
Walentynki marzeń
według 

Polaków?



Płeć

Czy obchodzisz Walentynki? Status

58% 42%

Wiek

<18 18-24 25-34 35-44

36%
singiel/singielka

16%
w związku małżeńskim

48%
w nieformalnym 

związku

45-55 >55

4%

41% 39%

12%
3% 1%

tak

49%

nie

tyko jak jestem 
w związku

25%

świętuję 
niezależnie czy 
mam partnera/

partnerkę
3% 23%



tak, ponieważ to 
dowód miłości bo wierzymy 

w miłość

28%
15%

Czy traktujesz to święto 
poważnie?

Dlaczego według Ciebie 
chcemy świętować 
Walentynki?

22%

29%

nie, miłość okazuję 
każdego dnia

bo druga połowa 
tego oczekuje

31%
25%

tak, bo pokazuje czy 
partnerowi/ partnerce 
zależy

bo to najlepszy dzień, 
aby pokazać że zależy 
nam na partnerze/
partnerce

19%

14%

17%

nie, ale zawsze jest 
to powód do miłego 
spędzenia czasu

bo ulegamy presji 
otoczenia

bo chcemy ciekawie 
spędzić czas



Co może popsuć 
Walentynki?

Kto według Ciebie bardziej lubi to święto?

Czego nie wolno robić w Walentynki?

kłótnia o nic18%
sprawiać przykrości19%

nie mieć czasu22%

dąsać się i kłócić36%

udawać, że nie ma 
Walentynek 23%

negatywne nastawienie 
na siłę32%

brak dobrego humoru, 
dystansu i radości29%

nie wyznanie miłości 
lub uczucia21%

kobiety mężczyźni obie płci 
tak samo59% 35% 6%



Czego nie lubisz w Walentynkach?

kiczowatych 
prezentów

świętowania 
na siłę

kiedy druga połówka 
udowadnia, że ją nie 
obchodzi, a Ty lubisz

komercjalizacji 
tego święta

16%
21%

35% 28%



Jaka atrakcja najlepiej pasuje na Walentynki?

kino lub teatr

28%

romantyczna 
kolacja

26%

wspólny 
masaż

13%

lekcja 
tanga

4%

wspólna 
sesja 

fotograficzna

9%

wyjście 
na miasto

20%

tak, kiedy druga 
połówka wyznała 

mi miłość

31%

Czy przeżył(a) już Pan/Pani Walentynki swoich marzeń?

15%

nie, ale ciągle 
liczę na to

36%

tak, kiedy 
zostałam/em 
zaskoczony 

niesamowitą 
niespodzianką

18%

nie i nie mam 
złudzeń, że to 

kiedyś się  
wydarzy



Co ma największe znaczenie 
w świętowaniu Walentynek?

Czy w tym roku pandemia 
popsuje Walentynkowe plany?

wspólnie spędzony  
czas tego dnia

pokazanie 
miłości

sprawienie ukochanej  
osobie niespodzianki

wybranie odpowiedniej atrakcji, 
która podkreśli wagę tego 

święta

46%

22%

13%

19%

tak, spędzimy ten czas raczej 
w domu21%

tak, będzemy świętować na 
odległośc online10%

nie, musimy odreagować 
trudne czasy i gdzieś 
wyjdziemy

26%

nie, ale nie będziemy 
korzystać z miejskich 
rozrywek

28%

nie, skorzystamy 
z bezpiecznych indywidalnych 
rozrywek

15%



Którą atrakcją z poniższej listy uczcił(a)byś nadchodzące święto, 
aby były to Walentynki marzeń?

lot balonem 
z lampką szampana10%

degustacja win dla 
dwojga22%

lot widokowy 
samolotem11%

przejażdżka 
luksusowym 
samochodem8%

pokaz kulinarny 
tylko dla nas8%

weekend w SPA dla 
dwojga29%

skok na bungee 
dla dwojga12%



Czego najbardziej się boisz 
wybierając atrakcję na 
Walentynki?

czy trafię w gust ukochanej 
osoby i sprawię radość37%

15% czy będzie wystarczająco 
symbolizowała miłość

26% rozczarowania na twarzy 
drugiej połówki

22% czy atrakcja jest 
wystarczająca oryginalna

Co jesteś gotowy/a zrobić, 
aby zorganizować Walentynki 
marzeń?

52%
przygotować 

jakąś 
oryginalną, 

szaloną 
atrakcję

14%
nic, bo 

oczekuje, że to 
druga połowa 

przygotuje 
dla mnie 

Walentynki 
marzeń

22%
oświadczyć 

się mojej 
drugiej 

połówce

12%
wziąć pożyczkę 

na przygotowanie 
Walentynek 

marzeń



13%27% 22%38%

Kto Pana/Pani zdaniem przygotowuje lepsze niespodzianki na 
Walentynki?

Kto powinien zapłacić za walentynkowy wieczór?

kobiety,  
bo traktują 
to święto 
poważnie

mężczyzna kobieta wspólnie ten, kto zaprasza na 
walentynkowy wieczór  
bez względu na płeć

to zależy jak 
chcemy je 
świętować

mężczyźni,  
bo wiedzą,  

że powinni się 
wykazać tego dnia

płeć nie ma 
znaczenia, to 

zależy czy jesteśmy 
zakochani czy nie

36% 14% 30% 20%



Czy według Pana/Pani Polacy są hojni w Walentynki?

Ile jesteś gotowy wydać na atrakcję w Walentynki, aby zaskoczyć 
miło swoją drugą połówkę?

tak, mają gest 
bo to pokazuje, 
że im zależy

31%

tak, chociaż 
ich na to nie 
stać

35% nie, raczej wybierają 
tandetne upominki 
i ciągle takie same

21%

nie, wybierają 
raczej niedrogie 
atrakcje

13%

Badanie sondażowe  „Walentynki marzeń według Polaków?” zrealizował 
w formie ankiety online serwis Prezentmarzeń w styczniu 2022.

do 100 zł
31%

od 100 do 300 zł
41%

od 300 do 500 zł
14%

powyżej 500 zł
9%

cena nie gra 
roli, liczy się 
efekt wow

5%


