

22% 67% żywność ekologiczna

20% 48% wakacje / urlopy

16% 39% aktywność fizyczna

14% 22% rozwijanie własnego hobby

14% 96% naturalne kosmetyki

9% 10% wizyty w SPA

6% 32% wysokiej jakości odzież  z naturalnych 
materiałów

4% 9% kursy samorozwoju

12% 0% żadne z powyższych

internuci klientki Naturativ
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Kosmetyki 
i pielęgnacja 
„slow”

Wymagania  
wobec kosmetyków

KOSMETYKI

Jakie cechy kosmetyku są najbardziej 

istotne dla Polaków? Przede wszystkim 

muszą one dawać jak najlepsze efekty 

stosowania (25%) oraz być wydajne. 

16% osób wskazało, że ważny jest 

dla nich też naturalny skład produktu 

(21% w przypadku kobiet i 38% wśród 

osób w wieku powyżej 54 lat). Polskie 

konsumentki mają zdecydowanie więcej 

wymagań niż mężczyźni. Wysoka jakość 

jest także istotna dla 39% osób z miast 

100-200 tys. mieszkańców.

25% 
24% 

21 % 21 % 20% 19 % 
17 % 16 % 

14% 
12 % 

11 % 11 % 

muszą dawać jak najlepsze efekty 
stosowania

muszą być wydajne

muszą być przyjemne w użytkowaniu

muszą ładnie pachnieć

muszą być wysokiej jakości

muszą być niedrogie

muszą mieć przyjemną konsystencję

muszą być naturalne, z naturalnych 
składników

muszą być ekologiczne

muszą być polskie/lokalne

muszą być pięknie opakowane

żadne z powyższych

Wykres 39: Jakie wymagania masz wobec kosmetyków, które kupujesz?
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Przyjrzyjmy się teraz kwestii zmiany używanych kosmetyków i stopniowi, w jakim Polacy 

są do tego skłonni. 68% Polaków przyznaje, że niechętnie zmienia kosmetyki, których 

używa na inne. Co ciekawe, bardziej „wierni” używanym produktom są mężczyźni (75%) 

i młode osoby (90%). To, co skłoniłoby Polaków do ewentualnej zmiany, to darmowa 

próbka (28%), atrakcyjna promocja (25%) oraz polecenie kogoś znajomego (22%). Dla 

kobiet ważna jest także opinia kosmetyczki (25%), a dla osób w wieku 35-44 lata lepszy 

skład produktu (31%).

26%
raczej tak

6%
tak

46%
raczej nie

22%
nie

Wykres 40: Czy często próbujesz nowych kosmetyków? Zmieniasz je?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

28% 

25% 

22% 

19 % 18 % 

15 % 

11 % 

18 % darmowa próbka

atrakcyjna promocja

polecenie kogoś znajomego

lepszy skład kosmetyku

polecenie kosmetyczki

ciekawa reklama

polecenie znanej osoby, np. 
blogera/celebryty

żadne z powyższych
Wykres 41: Co skłoniłoby Cię do zmiany kosmetyku, 

który stosujesz na nowy?
Raport Slow Life, N=1714, internauci
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41% osób czyta skład kosmetyków zanim je zakupi, jednak jedynie 6% zdecydowanie 

odpowiedziało „tak”. Dla niemal 60% nadal nie jest to nawykiem. Zdecydowanie częściej 

skład produktów sprawdzają kobiety (55%), osoby w wieku 35-44 lata (59%) oraz 

osoby z niewielkich miast 20-50 tys. mieszkańców (53%). 18% Polaków korzysta także 

z dedykowanej aplikacji, która skanuje kod kreskowy produktu, a następnie wyświetla 

informacje o jego składzie i ewentualnych niekorzystnych składnikach. Częściej dotyczy to 

pań (20%), osób z miast do 50 tys mieszkańców (36%) oraz Polaków w wieku 35-44 lata 

(22%).
6%
zdecydowanie tak

35%
raczej tak

36%
raczej nie

23%
zdecydowanie nie

18%

82%

Wykres 42: Czy czytasz etykiety kosmetyków zanim je kupisz?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

Wykres 43: Czy korzystasz z dedykowanej aplikacji, która 
skanuje kod kreskowy kosmetyku i sprawdza jego skład?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

TAK NIE
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Przejdźmy teraz do bardzo istotnej kwestii, 

a mianowicie do kupowania naturalnych 

kosmetyków. Okazuje się, że zakupy takich 

kosmetyków deklaruje 38% badanych. To bardzo 

wysoki wynik, który cieszy i wskazuje na wyraźne 

trendy w branży kosmetycznej. Trzeba jednak 

przyznać, że konsumenci nie zawsze są w stanie taki 

kosmetyk zidentyfikować, posługują się natomiast 

w tym celu wieloma wskaźnikami, o czym dalej. 

Patrząc na odpowiedzi badanych w różnym 

wieku widzimy z kolei, że największy odsetek 

osób kupujących kosmetyki naturalne to 

konsumenci w wieku 35-44 lata (32%). 

W niewiele niższym stopniu stopniu ta 

tendencja dotyczy także młodszych grup 

wiekowych - 18-24 i 25-34 lata (po 27% 

wskazań).

38%

16%

62%

84%

Wykres 44: Czy 
kupujesz kosmetyki 

naturalne?
Raport Slow Life, 

N=1713, internauci przed 
wg płci

5% 

27% 27% 
32% 

16 % 
24% 

95% 

73% 73% 
68% 

84% 
76% 

Wykres 45: 
Czy kupujesz kosmetyki naturalne?
Raport Slow Life, N=1713, internauci 

przed wg wieku

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 >54

TAK NIE

TAK NIE
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Przyjrzyjmy się teraz podejściu do kupowania naturalnych kosmetyków w podziale 

na miejsce zamieszkania. Okazuje się, że to mieszkańcy niewielkich miast 20-50 tys. 

mieszkańców są w tej kwestii najaktywniejsi (39%). Zaraz za nimi plasują się z kolei 

osoby zamieszkujące duże miasta 200-500 tys. mieszkańców (34%). Natomiast 

zdecydowanie najrzadziej na naturalność składników kosmetyków zwracają uwagę 

mieszkańcy najmniejszych miast i wsi. 

Wykres 46: Czy kupujesz kosmetyki naturalne?
Raport Slow Life, N=1713, internauci wg miejsca 

zamieszkania

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

22% 
16% 

39% 

28% 25% 

34% 
27% 

79% 
84% 

62% 

72% 75% 

66% 
73% 

TAK NIE



54

www.naturativ.pl

Troskę o naturalność kosmetyków wykazują przede wszystkim 

rodziny składające się z rodziców oraz dzieci (44%). To dobrze - 

zwłaszcza, że 44% Polaków uważa, że stosunek do ochrony przyrody 

i ekologii, a za tym i do naturalnych składników to cecha, która 

zostaje wyniesiona z domu rodzinnego. Na drugim miejscu znajdują 

się pary nieposiadające dzieci (42%).

44% 42% 

22% 20% 16 % 16 % 
8% 

56% 58% 

78% 81 % 84% 84% 
92% 

w stałym 
związku + 

dziecko/dzieci

w stałym 
związku bez 

dzieci

to 
skomplikowane

wdowa / 
wdowiec

opuszczone 
gniazdo 

(dorosłe dzieci 
poza domem)

singiel po 
rozwodzie

Wykres 47: Czy kupujesz kosmetyki naturalne?
Raport Slow Life, N=1713, internauci przed wg statusu 

rodzinnego
TAK NIE
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Czytamy Etykiety 
Kosmetyków

Agnieszka Pocztarska 
Właściciel Wydawnictwa 
Jestem Eko

Nieodłącznym elementem życia w zgodzie z duchem slow 
life jest dobór wartościowych kosmetyków. Ponad ¼ Polaków 
uważa, że marka, która wpisywałaby się w idee slow life, 
powinna być naturalna. Rośnie wśród nas świadomość, co to 
znaczy produkt naturalny. 
Czytając etykiety kosmetyków spora część Polaków zwraca 
uwagę na skład i zapoznaje się z nim przed zakupem. Już 
38% Polaków świadomie wybiera kosmetyki naturalne, 
a prawie drugie tyle dąży do tego, by wymienić wszystkie 
kosmetyki, jakie używa, na kosmetyki naturalne. Prawie 1/3 
z nas jest skłonna zapłacić za kosmetyk więcej niż wydawała 
dotychczas, jeśli będzie to kosmetyk z naturalnym składem. 

To dobre podejście, bo stworzenie wysokiej jakości produktu 
naturalnego wymaga inwestycji w surowce. 
Nadal jednak spora część Polaków jest przyzwyczajona 
do kosmetyków, których używa i niechętnie decyduje się 
na zmiany. A naprawdę warto się na nie otworzyć! Na 
naszym rodzimym gruncie istnieje wiele marek z pasją 
i zaangażowaniem tworzących świetne, naturalne kosmetyki. 
Produkty te dostępne są na wyciągnięcie ręki. Sięganie po nie 
opłaci się w przyszłości nie tylko piękną, ale i zdrową skórą. 
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Dlaczego wybieramy 
naturalność?

Co skłania 1/4 Polaków do wyboru kosmetyków 

naturalnych? Przede wszystkim badani 

argumentują to ich składem (36%). Następnie 

bierzemy pod uwagę pozytywne opinie 

zamieszczone w Internecie oraz atrakcyjne 

promocje (po 28%). Dla kobiet istotne jest 

również polecenie przez kosmetyczkę (31%), 

podobnie jak w przypadku mieszkańców wsi 

(42%). Dla najstarszej grupy wiekowej liczy się 

przede wszystkim lokalność marki (75%), którą 

znają, natomiast ponad 90% najmłodszych 

konsumentów sugeruje się opiniami w sieci.

36% 

28% 28% 
26% 

24% 
22% 

17 % 
15 % 

12 % 12 % 

3% 

Wykres 48: Co Cię skłania do zakupu kosmetyków naturalnych?
Raport Slow Life, N=462, kupujący naturalne kosmetyki

36% skład kosmetyku

28% dobre opinie w internecie

28% specjalna promocja

26% polecenie od znajomych

24% polecenie przez moją kosmetyczkę

22% lokalna, znana marka

17% polecenie od blogerki

15% reklama w prasie

12% inspiracja artykułem, który opisywał kosmetyk

12% reklama w mediach społecznościowych

3% żadne z powyższych
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Najpopularniejszym kanałem kupowania kosmetyków jest stacjonarny sklep, taki 

jak Rossmann, który wybierany jest przez 28% Polaków. Na kolejnych miejscach pod 

względem wskazań znajdują się apteki stacjonarne (14%) oraz hiper- i supermarkety (11%). 

Najmłodsze osoby odwiedzają także stacjonarne sklepy ekologiczne (22%). Wsród kobiet 

natomiast sklepy stacjonarne zdobyły aż 39% głosów. Przejdźmy teraz do wydatków na 

kosmetyki. Najwięcej, bo 34% badanych, przeznacza na nie 51-100 zł miesięcznie. Osoby 

które kupują naturalne kosmetyki częściej przeznaczają na nie już 101-200 zł, z kolei 

mężczyźni, na początek najczęściej wydają na produkty z tej kategorii do 50 zł miesięcznie.

28% 

14% 
11 % 

8% 8% 
6% 6% 5% 5% 

10 % 

Wykres 49: Jakim kanałem najczęściej kupujesz kosmetyki?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

28% stacjonarny sklep z kosmetykami, np. 
Rossmann

14% apteki stacjonarne

11% hiper- i supermarkety

8% apteki internetowe

8% stacjonarny sklep danej marki

6% stacjonarny sklep ekologiczny

6% internetowy sklep danej marki

5% internetowy sklep ekologiczny

5% internetowy sklep z kosmetykami

10% żadne z powyższych

29%
do 50 zł

34%
51-100 zł

24%
101-200 zł

Wykres 50: Ile miesięcznie 
wydajesz na kosmetyki?

Raport Slow Life, N=1713, 
internauci

11%
201-300 zł

2%
więcej
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Osoby, które kupują kosmetyki naturalne są w stanie dopłacić za nie najczęściej nawet 

40%. 14% twierdzi, że nawet 80% więcej niż w przypadku zwykłych kosmetyków, 

nieopartych na naturalnych składnikach. Co ciekawe, to mężczyźni częściej deklarowali 

gotowość do większej dopłaty. 75% osób z najstarszej grupy wiekowej nie chce dopłacać 

jakiejkolwiek kwoty. Jeśli natomiast przyjrzymy się temu, jaki jest udział naturalnych 

kosmetyków w stosunku do zwykłych, kosmetyczki naszych badanych wyglądają 

następująco: 36% badanych posiada większość kosmetyków naturalnych, 33% tylko 

niektóre, natomiast 32% jest na etapie, że wymienia wszystkie swoje kosmetyki na 

naturalne.

Wykres 51: Ile procent więcej, jesteś w stanie zapłacić za naturalny kosmetyk?
Raport Slow Life, N=462, kupujący naturalne kosmetyki

4%
do 100%

14%
do 80%

16%
do 60%

29%
do 40%

36% 

33% 
31%  

21%
do 20%

1%
więcej

15%
nie chcę dopłacać za to, że 

kosmetyk jest naturalny

większość moich kosmetyków 
to kosmetyki naturalne

niektóre z moich kosmetyków 
to kosmetyki naturalne

jestem na etapie, że 
wymieniam wszystkie 
kosmetyki na kosmetyki 
naturalne

Wykres 52: Z którym 
stwierdzeniem się zgadzasz?

Raport Slow Life, N=462, 
kupujący naturalne kosmetyki
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Wśród różnych informacji, jakie zwarte są na etykietach kosmetyków, 

przede wszystkim zwracamy uwagę na dane dotyczące działania 

kosmetyku (30%) oraz konkretnych składników (26%). Jedna 

czwarta Polaków zwraca także uwagę na to, gdzie kosmetyk 

został wyprodukowany. 29% kobiet przywiązuje wagę również do 

informacji od producenta na temat certyfikatów. Wśród mężczyzn 

najważniejszą informacją okazało się być miejsce produkcji 

kosmetyku (25%) i działanie kosmetyku (19%). Osoby kupujące 

kosmetyki naturalne zwracają uwagę na większą liczbę informacji 

- wskazują ich dwukrotnie więcej niż osoby niekupujące takich 

kosmetyków. Ważna jest dla nich także informacja, jakich składników 

produkt nie zawiera (39%, +26p.p.).

Informacje  
na etykietach

30% 

26% 25% 

22% 
20% 21 % 

Wykres 53: Jakich informacji szukasz na etykiecie kosmetyku?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

30% informacji o działaniu kosmetyku

26% konkretnych składników

25% informacji o miejscu produkcji kosmetyku

22% informacji od producenta o certyfikacie 
kosmetyków

20% informacji, czego nie zawiera kosmetyk

21% żadne z powyższych
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Wykres 54: Jakich informacji szukasz 
na etykiecie kosmetyku?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

46% 46% 

40% 41% 
39% 

3% 

24% 

19 % 
20% 

15 % 
14% 

27% 

Osoby, które kupują kosmetyki naturalne, charakteryzuje 

znacznie większa wrażliwość na to, co zawiera etykieta 

produktu. Wśród takich osób aż 46% poszukuje na 

etykietach kosmetyków informacji o działaniu produktu 

i zawartości konkretnych składników. Około 40% chce 

znaleźć informacje o miejscu produkcji, certyfikacie i tym, 

czego nie zawiera kosmetyk. Oznacza to, że kupujący 

kosmetyki naturalne poszukują średnio 2,5 typu informacji. 

To zecydowanie bardzo świadomi klienci.

informacji o działaniu kosmetyku

konkretnych składników

informacji o miejscu produkcji 
kosmetyku

informacji od producenta 
o certyfikacie kosmetyków

informacji, czego nie zawiera 
kosmetyk

żadne z powyższych

kupują kosmetyki naturalne

nie kupują kosmetyków naturalnych
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Zapytaliśmy też badanych, którzy kupują 

kosmetyki naturalne o to, czy potrafią je 

rozpoznać. Aż 84% jest zdania, że tak. Co 

ciekawe, pewniejsi w tym są mężczyźni 

(86%) niż kobiety (79%), oraz najmłodsze 

osoby. Jeśli natomiast chodzi o sposoby 

jak Polacy rozpoznają kosmetyki naturalne, 

najpopularniejsze okazało się być czytanie 

składu produktu oraz szukanie oznaczenia 

certyfikatów, na które wskazało aż 41% 

osób. Kobiety także znacznie bardziej ufają 

deklaracji producenta, na którą uwagę 

zwraca aż 45% z nich, podczas gdy tylko 

25% panów. Wśród osób w wieku 45-54 lata 

popularnym rozwiązaniem jest skanowanie 

kodu kreskowego produktu za pomocą 

dedykowanej aplikacji (47%). 

60%
raczej tak

24%
tak

15%
raczej nie

1%
nie

Wykres 55: Czy myślisz, że potrafisz 
rozpoznać kosmetyk naturalny?

Raport Slow Life, N=462, kupujący naturalne 
kosmetyki

42% 41% 

33% 

16 % 

5% 

Wykres 56: W jaki sposób?
Raport Slow Life, N=1064, umiejący rozpoznać naturalny kosmetyk

42% czytam skład

41% szukam oznaczenia certyfikatów

33% ufam deklaracji producenta

16% skanuje skład za pomocą dedykowanej 
aplikacji

5% żadne z powyższych
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Kto kupuje 
kosmetyki
naturalne?
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Kto kupuje 
kosmetyki
naturalne?

Osoby kupujące kosmetyki naturalne to 
w większości kobiety, ale nie tylko. W tej 

grupie znalazło się 25% panów.

Głównie mieszkańcy średnich i dużych miast, 
powyżej 100 tys. mieszkańców.

Osoby uzyskujące dochody powyżej średniej, 
w szczególności w przedziale 3000-7000 
zł na osobę w gospodarstwie domowym. 

Kierownicy, specjaliści i przedstawiciele 
wolnych zawodów.

Doceniający recykling - wymieniający się 
rzeczami oddający niepotrzebne ubrania 

bliskim lub potrzebującym.

Ceniący zdrowie oraz relacje i więzi.

Świadomi konsumenci - sprawdzający 
etykiety produktów spożywczych (84%) 

i produktów kosmetycznych (73%)

Gotujący samodzielnie przynajmniej raz 
w tygodniu (54%) 

i przygotowujący posiłki bez pośpiechu (71%).

Osoby w wieku 25-44 lata. Stanowią one 
80% klientów kosmetyków naturalnych. 

Osoby w stałym związku i singielki. 

Eko-friendly (99%) - segregujący śmieci, 
oszczędzający media, niemarnujący 

żywności, kupujący ekologiczne produkty. 

Doceniający relaks. Czytający książki 
i słuchający muzyki w wolnym czasie lub 

spędzający wolne chwile z bliskim.

Aktywni - uprawiający sport (96%) 
i korzystający z aplikacji zdrowotnych (37%).

Fani samodzielnie organizowanych podróży, 
przygotowujący się do wyjazdu poprzez 

czytanie o miejscu, gdzie jadą, a na miejscu 
- zainteresowani poznaniem mieszkańców 

i ich kultury. 

Ożywiający się zdrowo i uznający jedzenie 
za przejaw dbania o zdrowie. 
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Anna Musiał, Monika Wąs 
założycielki PiggyPEG.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat naturalne kosmetyki 
zdecydowanie zyskały na popularności. Przekłada się to 
oczywiście na ilość produktów z dobrym składem na rynku. 
Produkty rozpatrywane jako ekologiczne nie kojarzą się 
już z czymś nieosiągalnym – stały się czymś na porządku 
dziennym. Konkurencja wśród producentów naturalnych 
kosmetyków stale rośnie i za markami stoi już nie tylko 
dobry skład, ale i technologia oraz jakość surowców. Ale czy 
zapewnienia producenta na etykiecie faktycznie gwarantują 
dobry skład produktu? Niestety nie. Brak wystarczających 
regulacji prawnych sprawia, że warto zerknąć na tył etykiety. 
Przemyślane wybory i weryfikacja zapewnień producenta są 
zalążkiem rozwijającego się nurtu slow. 

Świadomość konsumencka w Polsce wyraźnie się zmienia 
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, co dokładnie 
widać w raporcie. Dbanie o siebie nie jest już utożsamiane 

wyłącznie z płcią piękną. I jest to zdecydowanie pozytywna 
zmiana oraz znak dla producentów, że nie powinni 
przechodzić obok niego obojętnie. Co ciekawe, kiedy już 
zaczniemy przygodę z czytaniem składów bardzo ciężko 
jest wrócić do starych nawyków, nawet jeżeli wcześniej 
stosowaliśmy inne produkty przez lata. Nadal zależy nam 
na świetnym działaniu, jednak czynnikiem decydującym 
przy kupnie będą właśnie surowce, które tworzą kosmetyk. 
Również cena schodzi na dalszy plan, bo za wysoką jakość 
oraz za całą filozofię stojącą za marką, jesteśmy skłonni 
zapłacić więcej. Przy tak utrzymującej się tendencji być może 
w niedalekiej przyszłości to właśnie kosmetyki naturalne 
będą dominować na rynku w Polsce. Niewątpliwie ruch 
slow ma wpływ na każdy inny aspekt naszego życia i staje 
się on filozofią przewodnią przy dokonywaniu wyborów. 
Świadomych wyborów.

To platforma, która ma przybliżyć czytanie składów kosmetyków i świadomą pielęgnację, 
poprzez wnikliwe analizy i różnorodne posty. Dziewczyny starają się obiektywnie 
przekazywać informacje, korzystając z rzetelnych badań naukowych, jednocześnie 
obalając popularne mity. Pełnią funkcję „Beauty Police”. Swoją wiedzą i radami dzielą się 
na fanpage’u na Facebooku, prof ilu na Instagramie oraz blogu.
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Rytuały 
pielęgnacyjne
Czy Polacy mają jakieś rytuały związane z pielęgnacją swojego ciała? Mają, i to sporo. 

Najpopularniejszy jest masaż i wklepywanie kremu (23%), a zaraz za nim - uzyskując po 20%  

wskazań - regularne używanie balsamu/masła/olejku, stosowanie masek na twarz oraz domowe 

zabiegi na włosy, np. stosowanie olejków czy masek. Nie dziwi fakt, że kobiety mają więcej rytuałów 

niż mężczyźni, jednak aż 18% panów regularnie używa balsamu. Jeśli chodzi o osoby, które kupują 

kosmetyki naturalne, ich wskazania były znacznie wyższe - wklepywanie kremu wskazało 40%, 

domowe spa od czasu do czasu 35% a regularne wizyty u kosmetyczki 31%. Najwięcej rytuałów 

posiadają także osoby w wieku 35-44 lata.

23% masaż twarzy i wklepywanie kremu

20% regularne używanie balsamu/masła/
olejku

20% stosowanie masek na twarz

20% domowe zabiegi na włosy, np. stosowanie 
olejków czy masek

17% domowe spa od czasu do czasu

14% regularne wizyty u kosmetyczki

11% zdarza mi się wyjechać do spa na weekend 
lub kilka dni

26% żadne z powyższych

23% 
20% 20% 20% 

17 % 

14% 

11 % 

26% 

Wykres 57: Czy masz jakieś rytuały związane z pielęgnacją swojego ciała?
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Niezwykle ciekawe są wyniki pokazujące jak bardzo rytuały związane 

z pielęgnacją ciała różnią się w przypadku osób kupujących kosmetyki 

naturalne. Okazuje się, że przede wszystkim kupujący kosmetyki 

naturalne mają takich rytuałów znacznie więcej. Żadnych nie ma tylko 

9%. W przypadku aż 40% ulubionym rytuałem jest masaż twarzy 

i wklepywanie olejku. 37% wykonuje domowe zabiegi na włosy, a 35% 

organizuje sobie od czasu do czasu „domowe spa”. 

40% 

37% 

28% 

35% 

27% 

31% 

19% 

9% 

17% 

14% 

18% 

10% 

18% 

8% 8% 

32% 

Wykres 58: Czy masz jakieś rytuały 
związane z pielęgnacją swojego ciała?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

40% 17% masaż twarzy i wklepywanie kremu

37% 14% domowe zabiegi na włosy,  np. 
stosowanie olejków czy masek

28% 18% regularne używanie  balsamu/masła/
olejku

35% 10% domowe spa od czasu do czasu

27% 18% stosowanie masek na twarz

31% 8% regularne wizyty u kosmetyczki

19% 8% zdarza mi się wyjechać do spa  na 
weekend lub kilka dni

9% 32% żadne z powyższych

kupuję kosmetyki naturalne nie kupuję kosmetyków naturalnych
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Znamy już rytuały pielęgnacyjne Polaków. Teraz przyjrzymy się kwestii 

źródeł, z jakich czerpią oni inspiracje do tego, jak pielęgnować swoje ciało. 

Niemal jedna czwarta badanych (23%) inspiracje znajduje w rozmowie 

ze swoimi znajomymi. 18% pozyskuje je z reklam, a 17% z magazynów 

i czasopism. Kobiety znacznie częściej korzystają także z rad kosmetyczki 

(20%), filmów na YouTube (18%), czy też social mediów (15%). Panowie 

natomiast częściej sugerują się tym, co zobaczą w reklamach (18%). 

Magazyny, filmy na YouTube czy social media są także najpopularniejsze 

wśród najmłodszych konsumentów, czyli osób poniżej 18 roku życia. 

Z wideo wiedzę czerpie aż 51% z nich.

23% 

18 % 
17 % 

16 % 16 % 

12 % 12 % 
11 % 

9% 
7% 

13 % 

23% od znajomych

18% z reklam

17% z magazynów/czasopism

16% z filmów na YouTube

16% z blogów

12% z tematycznych serwisów internetowych

12% od mojej kosmetyczki

11% z social mediów

9% z profili marek kosmetycznych w social media

7% z dedykowanych eventów/wydarzeń (np. 
pokazów, warsztatów, wykładów)

13% żadne z powyższych

Wykres 59: Skąd bierzesz inspiracje do tego jak pielęgnować swoje ciało?
Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Klientki Naturativ są bardzo wymagające wobec kosmetyków, które kupują. Aż 91% (+75p.p.) jest zdania, że takie 

kosmetyki muszą być naturalne. 73% (+48p.p.) twierdzi, że muszą dawać jak najlepsze efekty stosowania. Aż 50% 

(+36p.p.) stawia na ekologiczność, 36% - na wydajność i przyjemną konsystencję, a co 4. badana klientka na polskość 

/ lokalność kosmetyków. Przystępna cena znalazła się na 3. miejscu od końca wśród branych pod uwagę czynników 

i została wskazana przez 25% klientek Naturativ. Do zmiany kosmetyku na inny klientki Naturativ mogłyby skusić 

głównie jakościowe elementy, przede wszystkim lepszy skład kosmetyku, a zdecydowanie rzadziej dodatkowa 

próbka czy promocja. Klientki marki Naturativ generalnie kupują w przemyślany sposób. Az 36% kieruje się opiniami 

w sieci i poleceniem znajomych. Są też nowoczesne - ponad połowa (55%) kupuje kosmetyki w Internecie. Są 

także niewątpliwie świadome tego, co kupują. Aż 88% jest zdania, że są w stanie rozpoznać naturalny kosmetyk, 

w szczególności po składzie (97%), certyfikatach (64%) i skanując skład przy pomocy dedykowanej aplikacji (19%). 

Jeśli popatrzymy na liczbę rytuałów związanych z dbaniem o siebie, jakie na co dzień towarzyszą 98% klientek 

Naturativ, przestaje dziwić fakt tak wysokich wymagań wobec kosmetyków. 75% z nich regularnie używa balsamów, 

maseł lub olejków, 72% stosuje maski na twarz, a 59% wykonuje różne domowe zabiegi na włosy. 

Innowatorki 
„slow life”

25% 24% 21 % 21 % 20% 19 % 17 % 16 % 14% 12 % 11 % 11 % 

73% 

36% 

52% 

25% 

68% 

26% 

36% 

91 % 

50% 

28% 

8% 

0% 

25% 73% muszą dawać jak najlepsze efekty 
stosowania

24% 36% muszą być wydajne

21% 52% muszą być przyjemne w użytkowaniu

21% 25% muszą ładnie pachnieć

20% 68% muszą być wysokiej jakości

19% 26% muszą być niedrogie

17% 36% muszą mieć przyjemną konsystencję

16% 91% muszą być naturalne, z naturalnych 
składników

14% 50% muszą być ekologiczne

12% 28% muszą być polskie/lokalne

11% 8% muszą być pięknie opakowane

11% 0% żadne z powyższych

Wykres 60: Jakie wymagania masz wobec kosmetyków, które kupujesz?
Raport Slow Life, N=1713, internauci, N=204, klientki Naturativ

internauci

klientki Naturativ
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Jedzenie
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W tym rozdziale przyjrzymy się 

zwyczajom, jakie charakteryzują kuchnię 

Polaków. Jeśli chodzi o częstotliwość 

samodzielnego gotowania, 29% badanych 

robi to kilka razy w tygodniu, natomiast 

18% codziennie. Zdecydowanie częściej 

gotują kobiety - 31% kilka razy tygodniowo, 

a 29% każdego dnia. 14% mężczyzn 

w ogóle nie gotuje samodzielnie. Co 

ciekawe, gotowanie jest popularne 

również wśród osób w wieku poniżej 18 

roku życia - przygotowywanie posiłków 

kilka razy w tygodniu deklaruje aż 47% 

z nich. Samodzielne codzienne gotowanie 

jest też znacznie popularniejsze wśród 

osób, które kupują kosmetyki naturalne 

(37%). Polacy w większości gotują powoli, 

bez pośpiechu (62%). W biegu częściej 

gotują mężczyźni (42%) niż kobiety (36%) 

oraz najmłodsze osoby (57%) i osoby, 

które nie kupują naturalnych kosmetyków 

(43%).

29%
 

18 % 17 % 
16 % 

11 % 10 % 

Wykres 61: Jak często gotujesz samodzielnie?
Raport Go Green, N=1713, internauci

29% kilka razy w tygodniu

18% codziennie

17% kilka razy w miesiącu

16% raz w miesiącu lub rzadziej

11% gotuję tylko okazjonalnie

10% w ogóle nie gotuję samodzielnie

62%
powoli, bez pośpiechu

38%
w biegu, „na szybko”

Wykres 62:  Czy zazwyczaj przygotowujesz samodzielnie 
posiłki w biegu, czy powoli, bez pośpiechu?

Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Jak zdrowo Twoim zdaniem się odżywiasz?
Raport Slow Life, N=1713, skala 1-6

Zdrowe odżywianie
43% Polaków odrywa się od pracy na czas 

posiłku, jednak aż 29% je i jednocześnie nie 

przerywa pracy. Częściej dotyczy to mężczyzn 

(33%) oraz młodych osób i mieszkańców 

niewielkich miast 20-50 tys. (40%), 

menedżerów wyższego szczebla i członków 

zarządu (49%) oraz właścicieli firm (40%). 

Jeśli natomiast chodzi o to, jak zdrowo Polacy 

się odżywiają, oceniamy się na 4,25 w skali 

1-6. W przypadku osób z najstarszej grupy 

wiekowej jest to aż 4,49. Również wyżej 

oceniły swoją dietę osoby kupujące naturalne 

kosmetyki (4,42). Najniżej swoją dietę oceniają 

mieszkańcy wsi (3,59).

Kupujący kosmetyki naturalne

4.25

4.42

43%
zwykle odrywam się od pracy 
na czas posiłku

29%
zwykle jem posiłek nie 

przerywając pracy

Wykres 63: Czy jedząc posiłek w pracy 
robisz sobie przerwę na jedzenie, czy 

jesz nie przerywając pracy?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

28%
nie dotyczy
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Czym jest dla badanych jedzenie? Dla 

23% - przyjemnością, jednak dokładnie 

tyle samo Polaków traktuje jedzenie jako 

zaspokajanie głodu (częściej mężczyźni 

- 26%). Niewiele mniej, bo 21% uważa, że 

jedzenie jest dbaniem o nasze zdrowie. 

W przypadku kobiet odsetek ten wynosi 

już 27%, a wśród osób kupujących 

kosmetyki naturalne 32%. Najmłodsze 

osoby traktują posiłki jako celebrację 

chwili (43%). Lokalność składników 

jedzenia ma znaczenie dla ponad 

połowy Polaków (54%). Częściej taką 

postawę deklarują kobiety (62%), osoby 

z najstarszej grupy wiekowej 55+ (67%) 

oraz w bardzo dużym stopniu osoby 

kupujące kosmetyki naturalne, z których 

aż 90% stwierdziło, że lokalność 

produktów spożywczych jest dla nich 

istotna.

23% 23% 
21 % 

13 % 
11 % 10 % 

przyjemnością zaspokajaniem 
głodu

dbaniem 
o zdrowie

celebracją 
chwili

momentem, 
który spędzam 

z bliskimi 
osobami

żadne 
z powyższych

Wykres 64: Czym jest dla Ciebie jedzenie?
Raport Slow Life, N=1713, internauci

Wykres 65: Czy ma dla Ciebie znaczenie lokalność jedzenia/
składników, które kupujesz?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

38%
raczej tak

16%
tak

34%
raczej nie

12%
nie
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28% Polaków korzysta ze smartfona 

podczas posiłków. Ta tendencja dotyczy 

przede wszystkim najmłodszych osób, 

poniżej 18 roku życia, wśród których 

odsetek ten wyniósł już 54%. Osoby, które 

korzystają z kosmetyków naturalnych 

znacznie rzadziej sięgają po smartfon 

w trakcie posiłków, podobnie jak 

w przypadku mieszkańców największych 

miast, gdzie nie jest to popularne 

zachowanie wśród 83% osób. W polskich 

domach istnieją też inne, zdecydowanie 

bardziej pozytywne zachowania, jakie 

łączą się z jedzeniem. 15% badanych 

przez nas osób ma konkretne rytuały 

związane z posiłkami. Na kolejnej stronie 

prezentujemy niektóre z nich.

Wykres 66: Czy podczas posiłków 
korzystasz ze smartfona?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

Wykres 67: Czy masz jakieś rytuały związane z jedzeniem? Np. wspólne 
niedzielne obiady, wyjścia w konkretne dni do restauracji itp.?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

22%
raczej tak

15%

6%
tak

39%
raczej nie

85%

33%
nie

TAK NIE
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Rytuały związane  
z jedzeniem

Jedzenie na białym talerzu
Obiady w niektóre niedziele w większym 
rodzinnym gronie, wychodzenie do 
restauracji w dniach urodzin, imienin

Codzienne ranne śniadania i kolacje 
z rodziną oraz weekendowe posiłki

Niedziela jest dniem wspólnego 
obiadu, kiedy to wszyscy są w domu 
i odpoczywają

Spędzanie czasu z rodziną przy wspólnym 
posiłku w kuchni, sercu domu

Modlitwa przed posiłkiem 

Świąteczne obiady z rodziną, umawianie 
się na wspólne gotowanie ze znajomymi.

Niedzielne obiady u babci, czwartkowe 
wyjścia do restauracji
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Nowoczesne 
podejścia w kuchni
Istnieje wiele zdrowych i nowoczesnych podejść, które są realizowane w kuchni przez Polaków. 

Najpopularniejszym trendem jest próba wyeliminowania cukru z diety, co deklaruje 29% badanych 

(42% osób w wieku powyżej 54 lat). 26% natomiast stara się jeść więcej warzyw, a 24% unika potraw, 

które są smażone lub pieczone w tłuszczu. Takie zdrowe nawyki zdecydowanie częściej są realizowane 

przez kobiety, które też starają się jeść mniej kalorycznie (29%) oraz ograniczają spożycie mięsa (22%). 

Najmłodsze osoby szukają także zdrowszych zamienników niektórych produktów, jak jogurt zamiast 

śmietany, a nieco starsi, w wieku 25-34, starają się niektóre produkty robić samodzielnie, np. piec chleb 

czy przyrządzać wędlinę. Zdecydowanie więcej zdrowych nawyków wprowadzają do swoich kuchni osoby 

kupujące naturalne kosmetyki. Przede wszystkim eliminują cukier (36%), starają się jeść więcej warzyw 

(40%) i starają się jeść mniej kalorycznie (37%). 

29% 

26% 
24% 

20% 

17 % 
16 % 

13 % 12 % 
11 % 

9% 
11 % 

29% staram się eliminować cukier

26% staram się jeść więcej warzyw

24% staram się unikać potraw smażonych 
i pieczonych w tłuszczu

20% staram się jeść mniej kalorycznie

17% unikam produktów w plastikowych 
opakowaniach

16% staram się ograniczać spożycie mięsa

13% wprowadzam do swojej diety zdrowe 
dodatki, takie jak nasiona chia, siemię lniane

12% staram się niektóre produkty robić 
samodzielnie, np. piec chleb, robić wędlinę

11% szukam zdrowszych zamienników produktów, 
np. jogurtu zamiast śmietany

9% staram się unikać niektórych produktów 
w związku nietolerancją pokarmową, np. 
glutenu

11% żadne z powyższych

Wykres 68: Czy któreś z podejść dotyczących gotowania 
realizujesz w swojej kuchni?

Raport Slow Life, N=1713, internauci
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Kupowanie naturalnych kosmetyków idzie w parze ze zdrowym 

odżywianiem. Osoby, które takie kosmetyki kupują, znacznie 

częściej starają się eliminować w swojej diecie cukier (36%) i jeść 

mniej kalorycznie (37%), ale przede wszystkim starają się jeść 

więcej warzyw (40%). Generalnie w tej grupie badanych tylko 1% 

osób zadeklarowało, że nie realizują w swojej kuchni żadnego 

z zaproponowanych nowoczesnych podejść, a ich wskazania 

na poszczególne propozycje były między 2 a 3 razy większe niż 

w przypadku niekupujących kosmetyków naturalnych. 

36% 

40% 

30% 

37% 

29% 30% 

20% 20% 20% 

14% 

1 % 

26% 

21 % 
22% 

14% 13 % 
11 % 11 % 10 % 

8% 7% 

15 % 

36% 26% staram się eliminować cukier

40% 21% staram się jeść więcej warzyw

30% 22% staram się unikać  potraw 
smażonych  i pieczonych w tłuszczu

37% 14% staram się jeść mniej kalorycznie

29% 13% unikam produktów  w plastikowych 
opakowaniach

30% 11% staram się ograniczać spożycie mięsa

20% 11% wprowadzam do swojej diety  zdrowe 
dodatki, takie jak  nasiona chia, siemię lniane

20% 10% staram się niektóre  produkty robić 
samodzielnie,  np. piec chleb, robić wędlinę

20% 8% szukam zdrowszych  zamienników 
produktów,  np. jogurtu zamiast śmietany

14% 7% staram się unikać niektórych  produktów 
w związku  nietolerancją pokarmową, np. 
glutenu

1% 15% żadne z powyższych

Wykres 69: Czy któreś z podejść dotyczących gotowania 
realizujesz w swojej kuchni?

Raport Slow Life, N=1713, internauci

kupuję kosmetyki naturalne nie kupuję kosmetyków naturalnych



Anna Krasucka 
doradca żywieniowy
Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty 
gotowania i wyjazdy zdrowotne  
w ramach Akademii ‘Pięć Smaków’  
(www.piecsmakow.com.pl)

W badaniu uwidoczniły się obszary, wartości i postawy 
łączone przez Polaków z ideą Slow Life. Założenia same 
w sobie bardzo podobają się konsumentom, jednak z ich 
wdrożeniem we własnym życiu jest już trochę gorzej. Jak się 
okazuje głównym aspektem utrudniającym realizację jest brak 
czasu, gdyż Polacy żyją w ciągłym pośpiechu (dom, praca, 
dzieci), a także kwestie finansowe. Osoby badane rozumieją 
ideę Slow Life, jako coś, na co dodatkowo muszą znaleźć 
czas i pieniądze. Mam podobne spostrzeżenia względem 
części osób biorących udział w warsztatach i wyjazdach dla 
zdrowia, które prowadzę. Niewątpliwie w tej sferze pojawia 
się ogromna potrzeba edukacji, aby ułatwić wdrożenie 
i pokazać, że Slow Life jest częścią życia, a właściwie stylem 
życia dostępnym na każdą kieszeń. Tym bardziej, że badanie 
uwidacznia duże zróżnicowanie w rozumieniu i dostrzeganiu 
w życiu idei Slow Life porównując wypowiedzi internautów 
z wypowiedziami kupujących kosmetyki naturalne, czyli 
osobami świadomymi. U swoich uczestników widzę 
coraz bardziej pozytywne zmiany w stylu życia właśnie 
dzięki edukacji. Oczywiście podstawą jest bycie gotowym 
i otwartym na wiedzę i na przemianę. Głównie takie osoby do 
mnie trafiają. Część z nich co jakiś czas ma od nowa zapał do 
pracy, część idzie ze mną już od lat rozwijając się i zdrowiejąc, 
a część przychodzi raz, aby spróbować, po czym wraca do 
starych nawyków, niekoniecznie prozdrowotnych. 

Konsumenci wskazali w badaniu, że na pierwszym 
miejscu idea Slow Life jest ściśle związana ze zdrowym 
odżywianiem (34%). Polacy m.in. przed zakupem czytają 
skład produktów spożywczych, zwracają uwagę, aby była 
to żywność ekologiczna i z produkcji fair trade. W kuchni 
próbują wykluczyć cukier z diety, starają się jeść więcej 
warzyw i unikać potraw smażonych. Natomiast aż jedna 
trzecia Polaków nie odrywa się od pracy podczas jedzenia 

posiłków, co przypuszczalnie wskazuje na ciągłe życie 
w pośpiechu i brak balansu. Edukacja żywieniowa pomogłaby 
m.in. zrozumieć i nauczyć, czym jest jedzenie dla człowieka 
w szerokim tego słowa znaczeniu oraz kiedy służy zdrowiu, 
a kiedy je zaburza. Szczególnie, że w badaniu najbardziej 
wartościowe dla Polaków okazało się właśnie zdrowie. 
Z obserwacji uczestników warsztatów widzę, że wiele osób 
nie zastanawia się m.in. nad tym, iż nawet zdrowy posiłek, ale 
zjedzony podczas wykonywania pracy, będzie ciężkostrawny. 
Uświadomienie daje do myślenia i zmienia rzeczywistość. 
Ciekawym byłoby porównanie, czy osoby, dla których zdrowie 
jest najwyższą wartością, również wskazały na zdrowe 
odżywianie, wtedy można by przeanalizować, czy Polacy 
dostrzegają korelację jakości zdrowia z odżywianiem. 

Badanie pokazuje powiązanie zdrowego odżywiania 
z używaniem kosmetyków naturalnych. Ten trend świadczy 
o rozszerzaniu idei Slow Life na kolejne obszary życia, 
które się zazębiają. Polacy zaczęli podchodzić do tematu 
świadomego życia holistycznie, rozumiejąc wzajemne 
przenikanie się różnych sfer życia. Do tego samego wniosku 
doszli również uczestnicy warsztatów – zmienili jadłospis 
na bardziej zdrowy, a w krok za tym zaczęli się zastanawiać 
nad innymi przestrzeniami życia, aby i tu wszystko służyło 
zdrowiu np. kosmetyki, środki czystości itd. Świadomość 
rośnie.

Choć idea Slow Life znana jest już ponad jednej czwartej 
Polaków, niewątpliwie jest jeszcze dużo do zrobienia, 
aby ją przybliżyć, uświadomić i wspomóc realizację. 
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że ogromną rolę 
upatruję w dziedzinie szeroko pojętej edukacji – teoretycznej 
i praktycznej w różnych obszarach związanych ze Slow Life.
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Rodzina
30%

raczej nie

23%
nie

18%
nie

24%
nie dotyczy
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Czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi jest 

bardzo ważny. 52% Polaków jest zdania, że 

poświęca swoim bliskim wystarczająco dużo 

czasu, jednak niemal Połowa nie ma co do tego 

przekonania. Są to przede wszystkim mężczyźni 

(58%) i młode, pracujące osoby, na wysokich 

stanowiskach, pochodzące z największych miast 

powyżej 500 tys. mieszkańców (72%). Wśród 

osób, które kupują kosmetyki jedynie 15% uważa, 

że niewystarczająco wiele czasu poświęca swoim 

bliskim. Osoby, które realizują podejście slow life 

w większym stopniu edukują swoje dzieci w tym 

zakresie. Przede wszystkim są to kobiety oraz 

osoby kupujące naturalne kosmetyki (62%). Na 

kolejnej stronie przedstawiamy definicje życiowej 

harmonii, jakie zaprezentowali nam nasi badani.

43%
raczej tak

27%
raczej tak

12%
tak

9%
tak

14%
raczej nie

30%
raczej nie

23%
nie

18%
nie

24%
nie dotyczy

Wykres 70: Czy uważasz, że 
wystarczająco dużo czasu 

poświęcasz swoim bliskim?
Raport Slow Life, N=1713, 

internauci

Wykres 71: Zaznaczyłaś/
eś, że realizujesz ideę slow 
life w wysokim stopniu. Czy 

edukujesz w tym zakresie także 
swoje dzieci?

Raport Slow Life N=1713, 
internauci
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Co dla Ciebie oznacza 
harmonia w życiu?

Zaplanowane działanie, bez 
nieprzewidzianych rzeczy

To dla mnie stan, w którym mamy 
pełen luz w głowie, brak zmartwień, 
ale też idealne wyważenie życia 
zawodowego i prywatnego

Życie w spokoju, bez pośpiechu 
z ustalonymi godzinami wyjść lub 
jedzenie o konkretnych godzinach. 
Uważam, że człowiek mający 
harmonijne życie ma wszystko 
poukładane i zadbane 

Porozumienie i wspólny język 
z bliskimi
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Pogodzenie czasu na pracę,rodzinę 
i przyjaciół. Obowiązki i przyjemności 
w równowadze.

Brak stresu, brak pośpiechu, 
realizowanie pasji, życie zgodnie ze 
sobą

Równowaga pomiędzy życiem prywatnym 
a pracą, czas na wypoczynek

To stan, w którym nie mamy 
zmartwień, nasze życie i życie bliskim 
bądź znajomych jest szczęśliwe, 
kiedy czujemy spełnienie
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Metodologia

Raport „Slow Life” powstał na podstawie badania ilościowego zrealizowanego 

przez Mobile Institute na zlecenie NATURATIV. Badanie zostało przeprowadzone 

z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - responsywnych 

ankiet elektronicznych emitowanych na stronach www oraz w wysyłce mailowej. 

Zebrano opinie od 1713 internautów oraz 204 klientek marki Naturativ, przy czym obie 

grupy analizowane są oddzielnie. Badanie zrealizowano w okresie 3-25 kwietnia 2018 

roku. Struktura próby internautów 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 wzięte zostały pod uwagę tylko 

kompletne ankiety.
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