
Świętami Bożego Narodzenia
tęsknią Polacy?

Za jakimi



Płeć

Jakie są Pana/Pani zdaniem współczesne Święta Bożego 
Narodzenia?

58% 42%

Wiek
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4% 1%

mniej radosne 
z powodu 

pandemicznej 
rzeczywistości

coraz bardziej 
pozbawione 
świątecznych 

tradycji

zbyt komercyjne, 
bo skupiamy 

się na rzeczach 
materialnych

takie same 
od lat

skromniejsze, 
gdyż ograniczamy 
wydatki na święta 
m.in. na upominki 

czy dekoracje

31% 24% 14%18% 13%



na wspólne, rodzinne 
biesiadowanie przy 
świątecznym stole

34%

Na jakie elementy 
współczesnych świąt 
poświęca Pan/Pani najwięcej 
czasu i uwagi?

Jak Pana/Pani zdaniem 
wpływają współczesne święta 
na Polaków?

22%
na przygotowanie 
świątecznych potraw

stajemy się bardziej nerwowi 
i częściej kłócimy się27%

stajemy się bardziej rodzinni 
i mili dla bliskich18%

chętniej pomagamy 
potrzebującym13%

wpadamy w szał 
świątecznych zakupów25%

jak szaleni wrzucamy 
koleje zdjęcia na media 
społecznościowe

17%

25%
na zakup prezentów 
dla bliskich

19%
na posprzątanie 
domu 
i udekorowanie 
go na święta



Jakich świątecznych upominków dla bliskich 
poszukujemy w obecnych czasach?

niematerialnych, dostarczających pozytywnych emocji29%

praktycznych20%

elektronicznych np. kolejnych gadżetów z lepszymi 
parametrami19%

zachęcających do wspólnego spędzania czasu17%

zamawiamy spersonalizowane upominki  
np. fotoksiążki, kalendarze z naszymi zdjęciami dla bliskich15%



Czy aktualnie kupujemy 
bardziej przemyślane prezenty 
świąteczne niż kiedyś?

tak, bo chcemy sprawić 
miłą niespodziankę 
bliskiej osobie

39%

nie, bo kupujemy 
za drogie prezenty 
zadłużając się

26%

tak, pandemia 
nauczyła nas tego

17%

nie, wciąż popełniamy te same 
błędy kupując upominki na 
ostatnią chwilę

18%

Jaki prezent chciałby/
chciałaby Pan/Pani otrzymać 
w tym roku?

niematerialny, pozwalający 
przeżyć jakąś szaloną 
przygodę np. lot w tunelu 
aerodynamicznym

32%

prezent  
w formie niespodzianki25%

taki, który będę mógł/mogła 
w razie czego wymienić  
na inny

21%

praktyczny np. kosmetyki  
czy sprzęt elektroniczny14%

w formie vouchera  
do zrealizowania  
w dowolnym czasie

8%



Jak pandemia wpłynęła  
na celebrowanie świąt?

36% 28%

18% 18%

chcemy 
upominkami 

jeszcze mocniej 
wyrazić nasze 

uczucia i sprawić 
radość bliskim

zapraszamy do 
wigilijnego stołu 
przyjaciół i osoby 

samotne

staliśmy się 
bardziej rodzinni 
i okazujemy sobie 

więcej ciepła

chcemy spędzać 
święta aktywniej 
np. wyjeżdżając 

z rodziną lub 
przyjaciółmi

Za jakimi świętami tęsknią 
Polacy?

za białymi, ze śniegiem 
i możliwością ulepienia 

bałwana

za rodzinnymi w dużym 
gronie przy wigilijnym 

stole

za radosnymi  
bez pandemii w tle

za świętami na bogato 
z mnóstwem prezentów

30%

27%

22%

21%



Jakie są Pana/Pani obawy związane z tegorocznymi Świętami 
Bożego Narodzenia?

36%

czy uda nam się spotkać 
w rodzinnym gronie  

ze względu  
na pandemię

12%

czy nie pokłócimy się 
z najbliższymi przy 

wigilijnym stole

11%

czy nie będziemy 
nadużywać alkoholu 

podczas świąt

27%

czy trafimy 
z upominkami w gusta 

najbliższych

14%

czy zdążymy 
przygotować wszystkie 

świąteczne potrawy 
i posprzątać dom



Jaka świąteczna tradycja Pana/Pani zdaniem ma obecnie 
największe znaczenie dla Polaków?

rodzinne spotkanie 
przy wigilijnym stole

ubieranie choinki

obdarowywanie się 
upominkami

dzielenie się 
opłatkiem

składanie sobie 
świątecznych życzeń

udział w pasterce

śpiewanie kolęd

20%

10%

8%

28%

19%

9%

6%



Co może być największym 
źródłem stresu podczas 
nadchodzących świąt?

wprowadzenie restrykcji 
na święta ze względu na 
Covid-19

23%

22%

21%

19%

15%

brak obecności  
przy stole bliskiej osoby

nietrafione prezenty 
kupione najbliższym

brak wystraczającej ilości 
czasu na przygotowania

nasz pracodawca, który 
dodaje nam więcej pracy 
przed świętami

Jakie emocje mogą 
towarzyszyć tegorocznym 
grudniowym świętom?

31%
smutek, 

bo zabraknie 
przy stole 

kogoś nam 
bliskiego

23%
spełnienie,  
że udało 
nam się 

przygotować 
wspaniałe 

święta

26%
radość ze 

wspólnego 
spotkania 

mimo 
trudnych 
czasów

20%
niepokój 

czy zdążymy 
ze wszystkim 

na czas



Co pochłania największą część 
świątecznego budżetu?

Jakie wspomnienia ze Świąt 
Bożego Narodzenia pozostają 
z nami najdłużej?

nieodpowiednie 
zachowanie bliskiej 
osoby podczas świąt

22%

21%
radość na twarzy bliskiej 
osoby, która otrzymała 
trafiony upominek

19% obraz choinki i świątecznie 
udekorowanego domu

17% smak i zapach  
wigilijnych potraw

12%
wspólne kolędowanie 
i biesiadowanie przy 
wigilijnym stole

9% wspólny świąteczny 
spacer

produkty spożywcze 
do przygotowania 
świątecznych potraw 
lub ich zamówienie

42%

prezenty dla bliskich 28%

koszty podróży, gdy 
święta spędzamy w wielu 
miejscach odwiedzając 
bliskich

21%

ozdoby do świątecznego 
wystroju domu 9%



19%20% 20%41%

Czy w tym roku planuje Pan/Pani wydać na święta więcej 
czy mniej pieniędzy?

co roku planuję 
wydać mniej 
i niestety nie 

udaje mi się to

zawsze wydaję 
więcej, a potem 
płaczę i spłacam 
karty czy kredyty

mam 
zaplanowany 

budżet świąteczny 
i trzymam się go

lubię zaszaleć 
i na święta nie 
ograniczam się 
z wydatkami

Skąd bierze Pan/Pani budżet na święta?

z bieżących 
dochodów

24%

z odłożonych 
oszczędności

29%

zadłużam 
się na karcie 
kredytowej

21%

biorę 
kredyt lub 
pożyczkę

14%

pożyczam 
od rodziny 

lub 
przyjaciół

12%



Czy Pana/Pani zdaniem w dzisiejszych czasach kupowanie 
tradycyjnych prezentów to już przeżytek?

Jaką kwotę w tym roku planuje Pani przeznaczyć na zakup 
prezentu dla bliskiej osoby?

tak, bo tradycyjne 
prezenty są 
okupione 
wysokim ryzykiem 
nietrafienia

32%

tak, bo ludzie 
wolą prezenty 
w formie 
voucherów

21%
tak, bo żyjemy 
w czasach technologii 
cyfrowej i takich 
też oczekujemy 
prezentów

19%

nie, bo wciąż 
wiele osób 
lubi dostawać 
tradycyjny 
prezenty

19%
nie, jeśli 
są dobrze 
dobrane 
do potrzeb 
osoby

9%

39% 
od 100  

do 200 zł
25% 

do 100 zł
12% 
od 200  

do 300 zł

10% 
powyżej 
300 zł

8% 
powyżej 
500 zł

6% 
nie mam 
żadnego 

limitu



Badanie sondażowe „Za jakimi Świętami Bożego Narodzenia tęsknią Polacy?” 
zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1238 respondentów 
w formie ankiety online w listopadzie 2021.

Jakimi prezentami zastępujemy w dzisiejszych czasach 
tradycyjne upominki świąteczne?

kartami 
podarunkowymi 

np. na 
kosmetyki, 

płytki, książki 
czy biżuterię

prezentami 
w formie 

atrakcji, które 
sami możemy 

wybrać z danej 
oferty

elektronikąpozwalającymi 
doświadczyć 

czegoś nowego 
i zapadającymi 
w pamięć np. 

lekcja tańca czy 
przejażdżka Ferrari

tradycyjne prezenty 
wciąż są obecne 
pod choinką, ale 
z roku na rok jest 
ich coraz mniej

34% 20% 15%19% 12%


