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Płeć

57% 43%

Wiek

<18 18-24 25-34 35-44 45-55 >55

4%

49%

31%

9% 5% 2%

Miejsce zamieszkania

miasto od 50 tys. 
do 150 tys.

10%
miasto od 150 

tys. do 500 tys.

13%
miasto powyżej 

500 tys.

18%
wieś

21%
miasto do 50 tys.

38%

Czy uważasz siebie 
za marzyciela/lkę?

zdecydowanie tak38%

tak, ale nie przywiązuje się 
do moich marzeń24%

nie, ale chciałbym być 
marzycielem/marzycielką17%

nie, jestem sceptykiem/
sceptyczką21%

spędzania czasu 
wolnego29%

zawodowej23%

miłosnej/erotycznej19%

materialnej18%

relacji międzyludzkich 
np. rodziny czy 
przyjaciół

11%

Jakiej sfery życia dotyczy 
twoje największe marzenie?



Czy wierzysz w spełnienie 
swoich marzeń?

tak35%

mam nadzieję, że się spełnią26%

nie, ale życie bez marzeń 
byłoby smutne21%

nie wierzę za bardzo, 
ale życie czasem nas 
pozytywnie zaskakuje

18%

Jak oceniasz swoje marzenia?

realne

niemożliwe 
do spełnienia

abstrakcyjne

szalone,  
ale nadające 
życiu sens

37%

19%

12%

32%

Komu zdradzasz swoje 
marzenia?

partnerce/partnerowi56%

przyjacielowi/przyjaciółce23%

mamie, tacie lub innej osobie 
z rodziny14%

nikomu, to mój sekret7%

Czy upominek w formie 
przeżycia mógłby spełnić 
jedno z twoich marzeń?

zdecydowanie tak28%

tak31%

być może25%

nie16%



Jakie marzenie w formie przeżycia z poniższej listy najchętniej 
byś spełnił/spełniła?

skok ze 
spadochronem, 
skok na bungee

jazdę Monster Truck

kurs tańca, kurs 
rysunku,kurs 

fotografii

przejażdżkę 
luksusowym 

samochodem

23%

12% 9% 6%

19% 17% 14%

lot motolotnią/lot 
motoparalotnią lub lot 

awionetką

lot balonem

dzień w SPA

Czy udało Ci się spełnić jakieś marzenie z dzieciństwa?

tak, to dało mi dużą motywację 
do dalszego marzenia39%

nie
19%

jeszcze nie, ale ciągle na to liczę 
26%

nie pamiętam już swoich marzeń 
z dzieciństwa 16%

Czy ktoś pomógł Ci 
w spełnieniu twojego 
marzenia?

Jak możemy pomóc innym 
w spełnieniu marzeń?

pozytywną 
motywacją

wsparciem 
finansowym

podarowaniem 
upominku 
w formie 
przeżycia

tak, bliska 
osoba

63%
41%

nie, sam/sama 
muszę o to 
zawalczyć

37%

35%

24%



Czyje marzenia są dla Ciebie najważniejsze?

mojego 
partnera/
partnerki

22%

moich 
rodziców/
dziadków

12%

mojego 
przyjaciela/
przyjaciółki

14%

mojego 
dziecka/moich 

dzieci

29%

moje własne

23%

Co motywuje Cię do 
spełnienia swoich marzeń?

potrzeba 
bycia 

spełnionym

chęć 
szczęśliwego 

życia
inni ludzie

44% 38% 18%

Czy czekasz aż 
marzenia się spełnią 
czy dążysz do ich 
spełnienia?

dążę do ich spełnienia61%

czekam39%

Badanie „Marzenia Polaków 2022” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń 
na próbie 1009 respondentów w formie ankiety online w sierpniu 2022.

Ile jesteś skłonny wydać, aby spełnić marzenie bliskiej osoby?

do 500 zł

66%
do 1000 zł

31%
do 10 000 zł

3%
powyżej
10 000 zł

0%

Ile są warte twoje marzenia?

nigdy się 
nad tym nie 

zastanawiałem/am

są bezcenne materialne 
miliony

42% 39% 19%


