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O projekcie

Szanowni Państwo, 

Przed Państwem druga edycja raportu świątecznego Allegro, tym razem zatytułowanego „Ulubione prezenty 
Polaków 2016. Czego pragniemy na Święta?”. To publikacja, która powstała z potrzeby serca. W Allegro temat 
obdarowywania jest nam bardzo bliski - przecież na co dzień ułatwiamy Polkom i Polakom zakupy różnego 

rodzaju podarunków, upominków, czy niespodzianek.  

Uważamy jednak, że świąteczne obdarowywanie się jest czymś więcej niż tylko zakupem prezentu.  
Temu zwyczajowi zdaje się towarzyszyć od zawsze pewna magia, niezwykle pozytywne emocje i wręcz 
altruistyczna chęć sprawienia drugiej osobie radości. W związku z tym, nasze podarunki zyskują często 
niematerialny charakter albo staramy się poszerzyć grono obdarowywanych o osoby spoza naszego 

codziennego kręgu najbliższych - rodziny i znajomych. Między innymi właśnie dlatego powstał projekt 
charytatywni.allegro.pl - żeby ułatwić obdarowywanie się wzajemnie.  
 
Polacy potwierdzają, że w czasie świątecznym zauważamy więcej i uwrażliwiamy się na potrzeby innych. 
Wspieramy bliskich i potrzebujących. Staramy się wzmocnić lub odnowić nasze więzi z rodziną  
i przyjaciółmi, a także wspieramy akcje dobroczynne. Wyniki tej i poprzedniej edycji badania wyraźnie 
pokazują, że znacznie szerzej niż powszechnie się uważa, rozumiemy znaczenie słowa „obdarowywać”, 

najczęściej wiążąc je nie tylko z zakupem prezentów, ale także z życzliwością i dobrymi uczynkami. To bardzo 
budująca informacja.  

Jednocześnie, Polacy nie stronią od prezentów. Jest to bożonarodzeniowy zwyczaj, który lubimy najbardziej.  
Co więcej, w tym roku na podarunki przeznaczymy nieco większe środki niż rok temu i - podobnie jak rok temu 
- dołożymy wszelkiej staranności, żeby prezenty były spełnieniem marzeń naszych bliskich. Zadowolenie 

bliskich jest dla nas najważniejsze, nawet jeśli efektem tego, zakupy będą dla nas odrobinę stresujące.  
 
A jakie prezenty kupimy lub może, co ważniejsze, jakie prezenty chcą otrzymać nasi bliscy? Tego dowiecie się 

Państwo z raportu, gdzie zamiesiliśmy szczegółowe informacje o tym, jakie są ulubione prezenty Polaków. 
Zdradzimy tylko, że niekoniecznie prezenty najczęściej otrzymywane są tymi najbardziej oczekiwanymi…  
Ta wiedza może być pomocna nie tylko biznesowo, ale także stać się cenną informacją, jeśli chcemy by nasz 
prezent przypadł bliskim do gustu.  

Oprócz tego, zachęcamy do sprawdzenia, gdzie najchętniej Polacy będą kupować prezenty, jakie prezenty 

cenimy oraz jak wyglądają zwyczaje związane z obdarowywaniem w innych krajach. Okazuje się,  
że w pewnych miejscach na świecie upragnione prezenty przyniesie nie Święty Mikołaj, ale gnomy albo 

czarownica Befana. 
 
Życząc radości obdarowywania i udanych prezentów,   
Zapraszamy do lektury,  

Zespół Allegro 
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Najważniejsze wyniki

ŚWIĘTA PEŁNE PREZENTÓW

Idealny znaczy dopasowany  
W tym roku przede wszystkim stawiamy na to, by prezent był dopasowany do obdarowywanej osoby. Twierdzi 
tak aż 37% Polaków (rok temu było to 25% badanych). W dalszej kolejności chcemy, by prezent był czymś, 

czego się nie spodziewamy. W ubiegłym roku stawialiśmy na prezenty przemyślane. 

Osobiste prezenty 
Wśród najczęściej wymienianych prezentów, których nie chcielibyśmy dostać, znajdziemy bieliznę (zwłaszcza 
skarpetki), alkohol oraz praktyczne prezenty, takie jak np. wyposażenie kuchni. Tymczasem zdecydowanie 

bardziej ucieszymy się z czegoś osobistego, a najbardziej - z dobranych perfum, kosmetyków i gadżetów 
elektronicznych. 

Zadowolone dzieciaki  
W tym roku aż 51% badanych jest zdania, że dzieci pod choinką powinny znajdować dokładnie to, o czym 

marzą. Najczęściej jednak na prezent wybieramy coś edukacyjnego (46%) - zwłaszcza kobiety. 

Materialnie i uczuciowo  
Obdarowywanie kojarzy nam się przede wszystkim z wręczaniem prezentów. Mężczyźni postrzegają je  
w równym stopniu jako życzliwość oraz zakup świątecznych prezentów (30%). Panie natomiast, zdecydowanie 

częściej skupiają się na tym drugim, czyli kupowaniu podarków. 

Zabawa klimatem Świąt 
Najwięcej - bo 36% Polaków, którzy tworzą listy wymarzonych prezentów - swoje prezentowe życzenia 
przekaże w formie listu do Św. Mikołaja. Najlepiej pisać do źródła! W tamtym roku częściej bezpośrednio 

informowaliśmy o naszych marzeniach. 

Mikołaj najpopularniejszy  
Św. Mikołaj przychodzi do 60% polskich domów. Aż w 57% z nich ktoś przebiera się za tę postać, by wręczyć 
prezenty dzieciom! Wierzy w niego aż 75% najmłodszych. 

Za dużo słodkości  
Najczęściej pod choinką znajdujemy perfumy i kosmetyki - większość nas jest z tego zadowolona. Jednak 
zdecydowanie za często dostajemy słodycze - zwłaszcza kobiety nie przepadają za dostawaniem słodkości, 
natomiast mężczyźni często deklarują kupowanie właśnie takich prezentów.
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Najważniejsze wyniki

Nie na ostatnią chwilę, ale dosyć późno 
Prezenty kupujemy najczęściej w pierwszej połowie grudnia i zajmuje nam to zazwyczaj 1-2 tygodnie (33%). 
Panie częściej potrafią zakupić wszystkie prezenty w przeciągu kilku dni. 

Radość… ale i stres 
Kupowanie prezentów to ciągle głównie radość (57%), ale także coraz bardziej się stresujemy, głównie tym, czy 

kupione prezenty przypadną do gustu obdarowanej osobie. 

Stabilnie, ale na plusie 
Wydatki świąteczne raczej nie ulegną większej zmianie. 36% badanych uważa, że wyda w tym roku niewiele 
więcej niż w ubiegłym, ale jeśli już, to najwięcej wydamy na świąteczne prezenty - średnio 50-100 zł na każdy. 

Internet górą 
Najczęściej prezenty kupujemy za pomocą platform zakupowych takich jak Allegro - robi tak aż 46% Polaków. 
37% badanych kupuje w Internecie większość prezentów, a mobilnie zdarzyło się to już 47% z nas! 

Digitalizacja trwa  
Osoby, które wysyłają świąteczne życzenia, robią to głównie za pomocą SMS-ów (75%). 33% Polaków informuje 

w social mediach jak spędza Święta Bożego Narodzenia - za pomocą statusów i zdjęć. 

Winter Holidays w modzie 
48% Polaków przedłuża sobie świąteczny czas, biorąc kilka dodatkowych dni urlopu. 

Głównie samodzielnie 
61% Polaków samodzielnie przygotowuje bożonarodzeniowe potrawy. Ci jednak, którzy tego nie robią, 

zazwyczaj nie mają z tym żadnych problemów (75%), w końcu Święta to też odpoczynek. 

Tradycja ma się dobrze 
Najważniejsze w samych Świętach jest kultywowanie tradycji i możliwość obdarowywania bliskich. Uważa tak 
37% Polaków. 

Świąteczna dobroczynność 
Aż 61% Polaków spiera bożonarodzeniowe akcje charytatywne, przede wszystkim Wielką Orkiestrę Świątecznej 

pomocy (47%) oraz Szlachetną Paczkę (32%). 
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Prezentów czas

Staramy się dla najbliższych 
Polacy mają wiele skojarzeń z obdarowywaniem, natomiast najważniejszym z nich są prezenty - ich kupowanie, 
wręczanie i otrzymywanie. 73% obchodzących Święta kupuje prezenty i podobnie - ich kupowanie jako zwyczaj 

kultywowany w rodzinie deklaruje 76%. Sprawdźmy w takim razie, jaki powinien być dla Polaków idealny 
prezent. Średnio wskazujemy na dwie istotne dla nas cechy bożonarodzeniowych podarunków.  W tym roku 
przede wszystkim stawiamy na to, by dany prezent był dopasowany do obdarowywanej osoby. Twierdzi tak aż 

37% badanych (rok temu była to 1/4 badanych). W dalszej kolejności chcemy, by prezent był niespodzianką - 
przecież zdecydowanie bardziej rozemocjonowani otwieramy pakunek, którego zawartości nie znamy, prawda? 

Na trzecim miejscu stawiamy na prezenty przemyślane i nieprzypadkowe (30%). W tym roku większą uwagę 
przywiązujemy również do tego, aby nasz prezent był pięknie zapakowany (23% aktualnie i 17% rok temu).  
Co więcej, w większym stopniu stawiamy również na własnoręcznie zrobione podarunki - kategoria „do it 

yourself” ma się coraz lepiej. 
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Wykres 1: Dobry prezent wg mnie powinien być..., N=1398, badani 
obchodzący Święta  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Prezentów czas

JAKI POWINIEN BYĆ PREZENT?

Kobiety lubią niespodzianki 
Podobnie jak w ubiegłym roku, w tym również Polki w większym stopniu preferują prezentowe niespodzianki - 
o +11 p.p. bardziej niż panowie. Mężczyźni tylko minimalnie częściej (o +2 p.p.) stawiają na to, by podarunek 

był przemyślany. Inne cechy są zdecydowanie częściej wskazywane przez kobiety, które też w większym 
stopniu twierdzą, że dobry prezent to prezent markowy (21% w stosunku do 9% wśród mężczyzn). 
Najważniejszą kwestią jest jednak nadal dopasowanie do obdarowywanej osoby, które to jest bardzo istotne 

dla 43% Polek i 29% Polaków. Wygląda na to, że w takim razie by uszczęśliwić mężczyzn, należy dobrze 
przemyśleć swoje świąteczne zakupy, a kupując coś dla kobiet, warto skupić się na indywidualnym charakterze 

prezentu i zaskoczyć. 
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Wykres 2: Dobry prezent wg mnie powinien być... (wg płci), N=1398, 
badani obchodzący Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016
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Prezentów czas

JAKI POWINIEN BYĆ PREZENT?

Najmłodsi docenią ładne opakowanie 
Najmłodszym świętującym Boże Narodzenie zależy, aby prezent był przemyślany (48%), jak i niespodziewany 
(obie cechy po 40%). Co ciekawe, to również ta grupa wiekowa najczęściej utożsamia dobry prezent z ręcznym 

jego wykonaniem (40%) i pięknym opakowaniem (32%). Na markowe podarunki stawiają przede wszystkim 
osoby w wieku 25-34 lata (29%), natomiast najstarsi, podobnie jak w ubiegłym roku, częściej docenią prezent 
unikalny (50%) oraz wyłącznie symboliczny (15%). Czas i energię włożone w zakup prezentu docenią przede 

wszystkim osoby w wieku 45-44 lata.
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Wykres 3: Dobry prezent według mnie powinien być…(Top 3 wskazania, wg wieku), N=1398, badani 
obchodzący Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Prezenty ręcznie robione – do-it-yourself 
doceniają przede wszystkim najmłodsi  

i mieszkańcy wielkich miast. Czy ten trend będzie 
się rozprzestrzeniał?
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To wynika z wielu rzeczy. W dużych miastach jesteśmy zamożniejsi i pójście do 
sklepu i kupienie czegoś nie wymaga wysiłku. Zrobienie prezentu samodzielnie 

wymaga przygotowań, zgromadzenia potrzebnych przedmiotów, namyślenia się 
co zrobić. Głównie o to chodzi w prezentach. W mniejszych miejscowościach 

ludzie w wciąż więcej rzeczy robią sami - mają własne ogrody itp. Kupienie 
czegoś w sklepie może być w tym przypadku okazaniem dbałości. W dużych 
miastach mamy natomiast do czynienia ze zjawiskiem powrotu do 

majsterkowania, szycia, robienia przetworów. To jest jednak nieco inne niż było 
kędyś. Wcześniej było zasypywanie deficytu. Teraz chcemy, by to co robimy było 

zdrowe, ale też estetyczne. Samodzielne robienie prezentów jest sposobem na 
większe pokazanie naszego zaangażowania i staranności w myśleniu o tej 
obdarowywanej osobie.

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 
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Prezentów czas

JAKI POWINIEN BYĆ PREZENT?

Długie zakupy w wielkim mieście 
Osoby mieszkające na wsi chcą przede wszystkim, by prezent był przemyślany (38%), natomiast mieszkańcy 
największych miast docenią niespodziankę (43%), jak również ręczne wykonanie (35%). Jednocześnie, liczy się 

dla nich również poświęcony na zakup czas, który czyni go wychodzonym (30%). Mieszkańcy małych miast 
(20-50 tys. mieszkańców) w większym niż inni stopniu ucieszą się, jeśli prezent będzie unikalny (32%). Ponad 
połowa osób z dużych miast (200-500 tys. mieszkańców) za pożądaną cechę prezentu uważa natomiast jego 

dopasowanie do obdarowywanej osoby.
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Wykres 4: Dobry prezent według mnie powinien być… (Top 3 wskazania, wg wieku), N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Prezentów czas

JAKIE PREZENTY KUPUJEMY?

Nie boimy się spontaniczności 
W tym roku - podobnie jak w ubiegłym, ale w większym jeszcze stopniu - staramy się każdemu indywidualnie 
dopasować i wybrać prezent (44%). Jesteśmy też zdecydowanie bardziej spontaniczni - takie zachowania 

zakupowe dotyczą 31% Polaków, podczas gdy w roku 2015 twierdziło tak jedynie 16%. W większym stopniu 
kierujemy się również modą (39%), natomiast nieco rzadziej szukamy prezentów, które mają praktyczne 
zastosowanie (teraz 19%, rok temu 22%). Wygląda na to, że Polacy stają się coraz mniej zachowawczy i w coraz 

mniejszym stopniu decydują się na „bezpieczne” rozwiązania, na rzecz spontaniczności i kierowania się intuicją 
w zakupach. Pod choinką będzie zatem coraz weselej i bardziej zaskakująco.
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Wykres 5: w jaki sposób podchodzisz do zakupu prezentu? Które zachowania Cię dotyczą?  
 N=1398, badani obchodzący Święta   

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Prezentów czas

JAKIE PREZENTY KUPUJEMY DZIECIOM?

Prezenty mają uczyć  
W tym roku stawiamy na edukacyjne prezenty. Robi tak 46% badanych, choć trzeba zaznaczyć,  
że ubiegłoroczny lider, czyli prezenty zgodne z dziecięcymi zainteresowaniam, otrzymał więcej niż poprzednio, 

bo 32% wskazań. Częściej też chcemy także dać dzieciom to, czego chcą (31%) i także, w przypadku 
obdarowywania dzieci, utrzymujemy tendencję odwracania się od praktycznych prezentów. Otrzymały mniej 
wskazań o 8 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W mniejszym stopniu interesujemy się natomiast tym, co w 

danym momencie jest modne wśród rówieśników. 
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Wykres 6: Dzieciom kupuję zwykle…, N=1398, badani obchodzący Święta 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016
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Prezentów czas

JAKIE PREZENTY KUPUJEMY DZIECIOM?

Panowie stawiają na dziecięce pasje  
Ustaliliśmy wcześniej, że w tym roku stawiamy na edukacyjne prezenty dla dzieci. Ale - jak widać poniżej - 
dotyczy to przede wszystkim kobiet, a dokładnie połowy z nich. Mężczyźni bowiem dla dzieci wybierają przede 

wszystkim coś zgodnego z ich zainteresowaniami (47% mężczyzn i 32% kobiet). Co ciekawe, Polki zarówno 
stawiają na edukację, jak i częściej chcą obdarować dzieci akurat tym, o czym w danym roku marzą. Panowie są 
zarówno bardziej praktyczni (31%), jak i chcą aby prezent miał rozrywkowy charakter (27%). Jak widać, 

mężczyźni chcieliby, aby prezent miał w sobie kilka, czasem trudnych do połączenia cech, pozostaje nam życzyć 
powodzenia w czasie zakupów, bo w takim kontekście nie jest to zadanie łatwe.
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Wykres 7: Dzieciom kupuję zwykle..., N=1398, badani obchodzący Święta  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Mężczyźni kupują dzieciom prezenty związane z ich 
aktualnymi zainteresowaniami, kobiety stawiają na coś 

edukacyjnego... Jakie prezenty powinniśmy kupować naszym 
dzieciom?
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Dzieci powinny dostawać prezenty dające im radość. Kiedyś wymyśliłam taką teorię, 

że ludzie dzielą się na 2 kategorie: tych, co szukają ukrytych prezentów przed Bożym 
Narodzeniem i tych, co nie szukają. Ja zaliczam się do tych, co nie szukają. Kiedyś, 
gdy przypadkowo znalazłam świąteczne pudełko, to szybko zamknęłam szafę, żeby 

nie zobaczyć, co to. Znam jednak historie, m.in. dwóch chłopców, którzy znaleźli 
kolejkę, pobawili się nią, zepsuli, zapakowali i niewiadomy niczego ojciec był 

zmuszony zanieść ją do sklepu z informacją, że jest zepsuta. Myślę, że prezent to 
musi być radość. To powinno być coś, co jest zbieżne z aktualnymi 
zainteresowaniami dziecka. Jestem jednak wrogiem prezentów ponad miarę.  
Nie można wyżyłować się finansowo. Jeżeli włożymy natomiast więcej staranności, 
więcej uważności, to jest to lepsze rozwiązanie, ale zdecydowanie, powinno to 

sprawiać dziecku radość. Nie powinien być to podręcznik do matematyki,  czy 
ćwiczenia w logicznym myśleniu itp. Fajne dlatego jest pisanie listów do Św. 
Mikołaja, wtedy możemy dowiedzieć się, czego dziecko tak naprawdę chce. Dorośli 

zresztą też mogą i powinni pisać takie listy. 

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Mężczyźni z reguły mają lepszy kontakt ze swoim “wewnętrznym dzieckiem”, innymi 

słowy, wchodząc do sklepu z zabawkami, często kierują się tym, co im się podoba, 
co jest fajne, zabawne, czym by się sami pobawili. Kobiety raczej myślą praktycznie, 

perspektywicznie. Szukają zabawek z perspektywy osoby dorosłej,  a nie 
dziecięcych, czyli tych, które też coś wniosą w wychowanie, a nie tylko będą frajdą.

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 
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Prezentów czas

JAKIE PREZENTY KUPUJEMY DZIECIOM?

Rodzice chcą edukować  
W wielopokoleniowych rodzinach częściej kierujemy się tym, czego dzieci chcą w danym roku (48%). Rodzice 
wychowujący dzieci w pojedynkę, zdecydowanie rzadziej natomiast decydują się na prezenty zgodne  
z zainteresowaniami, czy edukacyjne. Stawiają natomiast na te rozrywkowe. Z kolei, już w rodzinach 
składających się z rodziców i dziecka lub dzieci, ponad połowa (55%) osób za najważniejszą kwestię uznaje 
przede wszystkim edukacyjny aspekt prezentu.
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Wykres 8: Dzieciom kupuję zwykle… (Top 3 wskazania, wg statusu gospodarstwa domowego), 
N=1398, badani obchodzący Święta, którzy chcieli określić status,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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ja + dziecko/dzieci (wychowująca/cy dzieci w pojedynkę) tzw. opuszczone gniazdo, czyli rodzice bez dzieci
rodzice + dziecko / dzieci
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Prezentów czas

JAKIE PREZENTY KUPUJEMY DZIECIOM?

Pragnienia najważniejsze  
Ponownie zapytaliśmy także w tym roku Polaków o to, czy dzieci zawsze powinny dostawać to, czego oczkują 
na Święta. Rok temu 62% osób nie zgadzało się z tym. W tym roku inaczej - aż 51% z nas uważa, że dzieci 

powinny pod choinką znaleźć to, co sobie wymarzyły. Rozpieszczać dzieci w większym stopniu zmierzają 
kobiety - 64% w stosunku do 34% wśród mężczyzn i  osoby w wieku 25-34 (70%), a także rodzice mieszkający  
z dziećmi i mieszkańcy dużych i największych miast. Przeciwni spełnianiu dziecięcych zachcianek są 

przedstawiciele rodzin składających się z rodziców wychowujących w pojedynkę dzieci (75%), jak również 
osoby, które już wychowały dzieci, z tzw. opuszczonych gniazd. Tu 87% mówi zachciankom dziecięcym „nie”.
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Wykres 9 - Czy wg Ciebie dzieci zawsze powinny dostawać to, 
czego oczekują na Święta? 


 N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016


49% 51%

tak nie
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W tamtym roku 38% Polaków uważało, że dzieci powinny dostawać na 
Święta to, czego chcą, w tym to aż 51% - przede wszystkim kobiety.  

Czy to dobrze? 

Prezenty dla najbliższych, w tym szczególnie dla dzieci, mogą wyrażać podwójną 

strategię. Koniecznie powinno się ofiarować coś, czego dana osoba pragnie - dla 
tego niepowtarzalnego błysku w oku, gdy obdarowany otworzy w emocjach 

opakowanie prezentu. Warto obserwować ten moment, ponieważ to najszczersza 
informacja zwrotna. Ale rodzic powinien też modelować postawy, ponieważ nie 
wszystko to, co postrzegane jako „fajne” i przyjemne, jest na dłużą metę użyteczne. 

Proponuję np. dając słodkości dzieciom zadbać o to, żeby były najmniej 
przetworzone i być może bez cukru na szczycie listy składników, a troszcząc się  
o całościowy rozwój dziecka, być może warto kolejną grę komputerową zastąpić 
interesującą książką.

Nie ma w tym złego, że kupujemy dzieciom ich wymarzone prezenty - ale 
zachęcałabym do pewnego umiaru. Dziecko, które dostaje każdy prezent z listy 

może w pewnym momencie wykazywać postawę mocno roszczeniową, zamiast 
umiejętności cieszenia się z tego, co dostało. Warto mieć na uwadze, że czasem 

dobrze jest czegoś nie dostać, by doceniać to, co się ma. 

Tomasz Gordon 
 Trener biznesu, 

coach  
wykładowca akademicki 

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Uważam, że to ważne, aby dostać prezent taki, o jakim nam się marzy. I tu nie 
chodzi o wiek. Kiedy jesteśmy dorośli, nie cieszą nas często prezenty, które nie 

dają nam nic. Takie, które się dla nas nie liczą. Podobnie dzieci. Myślę, że 
zdecydowanie większą radość dają prezenty „celowane”. Ja zawsze pytam dzieci  
w naszej rodzinie, o czym marzą i potem staram się takie prezenty znajdować.  
W tym roku jest to lalka Barbie z konkretnej serii, w konkretnej sukience i autograf 
Jakuba Błaszczykowskiego. I już widzę uśmiech Zosi i Piotrka z tych właśnie darów. Anna Urbańska 

Master trener  
Structogram Polska,  

Dyrektor zarządzający,  
Centrum Edukacyjno  

Consultingowe CONCRET 
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Wykres 10 - Czy wg Ciebie dzieci zawsze powinny dostawać to, czego oczekują na święta?  
N=1398 

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

kobieta

mężczyzna 66%

36%

34%

64%

tak nie

Wykres 11 - Czy wg Ciebie dzieci zawsze powinny dostawać to, czego oczekują na święta? N=1398 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 12 - Czy wg Ciebie dzieci zawsze powinny dostawać to, czego oczekują na święta? (wg miejsca zamieszkania), 
N=1398, wszyscy badani,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016
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Wykres 13: Czy wg Ciebie dzieci zawsze powinny dostawać to, czego oczekują na święta? (wg 
miejsca zamieszkania), N=1398, wszyscy badani,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Kategorie prezentowe

CO KUPUJEMY NA PREZENT?

Różnorodne prezenty 
73% Polaków obchodzących Święta kupuje prezenty świąteczne. Pytani o to, co najczęściej kupujemy bliskim 
na Święta, stawiamy zdecydowanie na perfumy i kosmetyki (49%). Coraz lepiej ma się również elektronika (34% 

teraz i 22% w ubiegłym roku) oraz książki i e-booki (analogicznie 32 vs 22% w grudniu 2015 roku). W tym roku 
wskazaliśmy na kupowanie prezentów aż w 4,4 kategorii (w tamtym roku 3). Na Boże Narodzenie 2016 rzadziej 
na prezent wybierzemy słodycze (31%), ubrania (26%), czy pieniądze (14%). Co ciekawe, mało popularne w 

zeszłym roku płyty CD czy DVD z muzyką lub filmami zyskały w tym roku o +15 p.p. więcej wskazań - być może 
wracamy również do klasyki? Cześciej również pod choinką znajdziemy biżuterię (30%) oraz gry (28%).
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Wykres 14: Na prezent zwykle kupuję..., N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Kategorie prezentowe

CO KUPUJEMY NA PREZENT?

Panie bardziej pomysłowe 
Polki zdecydowanie częściej wręczają prezenty z różnych kategorii - zarówno perfumy i elektronikę 
(odpowiednio 55% i 39%), jak i większość pozostałych analizowanych kategorii prezentowych. Panowie częściej 

kupują jedynie słodycze (+8 p.p.), dodatki modowe (+3 p.p.) i alkohol (+5 p.p.). Kobiety wskazały aż 4,7 różnych 
kategorii prezentowych, natomiast mężczyźni ograniczają się średnio do 3,7. Może być to efekt tego, że wciąż 
to kobiety są odpowiedzialne za zakup prezentów nie tylko dla partnera, ale i dzieci oraz dalszej rodziny 

(samodzielnie prezent kupuje 56% mężczyzn i aż 86% kobiet). W takim samym stopniu Polki i Polacy wręczają 
natomiast kupony i vouchery oraz pieniądze (14%), a także bieliznę (po 11% wskazań). W obu przypadkach 

najpopularniejszą kategorią są jednak kosmetyki - kupuje je 50% kobiet i 45% mężczyzn.
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Wykres 15: Na prezent zwykle kupuję... (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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CO KUPUJEMY I OTRZYMUJEMY NA PREZENT?

Perfumy górą 
W tym roku prezenty, które otrzymujemy, nie różnią się aż tak bardzo od tych, które chcielibyśmy dostać. 
Najpopularniejsze zarówno wśród otrzymywanych, jak i upragnionych podarków, to perfumy i kosmetyki. 

Częściej niż chcielibyśmy, otrzymujemy natomiast ubrania (23% vs 15%), słodycze (21% vs 13%) oraz płyty CD /
DVD z muzyką lub filmami (18% vs 9%). Utrzymał się trend z 2015 roku - wciąż rośnie popularność kuponów  
i voucherów / biletów, które wypierają materialne prezenty. Vouchery można zazwyczaj wymienić na różne 

produkty czy usługi, jest to zatem bezpieczne rozwiązanie dla osób, które nie są pewne, z czego ucieszyliby się 
ich bliscy. 
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Wykres 16: Na prezent zwykle dostaję / Na prezent chciał(a)bym dostać..., N=1726, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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CO KUPUJEMY I OTRZYMUJEMY NA PREZENT?

Marzenia płci pięknej 
Kobiety owszem, chciałyby dostawać perfumy i kosmetyki, ale zdecydowanie więcej z nich wskazało, że je 
dostaje, niż faktycznie o nich marzy - np. o dostaniu flakonika perfum marzy 33% kobiet, a taki prezent pod 

choinką znajduje prawie połowa Polek (49%). Panie też często dostają słodycze (24%), a faktycznie słodkości 
chciałoby otrzymać o 10 p.p. mniej z nich. Polki również nie są wielkimi fankami otrzymywania ubrań -  
16% z nich lubi je dostawać, natomiast faktycznie dostaje 26%. Płyty CD/DVD, czy produkty z kategorii zdrowie 

też nie są najlepszym pomysłem. Jedna piąta pań pod choinką z uśmiechem otworzy pakunek zawierający 
nowego smartfona, 15% - smartwatch, a 13% - tablet. Proponujemy zatem zrezygnować z części prezentów, 

które tak bardzo lubią wręczać mężczyźni - ani rękawiczki, ani słodycze nie należą do marzeń Polek.
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Wykres 17: Na prezent zwykle dostaję / Na prezent chciał(a)bym dostać... (kobiety), N=983, badane kobiety,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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płyty CD/DVD np. z muzyką lub filmami

gry

kupony / vouchery / bilety
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Kategorie prezentowe

CO KUPUJEMY I OTRZYMUJEMY NA PREZENT?

Nieusatysfakcjonowani „prezentowo" mężczyźni 
W przypadku mężczyzn dużo wyraźniej widać rozbieżność pomiędzy otrzymywanymi, a upragnionymi 
prezentami. Większość panów pod choinką najchętniej znalazłoby elektronikę (17%), tymczasem dostaje ją  
o 5 p.p. mniej z nich. Najczęściej wręczane perfumy (25%) ucieszą tylko 11% mężczyzn, podobnie kosmetyki - 
dostaje je 23% procent Polaków, natomiast chciałoby jedynie 17%. Panowie, analogicznie jak panie, nie 
przepadają również za dostawaniem słodyczy. Nietrafionymi prezentami będą także płyty CD/DVD z muzyką 

lub filmami (18% zazwyczaj dostaje, jedynie 6% chciałoby dostać) oraz bielizna (11% vs 5%)  i alkohol 
(odpowiednio 11% vs 6%). Tym razem zatem rada dla pań, które kupują prezenty dla panów - ubrania  
i słodkości nie sprawdzą się. Znacznie lepiej kupić mężczyźnie elektroniczny gadżet.
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Wykres 18: Na prezent zwykle dostaję / Na prezent chciał(a)bym dostać... (mężczyźni), N=724, badani 
mężczyźni,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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produkty z kategorii zdrowie

tablet

smartfon

smartwatch

kupony / vouchery / bilety

biżuterię

alkohol

płyty CD/DVD np. z muzyką lub filmami
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Wymarzone prezenty

CO KUPUJEMY I OTRZYMUJEMY NA PREZENT?

Drogi Mikołaju… 

Polacy w coraz większym stopniu potrafią bawić się atmosferą Świąt. 1/4 spisuje listę świątecznych pragnień.  
Wsród nich zaś, listy z życzeniami do Św. Mikołaja pisze aż 38% - i nie jest to już domeną najmłodszych.  
W poprzednim roku najpopularniejszą formą przekazywania listy bożonarodzeniowych prezentów była 
zwyczajna rozmowa z najbliższą osobą, która potem mogła przekazać życzenia dalej (34% vs 27% w tym roku). 
Rzadziej również mówimy wprost, czego byśmy chcieli (19% vs 26%), korzystamy z dedykowanych serwisów 

(18% vs 25%), czy udostępniamy wcześniej spisaną przez nas listę (18% vs 24% rok temu). Chciałoby się 
powiedzieć - po co angażować tyle osób trzecich, skoro można napisać bezpośrednio do tego, który przyniesie 

nam prezenty? Oczywiście, o ile byliśmy grzeczni…
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Wykres 19: W jakiej formie spisujesz listę życzeń prezentowych?, N=402, badani spisujący listę 
życzeń,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

piszę list do Św. Mikołaja

mówię najbliższej osobie,  
a ona przekazuje ew. dalej, co chcę otrzymać

mówię bliskim wprost, co chcę otrzymać

publikuję dla znajomych listę pożądanych prezentów  
w dedykowanym serwisie / aplikacji np. niespodzianka.pl

spisuję listę w notatniku i udostepniam na życzenie

żadne z powyższych
7%

24%
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Wymarzone prezenty

NA JLEPSZY PREZENT

Wyczekane i niespodziewane 
Podobnie jak rok temu, zapytaliśmy także Polaków o najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostali. W tym roku 
odpowiedzi również można pogrupować w trzy typy prezentów. Po pierwsze - prezent praktyczny - zazwyczaj 

droższy, taki na którego złożyło się więcej osób - np. wymarzony laptop, smartfon, samochód czy skuter. Przy 
takim prezencie pamiętamy konkretny model, wygląd, sytuację rozpakowywania prezentu. Drug typ 
najlepszego i zapamiętanego podarunku świątecznego to, można powiedzieć, sentymentalne wspomnienie 

dzieciństwa - oryginalna Barbie, pies lub kot, sanki czy rower. I w końcu, kategoria trzecia, to prezenty albo 
niespodziewane, albo łączące się z ważnymi wydarzeniami dla rodziny - materialne, takie jak np. pierścionek 

zaręczynowy bądź istotne momenty - narodziny dziecka lub wnuka, wiadomość o ciąży żony itp. 

29



RAPORT: ULUBIONE PREZENTY POLAKÓW 2016  
CZEGO PRAGNIEMY NA ŚWIĘTA? | GRUDZIEŃ 2016

Wymarzone prezenty

TEGOROCZNE MARZENIA - ILE OSÓB TYLE PRAGNIEŃ
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Wymarzone prezenty

NIECHCIANY PODARUNEK

Znowu skarpetki…?  
W tym roku zapytaliśmy Polaków również o to, jakich prezentów najbardziej nie lubią znajdować pod choinką. 
Zdecydowanie nie uciszymy się z bielizny (przede wszystkim skarpetek), z butelki alkoholu oraz - co może być 

dla  wielu zaskoczeniem - z praktycznych prezentów, takich jak np. wyposażenie kuchni. Wolimy dostawać 
prezenty osobiste, takie, które łączą się z naszymi zainteresowaniami, nie zaś mają pomóc nam w codziennych 
obowiązkach domowych. Nie przepadamy także za tzw. „zbieraczami kurzu”, czyli bibelotami, figurkami itp.  
Ze słodyczy uciszą się przede wszystkim dzieci, dorośli mniej. Często wskazują je jako niechciany prezent.
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Wymarzone prezenty

NIECHCIANY PODARUNEK
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Pod choinką nie chcemy znaleźć bielizny (zwłaszcza 
skarpetek) alkoholu i... praktycznych prezentów, takich jak 
np. wyposażenie kuchni. Zdecydowanie wolimy dostać coś 

osobistego. Czy czasy praktycznych prezentów  
już mamy za sobą?

33

Kiedyś praktyczny prezent wymagał ogromnego wysiłku, bo nie było w zasadzie 
nic. Teraz, w czasach dostatku (bez względu, czy jesteśmy bardzo zamożni, czy 
mniej), to jednak żyjemy dostatniej niż kiedyś i mamy dostęp do większej liczby 

rzeczy. Ta praktyczność jest więc coraz częściej odbierana jako brak namysłu 
osoby, która kupuje prezent. Prezent praktyczny jest mało osobisty, nie 

wymagał wysiłku, ktoś nie pomyślał, nie zastanowił się… Nie zawsze jest to 
jednak prawda.

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Wolimy takie prezenty, ponieważ one obrazują stosunek darczyńcy do 
obdarowywanego. Prezent praktyczny nie pokazuje niczego o zażyłości relacji,  
o bliskości. Miejscami może nawet wydawać się podarunkiem zrobionym „na 
prędce", minutę przed Wigilią. A my lubimy mieć świadomość, że jesteśmy dla 

kogoś ważni, że ktoś się starał wsłuchać w nasze osobiste potrzeby.

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 



Obdarowywanie 
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Czym jest obdarowywanie?

ZNACZENIE OBDAROWYWANIA

Praktycznie, ale i uczuciowo 
Obdarowywanie kojarzy się przede wszystkim z zakupem i wręczaniem innym prezentów (43%). Jednak nie jest 
to jedyne skojarzenie Polaków, obdarowywanie oznacza dla nas również dzielenie się radością  
i okazywanie sobie uczuć, czy dobre uczynki. Takiego zdania jest odpowiednio 31% i 29% badanych.  
Te odpowiedzi mało dziwią, bo przecież to przede wszystkim taki efekt chcemy osiągnąć, wręczając komuś 
prezent - chcemy wywołać uśmiech na czyjejś twarzy i uszczęśliwić daną osobę. Dokładnie tyle samo osób,  
co rok temu, utożsamia obdarowywanie również z pomocą potrzebującym (24%). Generalnie obdarowywanie 
ma dla Polaków więcej niż jedno znaczenie, a dokładniej - kojarzymy je z średnio z przynajmniej dwoma 

zaproponowanymi pojęciami. Co więcej, zapytani o ważność tradycji obdarowywania się, dajemy tej tradycji 
bardzo wysoką notę - 4,16 w pięciostopniowej skali.
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Wykres 20: Obdarowywanie to dla mnie..., N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Czym jest obdarowywanie?

ZNACZENIE OBDAROWYWANIA

Panie na zakupy 
Obdarowywanie ma podobne znaczenie dla kobiet i mężczyzn, jednak widoczne są też pewne różnice. Przede 
wszystkim, panowie postrzegają je w równym stopniu jako życzliwość oraz zakup świątecznych prezentów 

(30%). Panie natomiast, zdecydowanie częściej skupiają się na tym drugim, czyli zakupie prezentów. Być może 
dzieje się tak dlatego, że to one częściej są odpowiedzialne za zakup świątecznych podarunków dla całej 
rodziny. Niemniej jednak, w dalszej kolejności Polki utożsamiają obdarowywanie z dzieleniem się radością  
i okazywaniem uczyć (34%) oraz składaniem sobie życzeń (30%). Mężczyźni wskazują średnio 2, a kobiety nieco 
więcej, bo 2,5 znaczenia tego pojęcia.  
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Wykres 21: Obdarowywanie to dla mnie...(wg płci), N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

zakup prezentów świątecznych

dzielenie się radością, okazywanie sobie uczuć

składanie życzeń

dobre uczynki

życzliwość

pomoc potrzebującym

pomoc w przygotowaniach świątecznych

spotkania okołoświąteczne z bliskimi i znajomymi, bliskość, rozmowy

żadne z powyższych 4%
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29%
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2%

22%
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kobiety mężczyźni
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Czym jest obdarowywanie?

ZNACZENIE OBDAROWYWANIA

Dobre uczynki łączą pokolenia 
Zobaczmy teraz jak wyglądają skojarzenia z obdarowywaniem wśród różnych grup wiekowych.  
Co ciekawe, łączy się ono z zakupem prezentów przede wszystkim w grupie wiekowej 25-34 lata. W innych 

grupach natomiast pierwsze miejsce wśród skojarzeń zajmuje dzielenie się radością i okazywanie sobie uczuć, 
natomiast w przypadku najstarszej grupy (powyżej 54 lat) oraz najmłodszej (15-18 lat) - obdarowywanie  
w największym stopniu kojarzone jest z dobrymi uczynkami (odpowiednio 48% i 43%). Najmłodsi, podobnie  
jak rok temu, również najczęściej identyfikują obdarowywanie z pomocą potrzebującym (30%). 
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Wykres 22: Obdarowywanie to dla mnie... (Top 3 wskazania, wg wieku), N=1398, badani obchodzący 
Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

zakup prezentów świątecznych

dobre uczynki

dzielenie się radością, okazywanie sobie uczuć

28%

43%

30%

34%

32%

31%

25%

24%

63%

33%

31%

32%

40%

28%

33%

37%

48%

33%
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Czym jest obdarowywanie?

ZNACZENIE OBDAROWYWANIA

Życzenia w wielkich miastach 
Wiemy już jak obdarowywanie rozumieją osoby z różnych grup wiekowych. Pora zatem przyjrzeć się tej kwestii 
w zależności od wielkości miejsca zamieszkania. Interesujące jest to, że tylko przedstawiciele miast 200-500 tys. 

mieszkańców kojarzą obdarowywanie przede wszystkim z zakupem świątecznych prezentów (75%). Pozostali 
stawiają na dobre uczynki (miasta 50-200 tys mieszkańców), życzliwość (miasta 20-50 tys. mieszkańców), 
dzielenie się radością i okazywanie uczuć (wieś i miasta poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz składanie życzeń 

(mieszkańcy największych miast, powyżej 500 tys mieszkańców). 
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Wykres 23: Obdarowywanie to dla mnie... (Top 3 wskazania), N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016

zakup prezentów świątecznych

dzielenie się radością, okazywanie sobie uczuć

dobre uczynki
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37%
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miasto > 500 tys. mieszkańców miasto 200-500 tys. mieszkańców miasto 100-200 tys. mieszkańców
miasto 50-100 tys. mieszkańców miasto 20-50 tys. mieszkańców miasto < 20 tys. mieszkańców
wieś
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Czym jest obdarowywanie?

ZNACZENIE OBDAROWYWANIA

Dziecięca radość 
Spójrzmy teraz na obdarowywanie z punktu widzenia osób o różnym statusie gospodarstwa domowego. 
Kupowanie prezentów łączy się z tym pojęciem przede wszystkim w rodzinach z dziećmi. Nic dziwnego,  
w końcu to zazwyczaj dzieci dostają wtedy najwięcej prezentów i to dla nich paczki pod choinką są największą 
frajdą. Dla wielopokoleniowych rodzin najważniejsze są dobre uczynki (45%), tymczasem dla osób z tzw. 
opuszczonych gniazd, czyli rodziców bez dzieci, obdarowywanie łączy się ze składaniem sobie życzeń (50%). 

Pary natomiast stawiają na wzajemną życzliwość (39%).
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Wykres 24: Obdarowywanie to dla mnie... (Top 3 wskazania, wg statusu gospodarstwa domowego), N=1198, 
badani obchodzący Święta, którzy chcieli określić status,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

zakup prezentów świątecznych

składanie życzeń

życzliwość

21%

30%

32%

28%

22%

22%

20%

20%

68%

30%

31%

29%

38%

50%

25%

39%

33%

40%

36%

41%

37%

wielopokoleniowa rodzina para (np. związek partnerski, małżeństwo)
tzw. opuszczone gniazdo, czyli rodzice bez dzieci jednoosobowe (singiel(ka))
rodzice + dziecko / dzieci jednoosobowe (po rozwodzie, wdowiec/wdowa)
ja + dziecko/dzieci (wychowująca/cy dzieci w pojedynkę)



Święta jak z bajki
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Święta jak z bajki

TRADYCJE I ATMOSFERA

Santa Claus is coming to town…  

Niezmiennie najczęściej Polacy swoje prezenty - wymarzone czy nie - otrzymują od Św. Mikołaja (48%).  
Na drugim miejscu (choć daleko  w tyle za ulubionym brodaczem) znalazła się Gwiazdka (16%), a potem 

Gwiazdor (11%) i Dziadek Mróz (10%). W tym roku zdecydowanie mniej osób nie wskazało na konkretną postać 
(9% vs 23% w poprzednim roku). Jak widać, w Polsce możemy cieszyć się wieloma pomocnikami Św. Mikołaja. 
To dobrze - nie musimy się martwić, że nie zdąży wszystkich odwiedzić. A kto przynosi prezenty w innych 

krajach? O tym już na następnej stronie.
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Wykres 25: Kto przynosi prezenty?, N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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PREZENTY NA ŚWIECIE

Nie zawsze Mikołaj i nie zawsze w Święta…  

 
Prezenty świąteczne są dziś ważnym elementem polskich Świąt Bożego Narodzenia. Ten miły zwyczaj 

praktykują mieszkańcy na całym świecie, którzy chętnie obdarowują swoich najbliższych. Nie wszędzie 
przybiera to jednak podobną formę, jak w naszym kraju. Znaczne różnice dostrzec można m.in.  
w przypadku terminu, w jakim wręczamy sobie prezenty, jak również w postaci, która te prezenty przynosi. 

W Hiszpanii prezenty rozdawane są 6 stycznia, w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów otrzymanych przez 

Jezusa od mędrców ze Wschodu. Wtedy - wedle tradycji - do miasta zawija statek, który na swym pokładzie 
przywodzi mędrców wraz z ich wielbłądami. Hiszpanie podczas tego święta odwiedzają znajomych i rozdają 

prezenty, które dzieciom przynoszą właśnie Trzej Królowie. Najmłodsi w zamian za podarki przygotowują im 
słodycze i kostki cukru dla wielbłądów.  

W Wielkiej Brytanii w wigilijny wieczór wywiesza się za drzwi skarpety, aby nazajutrz znaleźć w nich prezenty 

(niektórzy odwdzięczają się kieliszkiem alkoholu dla Mikołaja i marchewką dla renifera). Większe podarunki 
znajduje się również pod choinką, a rozpakowuje się je przez cały świąteczny dzień, co jakiś czas otwierając 

kolejny pakunek. Co ciekawe - Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley 
z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku”.  

We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików 
ustawionych przy kominku, natomiast we współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie, 

świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które Rosjanom przynoszą Dziadek Mróz  
i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. 

Obdarowywanie się prezentami jest bardzo ważnym elementem Świąt w Stanach Zjednoczonych.  
W każdym domu pod choinką znajdują się liczne prezenty, a ich otwarcie następuje w świąteczny poranek 
przed śniadaniem. 

W Australii również nie brakuje prezentów, które można znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej 
skarpecie. Australijczycy rozdają je bliskim w domu, po powrocie z „wielkiej uczty” na plaży - „Carols by 
candellight”. To zwyczaj wieczornego gromadzenia się w parkach lub na plażach i wspólnego śpiewania kolęd 

i piosenek świątecznych przy świecach. Często zdarza się, że całe rodziny spędzają czas świąteczny na plaży, 
np. przy grillu. Ze względu na wysokie temperatury, Mikołaj nierzadko przychodzi w…japonkach. Oprócz tego 

Australijczycy wysyłają wszystkim znajomym kartki świąteczne, a otrzymane prezentują sobie nawzajem pod 
choinką.
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Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają poza domem, spotykając się z przyjaciółmi w barach, klubach  
i restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. Boże Narodzenie trwa tutaj 

chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni. I aż dwukrotnie w tym czasie Grecy obdarowują się nawzajem 
prezentami: w wieczór wigilijny i w noc sylwestrową, kiedy to przynosi je święty Bazyli. 

W Danii na deser świąteczny podaje się ryż a l’amande z gorącym wiśniowym sosem lub risengrod.  
W misie z deserem ukryty jest migdał. Szczęśliwy znalazca migdała otrzymuje specjalny prezent.  

Na Ukrainie dzieci nie znajdują pod choinką żadnych prezentów, dostają za to podarki od Dziadka Mroza  
w Sylwestra.  

W Norwegii częściej niż Św. Mikołaj dzieci obdarowywane są przez… gnomy.  
 
Choć w Tajlandii, kraju buddyjskim nie obchodzi się Świąt Bożego Narodzenia, wymyślono tam miejscowego 
dawcę upominków. Jest on stylizowany na wieśniaka w słomianym kapeluszu, przewiewnych szatach, a zamiast 

choinki, towarzyszą mu snopy ryżowej słomy.  

W Estonii, zarówno dzieci, jak i dorośli, aby otrzymać prezent muszą zaśpiewać piosenkę, wyrecytować wiersz 

lub zatańczyć.  
 
We Francji w Wigilię dzieci zostawiają swoje buty przy kominku, licząc na to, że Mikołaj wypełni je prezentami.  

W Luksemburgu Prezenty pod choinkę przynosi Dzieciątko Jezus, a rozpakowuje się je dopiero  
w pierwszy dzień świąt.  

Na Łotwie po kolacji rozdawane są prezenty od skrzata lub od asystenta Bożonarodzeniowego Dziadka. Nie 
ma tam tradycji Świętego Mikołaja.  

We Włoszech dzieci czekają na Świętego Mikołaja, część natomiast czarownicę - Befanę, która także roznosi 

prezenty.
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Święta jak z bajki

TRADYCJE I ATMOSFERA

Prawdziwy Mikołaj w wielu domach  
W 57% domów, w których to Mikołaj przynosi prezenty, możemy liczyć, że jego postać faktycznie zapuka do 
drzwi! No, może nie sam Mikołaj, ale ktoś z rodziny, za niego przebrany… Z pewnością sprawi tym wielką 

radość dzieciom -  ponieważ w rodzinach 75% badanych nadal wierzą one, że to właśnie Św. Mikołaj 
odpowiedzialny jest za prezenty rozdawane w wigilijny wieczór. 
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Wykres 26: Czy dzieci w Twojej rodzinie wierzą w 
Świętego Mikołaja?, N=517, osoby, które wskazały, że 

prezenty przynosi Święty Mikołaj,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 

2016 

25%

75%

tak nie

Wykres 27: Czy podczas Wigilii ktoś się przebiera za 
Świętego Mikołaja i rozdaje prezenty?, N=517, osoby, 
które wskazały, że prezenty przynosi Święty Mikołaj, 

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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TRADYCJE I ATMOSFERA

Wiara w Świętego ma się dobrze  
Czy obecnie dzieci wcześniej dowiadują się, że osoba Świętego Mikołaja to tylko przyjemna tradycja?  
Czy magia tej postaci szybciej traci swoją moc w czasach powszechnego dostępu do Internetu, social media  
i smartfonów? Niekoniecznie. 32% badanych wydaje się, że dowiedzieli się „przykrej” prawdy nawet nieco 
wcześniej niż współczesne dzieci. Wygląda na to, że pomimo łatwego dostępu do informacji, wcześniejszego 
pójścia do szkoły i spotkania uświadomionych rówieśników - osoba Mikołaja ma się całkiem dobrze.  
Nic dziwnego, że to do niego najczęściej kierujemy prośby dotyczące prezentów. Oby zatem wszystko,  
co magiczne, trwało jak najdłużej.
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Wykres 28: Czy Ty dowiedziałaś/eś się wcześniej czy 
później niż obecne dzieci, że Mikołaj nie istnieje, N=517, 

osoby, które wskazały, że prezenty przynosi Święty Mikołaj, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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TRADYCJE I ATMOSFERA

Tata z brodą 

W tym roku po raz pierwszy zapytaliśmy Polaków również o okoliczności, w jakich dowiedzieli się, że to nie Św. 
Mikołaj przynosi prezenty i odpowiedzialni się za to rodzice oraz najbliżsi. Wygląda na to, że scenariusz 

wygląda w wielu przypadkach bardzo podobnie - nierzadko to sami rodzice postanawiają porozmawiać  
z dziećmi i uświadomić im jak wygląda prawda, ale bardzo często dowiadują się one tego zupełnie 

nieplanowanie. Przede wszystkim, wielu z dziś już dorosłych badanych, „nakryło” rodziców na wykładaniu 
prezentów pod choinką albo w trakcie przebierania się i przeistaczania w postać Św. Mikołaja. Niektóre z dzieci 
stały się już zbyt duże, by nie zadawać pytań dotyczących szczegółów organizacji dostarczania prezentów 

dzieciom na całym świecie - niestety natłok bardzo precyzyjnych i szczegółowych pytań sprawiał, że dorośli 
zaczęli „gubić się w zeznaniach”, bądź poddawali się i przyznawali. I - w końcu - część badanych znalazło wiele 

lat temu listy do świętego Mikołaja albo czekoladki i ciastka, które mu pozostawiły. Dziwnym trafem znajdowały 
się w rzeczach rodziców. „Pomocną” wiedzą służyło także często starsze rodzeństwo, które uświadamiało 
młodszych.
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NA ŚWIĄTECZNYCH ZAKUPACH 

Komu prezent?  
Zwyczaj kupowanie prezentów jest praktykowany w 76% polskich rodzin. Pomimo że - w porównaniu  
z ubiegłym rokiem - kilka p.p. więcej osób stwierdziło, że raczej nie kupuje się świątecznych upominków  
w ich rodzinach. Wzrósł jednocześnie odsetek osób, które zadeklarowały, że w ich rodzinach zdecydowanie 
kupuje się prezenty - 48% w stosunku do 34% w roku ubiegłym. Co ciekawe, kobiety i mężczyźni odpowiadali 
na to pytanie dość różnie - 89% pań stwierdziło, że w ich rodzinach kupuje się prezenty, natomiast wśród 

panów - jedynie 57%. Najrzadziej kupowanie prezentów wśród bliskich deklarowały osoby najstarsze - powyżej 
54 lat, najczęściej natomiast osoby w wieku 25-34 lata. Ten zwyczaj ma się najlepiej w największych miastach 

(90%), a najrzadziej praktykują go osoby z miast 50-100 tys. mieszkańców (47%).

48

Wykres 29: Czy wśród Twoich bliskich jest zwyczaj kupowania prezentów na Święta Bożego Narodzenia?, N=1398, badani 
obchodzący Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 30: Czy wśród Twoich bliskich jest zwyczaj kupowania prezentów na Święta Bożego Narodzenia?, N=1398, badani 
obchodzący Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 31: Czy wśród Twoich bliskich jest zwyczaj kupowania prezentów na Święta Bożego Narodzenia?, N=1398, badani 
obchodzący Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 32: Czy wśród Twoich bliskich jest zwyczaj kupowania prezentów na Święta Bożego Narodzenia?, N=1398, badani 
obchodzący Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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KTO KUPUJE PREZENTY? 

Pomocnice Mikołaja 
Osobiście prezenty bożonarodzeniowe kupuje 74% Polaków. W ubiegłym roku zadeklarowało tak 67%. Częściej 
zajmują się tym kobiety - robi tak 86% z nich, podczas gdy wśród mężczyzn - 66%. Zazwyczaj to właśnie kobiety 

zajmują się pomocą Św. Mikołajowi w zagospodarowaniu miejsca pod choinką. Najczęściej osobiście prezenty 
kupują także osoby w w wieku 25-34 lata (88%), głównie w rodzinach składających się z rodziców i dzieci (67%). 
Osobistym kupowaniem prezentów zajmują się przede wszystkim także osoby z dużych i największych miast, 

najrzadziej natomiast mieszkańcy miast 50-100 tys. mieszkańców - ponad połowa z nich zadeklarowała, że nie 
kupuje podarków swoim bliskim.
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Wykres 33: Czy Ty kupujesz prezenty?, N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 34: Czy Ty kupujesz prezenty?, N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 36: Czy Ty kupujesz prezenty? (wg wieku), N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 37: Czy Ty kupujesz prezenty? (wg wieku), N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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KTO KUPUJE PREZENTY?

Panie same, panowie wspólnie 
Stajemy się coraz bardziej samodzielni w kwestii kupowania prezentów - w poprzednim roku to rodzice 
badanych byli odpowiedzialni za to zadanie w jednej czwartej domów. W tym roku aż 26% Polaków 

obchodzących Święta deklaruje, że to oni zajmują się zakupami podarunków. Jedna piąta badanych dzieli się 
tym obowiązkiem z partnerem lub partnerką, natomiast w 15% rodzin obdarowywane osoby są „rozdzielane” 
na kupujących. Częściej samodzielnie prezenty kupują kobiety (36%). Mężczyźni natomiast zazwyczaj robią to 

wspólnie z partnerką (21%).
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Wykres 38: Kto w Twoim gospodarstwie domowym najczęściej kupuje prezenty?, N=1120, badani, których bliscy kupują 
prezenty,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 39: Kto w Twoim gospodarstwie domowym najczęściej kupuje prezenty? (wg płci), N=1120, badani, których bliscy 
kupują prezenty,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Budżet świąteczny

CZY PLANUJEMY WYDATKI NA PREZENTY? 

Planujemy finanse 
W ubiegłym roku wyznaczony budżet na bożonarodzeniowe prezenty miało 42% Polaków. W tym roku 
deklaruje tak aż 58% badanych, przy czym 39% z „zabudżetowanych” zazwyczaj się ustalonego limitu trzyma. 

Dla 19% Polaków przestrzeganie wyznaczonych granic stanowi problem i zazwyczaj przekraczają wyznaczony 
budżet. 42% Polaków nie ustala prezentowych wydatków i limitów ich dotyczących. Warto zauważyć, że to 
mężczyźni częściej wyznaczają sobie konkretny budżet, a co więcej, to również oni częściej się go trzymają  
(42% vs 27% w przypadku kobiet). Kobiety w trakcie zakupów dla najbliższych częściej są w stanie nagiąć 
wcześniejsze ustalenia. Wrażenie robi fakt, że to właśnie najmłodsza grupa wiekowa 15-18 lat ma najczęściej 

wyznaczona konkretną sumę na prezenty, a aż 63% nastolatków nie ma problemu z przekraczaniem tej kwoty. 
Być może ze względu na ograniczone jednak jeszcze w tym wieku zasoby finansowe. Dedykowany budżet 
najrzadziej posiadają osoby powyżej 54 lat. Odpowiednio zarządzać swoimi finansami potrafią przede 

wszystkim mieszkańcy największych miast - określony budżet posiada aż 86% z nich, a dodatkowo nie 
przekracza go aż 77%. Najrzadziej określone fundusze na prezenty posiadają osoby z miast 200-500 tys. 

mieszkańców.
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Wykres 41: Czy masz wyznaczony budżet na prezenty 
świąteczne?, N=1020, badani kupujący prezenty,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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19%

39%

tak, zwykle się go trzymam
tak, ale zazwyczaj go przekraczam
nie
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Wykres 42: Czy masz wyznaczony budżet na prezenty świąteczne? (wg płci), N=1020 badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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mężczyźni 35%

45%

22%

18%

42%

37%

tak, zwykle się go trzymam tak, ale zazwyczaj go przekraczam nie

Wykres 43: Czy masz wyznaczony budżet na prezenty świąteczne? (wg wieku), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 44: Czy masz wyznaczony budżet na prezenty świąteczne? (wg wielkości miejsca zamieszkania), N=1020, badani kupujący 
prezenty,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Budżet prezentowy

ILE WYDA JEMY NA PREZENTY? 

Prezent do 100 zł 
Dokładnie tak jak w ubiegłym roku, w tym również planujemy wydać na prezent średnio 50-100 zł.  
Na drugim miejscu jako popularne wskazanie znalazła się kwota 150-200 zł, którą na pojedynczy prezent 

przeznaczy 13% osób. W tym roku również więcej badanych nie potrafiło określić konkretnej sumy, za jaką chcą 
kupić prezent - 27% - w większości kobiety. Mężczyźni natomiast częściej deklarowali kupno droższych 
prezentów. Podobnie jak w ubiegłym roku osoby najstarsze, powyżej 54 roku życia, pomimo tego,  
że wskazywały, iż dobry prezent może być jedynie symboliczny, najczęściej zapłacą za prezent 150-200 zł. 
Widocznie starsze osoby ucieszą się z ręcznie wykonanej przez wnuczkę laurki, jednak same na prezent dla niej 

wydadzą dość pokaźną sumę. Dokładnie taka kwota jest również najczęściej wybieraną przez osoby  
ze średnich miast 50-100 tys. mieszkańców (34%).

57

Wykres 45: Ile planujesz średnio wydać na prezent?, N=2010, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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<50 zł 50-100 zł 100-150 zł 150 - 200 zł 200-250 zł 250 - 300 zł >300 zł nie wiem



RAPORT: ULUBIONE PREZENTY POLAKÓW 2016  
CZEGO PRAGNIEMY NA ŚWIĘTA? | GRUDZIEŃ 201651

Wykres 46: Ile planujesz średnio wydać na prezent? (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

kobiety

mężczyźni 12%

36%

7%

4%

5%

3%

2%

1%

19%

10%

15%

10%

27%

26%

13%

10%

<50 zł 50-100 zł 100-150 zł 150 - 200 zł 200 - 250 zł 250 - 300 zł 300 - 400 zł Inne

Wykres 47: Ile planujesz średnio wydać na prezent? (wg wieku), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

15-18

19-24

25-34

35-44

45-54

>54 25%

32%

12%

47%

13%

20%

6%

4%

5%

4%

6%

15%

6%

4%

4%

3%

6%

3%

4%

3%

38%

20%

20%

7%

15%

7%

6%

11%

11%

18%

15%

25%

20%

28%

25%

31%

30%

15%

17%

8%

7%

11%

<50 zł 50-100 zł 100-150 zł 150 - 200 zł 200 - 250 zł 250 - 300 zł > 300 zł inne

58



RAPORT: ULUBIONE PREZENTY POLAKÓW 2016  
CZEGO PRAGNIEMY NA ŚWIĘTA? | GRUDZIEŃ 201651

Wykres 48: Ile planujesz średnio wydać na prezent? (wg miejsca zamieszkania), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Budżet prezentowy

WYDATKI W KATEGORIACH 

Góra prezentów 
Rok temu prezenty stanowiły największy świąteczny wydatek w 35% polskich domów. W tym temacie nic się 
nie zmieniło - wręcz przeciwnie - prezenty będą najwięcej kosztować już w 48% polskich domów. Zerkać na 

kolorowe prezenty pod choinką będziemy także zza suto zastawionego stołu, dla 24% badanych to właśnie 
świąteczne jedzenie stanowić będzie największy wydatek. Dla 15% najdroższe okażą się podróże i dojazdy 
świąteczne, natomiast dla 13% towarzyskie spotkanie w okresie Świąt.  
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Wykres 49: Który z elementów będzie stanowił u Ciebie najwyższy wydatek w budżecie świątecznym?, N=810, badani 
prowadzący budżet prezentowy,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Budżet prezentowy

WYSOKOŚĆ BUDŻETU

Niewiele, ale jednak więcej 
W tym roku na prezenty wydamy więcej niż rok temu. Wprawdzie będzie to niewiele większa suma, ale jednak 
budżet bożonarodzeniowy będzie wyższy. 32% osób nie zmieni wysokości planowanych wydatków, ale aż 18% 

badanych wyda w tym roku na prezenty znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Budżet świąteczny ma się  
w takim razie dobrze - jest stabilny, a ewentualne zmiany są korzystne - życzymy Państwu by dowód na to był 
widoczny pod Waszymi choinkami. 

Wykres 50: Jaki będzie Twój budżet prezentowy w stosunku do zeszłego 
roku?, N=810, badani prowadzący budżet prezentowy,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Budżet prezentowy

ILE PREZENTÓW KUPIMY?

Kto był grzeczny w tym roku? 
Najczęściej kupujemy prezenty dla 4-5 osób, robi tak aż 35% badanych. Co ciekawe, aż 27% badanych 
wskazało, ze kupuje prezenty dla 8-10 osób. To o 17 p.p. więcej niż w zeszłym roku. Tylko 2% Polaków kupuje 

prezent jedynie dla jednej, bądź 2 osób. Czy wracamy do modelu Świąt spędzanych w większym gronie 
rodzinnym? A może nie kupujemy prezentów tylko rodzinie? Mężczyźni trzymają się ogólnej średniej -  
42% z nich kupuje prezenty dla 4-5 osób. Kobiety natomiast, najczęściej kupują aż 8-10 prezentów (39%). 

Najwięcej osób obdarowują badani w wieku 19-24 lata - tylko oni zadeklarowali, że prezenty otrzymuje od nich 
ponad 10 bliskich im osób. Podobnym „rozmachem” charakteryzują się mieszkańcy największych miast, 

powyżej 500 tys. mieszkańców.

Wykres 51: Ilu osobom zwykle kupujesz prezenty?, N=1020, badani 
kupujący prezenty,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 52: Ilu osobom zwykle kupujesz prezenty? (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 53: Ilu osobom zwykle kupujesz prezenty? (wg wieku), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 54: Ilu osobom zwykle kupujesz prezenty? (wg wielkości miejsca zamieszkania), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Komu kupujemy prezenty?

OSOBY OBDAROWYWANE

Coś miłego dla każdego 
Najchętniej obdarowujemy swoich rodziców - robi tak aż 63% badanych. Chętnie również wręczamy prezenty 
partnerowi bądź partnerce (56%), oraz swoim dzieciom (50%). 27% Polaków podaruje prezent nie tylko 

członkom swojej rodziny, ale również znajomym. To o 9 p.p. więcej niż w zeszłym roku. Widać już dlaczego 
obdarowujemy aż tyle osób - z naszymi bliskimi łączą nas nie tylko więzy krwi.

Wykres 55: Komu zwykle kupujesz prezenty?, N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Komu kupujemy prezenty?

ILE PREZENTÓW KUPIMY?

Kobiety mają gest 
Płeć piękna obdarowuje zdecydowanie więcej osób. Wcześniej ustaliliśmy, że to kobiety najczęściej kupują 
samodzielnie prezenty dla bliskich. Teraz widać, że robiąc świąteczne zakupy panie nie zapomną również o 

bliższej i dalszej rodzinie (49%), znajomych (33%), czy o wszystkich dzieciach obecnych na Świętach (48%).12% z 
nich kupi upominek także dla swoich współpracowników. Panowie, bierzcie przykład z kobiet i odwdzięczcie się 
im w tym roku.

Wykres 56: Komu zwykle kupujesz prezenty? (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Komu kupujemy prezenty?

ILE PREZENTÓW KUPIMY?

Upominki w pracy 
Najwięcej różnych bliskich osób obdarują badani z miast 200-500 tys. mieszkańców. Aż 85% z nich kupi prezent 
swoim rodzicom, 83% partnerowi lub partnerce i 77% dzieciom. Ta grupa nie jest najliczniejszą tylko  
w przypadku prezentów dla teściów i współpracowników. Ci ostatni mogą natomiast liczyć na podarek  
od koleżanek i kolegów z pracy, przede wszystkim jeśli mieszkają w największych miastach (17%). Być może jest 
to kwestią coraz częstszej tradycji losowania imion współpracowników i wręczania im symbolicznych 

prezentów w trakcje tzw. wigilii w pracy.

Wykres 57: Komu zwykle kupujesz prezenty? (wg wielkości miejsca zamieszkania), N=1020, badani kupujący prezenty, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Mikołajki

KOGO OBDAROWUJEMY?

W grudniu Mikołaj przychodzi wcześnie  
47% Polaków obchodzi również Mikołajki. Aż 54% z nich kupuje na tę okazję prezenty. Widocznie 
obdarowywanie jest czymś, co przede wszystkim sprawia nam radość, dlatego wykorzystujemy różne okazję by 

wręczyć coś naszym najbliższym. Najczęściej prezenty kupujemy dzieciom (66%) oraz partnerce/partnerowi 
(44%). Co ciekawe, na prezent mikołajkowy wydamy najczęściej średnio dokładnie tyle samo ile na prezent 
bożonarodzeniowy - 50-100 zł, nie przekroczymy jednak sumy 400 zł.

Wykres 59: Czy obchodzisz Mikołajki? N=1726, 
wszyscy badani,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 
2016 
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tak nie

Wykres 26: Czy kupujesz prezenty z okazji Mikołajek?, 
N=797, badani nie obchodzący Mikołajek,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 
2016 
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Wykres 59: Komu kupujesz prezenty na Mikołajki? N=928, badani obchodzący Mikołajki,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Proces zakupowy

DLACZEGO KUPUJEMY PREZENTY?

Tradycja ma się dobrze 
Kupowanie prezentów łączy się według nas przede wszystkim ze zwyczajem i tradycją (39%), możliwością 
sprawienia komuś radości (38%) oraz sposobem na pokazanie, że nam na kimś zależy (28%). Te trzy 

odpowiedzi były najpopularniejsze również w ubiegłym roku. Trzeba też zaznaczyć, że oprócz pozytywnych 
emocji, kupowanie prezentów łączy się dla 14% osób ze stresem. 12% uważa natomiast,  
że jest to ich obowiązkiem. Dokładnie tyle samo osób uważa, że obdarowując drugą osobę, mogą po prostu 

pokazać, że stać ich na drogie prezenty. To akurat dość przykra informacja.

Wykres 58: Kupowanie prezentów to dla mnie... , N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

zwyczaj / tradycja

możliwość sprawienia komuś radości

sposób na pokazanie, że mi na kimś zależy

wyraz wdzięczności dla bliskich
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okazja do pokazania, że stać mnie na dobre prezenty

obowiązek

żadne z powyższych 4%

12%

12%

14%

26%

28%

38%

39%

9%

12%

12%

14%
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25%

30%

29%

2015 2016
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UCZUCIA ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI

Radosne zakupy  
Przedświąteczne zakupy są dla nas przede wszystkim związane z radością (57%), zadowoleniem (37%)  
i ekscytacją (32%). Mają zatem przede wszystkim pozytywny wydźwięk i zwyczajnie lubimy je robić. 

Równocześnie 16% osób odczuwa stres w związku z zakupami (o 4 p.p. więcej niż w ubiegłym oku)  
oraz zniecierpliwienie (14%). Denerwują się przede wszystkim mężczyźni (29% w porównaniu do 9% kobiet), 

jednakże równocześnie częściej odczuwając zadowolenie (40%), czy wdzięczność (21%).  
Jak widać męskie zakupy łączą się z wieloma skrajnymi uczuciami.

Wykres 59: Jakie emocje wywołuje w Tobie kupowanie prezentów?, N=1020, badani kupujący prezenty, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016
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wdzięczność
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żadne z powyższych
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Wykres 60: Jakie emocje wywołuje w Tobie kupowanie prezentów? (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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żadne z powyższych
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OBAWY ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI

Tłumy i kolejki 
 
Wiemy już, że robiąc świąteczne zakupy czasem również się stresujemy. Przyjrzyjmy się teraz, jakie są główne 

powody tego stresu. Przede wszystkim martwimy się, że kupione przez nas prezenty mogą nie przypaść do 
gustu obdarowywanej osobie (50%). W dalszej kolejności przeszkadzają nam tłumy  
w sklepach (41%), które w tym roku wyprzedziły nawet stres związany z obawą, że nie zdążymy na czas 

wszystkiego kupić (39%). 31% badanych po prostu nie lubi robić zakupów, natomiast 28% martwi się,  
że prezenty kupione przez Internet mogą nie dotrzeć na czas, bądź nie przepada za ich pakowaniem (28%).

Wykres 61: Co Cię stresuje w zakupach świątecznych? Które z określeń Cię 
dotyczą?, N=163, badani zestresowani zakupami prezentów,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

denerwuję się, czy prezenty się spodobają

nie lubię tłumów w sklepach
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denerwuję się, że prezenty kupione w Internecie nie dotrą na czas

nie lubię pakować prezentów

denerwuję się wydatkami, że nadszarpną mój budżet

nie mam czasu na robienie zakupów
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Mężczyźni nie lubią zakupów 
Mamy już świadomość, że to mężczyźni częściej odczuwają stres związany ze świątecznymi zakupami. 
Natomiast  - jak się okazuje - to kobiety podają więcej powodów tego stresu. To głównie one martwią się, że 
zakupione w Internecie prezenty mogą nie dotrzeć na czas. Kwestią nadszarpniętego budżetu domowego 

również częściej denerwują się panie (28% vs 10% wśród mężczyzn). Panowie natomiast nie lubią tłumów w 
sklepach (39%) oraz ogólnie nie lubią robić zakupów oraz pakować prezentów (36%).

Wykres 62: Co Cię stresuje w zakupach świątecznych? Które z określeń Cię dotyczą? 
(wg płci), N=163, badani zestresowani zakupami prezentów,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Emocje związane z zakupami świątecznych prezentów są 
głównie pozytywne, jednak wśród Panów aż 29% odczuwa  
w związku z tym stres i zdenerwowanie. Przede wszystkim 

boimy się, że prezenty się nie spodobają…

75

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Zarówno dla kobiet jak i mężczyzn Boże Narodzenie to czas stresujący, ale 

faktycznie same zakupy mogą bardziej stresować mężczyzn. Prezenty dla mężczyzn 
często są praktyczne I konkretne. Mężczyźni potrafią bardzo szczegółowo nazywać 
swoje potrzeby, podczas gdy wiele kobiet mówi o swoich oczekiwaniach w sposób 

lakoniczny, np. „ładne perfumy”, albo “seksowna bielizna”- dla mężczyzn te 
określenia nie są konkretne, przez co obawiają się oni, czy dobrze trafili. Zwłaszcza, 

jeśli we wcześniejszych latach zdarzały się przykre uwagi, że komuś prezent nie 
przypadł do gustu. Wystrzegajmy się takich komentarzy!

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 

Przyjemność jest wtedy , gdy znamy osobę którą obdarowujemy. Kobiety mniej się 
tym przejmują, bo podchodzą do prezentów bardziej pragmatycznie i kupują 
przydatne rzeczy. One wiedzą, czego potrzebuje partner, maż, dziecko. Ale często 

mają też skłonność do kupowania przedmiotów praktycznych np. podręczniki, 
zestawy edukacyjne. Mężczyźni chcieliby kupować coś, co sprawia przyjemność.  
Ja czasami podczas warsztatów rozwojowych przeprowadzam takie ćwiczenie, gdzie 
obcy ludzie siadają naprzeciwko siebie i mają przygotować dla drugiej osoby np. 
kanapkę z ulubionymi produktami, ale nie mogą zapytać wprost np. „czy lubisz 

paprykę?” - tylko muszą pytać o wakacje, przyjemne wspomnienia itp. by odkryć, co 
tej osobie smakuje. My mamy skłonność do upraszczania w taki sposób, że jeśli 

sami coś lubimy, to druga osoba na pewno lubi to samo. To nie jest zawsze prawdą.
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Nasze podejście do prezentów, wynika z naszej biostruktury 
(patrz. metodologia 3 Kolory Mózgu). Dla części z nas jest to 

najpoważniejsze zadanie na Święta. Nie chcemy nikogo zawodzić 
mało trafionym prezentem. Części z nas zależy, aby radość  
z prezentu była wielka. Szukamy zatem, wymarzonych przez 

obdarowanego, podarunków. Dla części z nas ma to małe 
znaczenie. Najchętniej dajemy pieniądze, aby ktoś sam dokonał 

zakupu. A jeśli już kupujemy prezent, ma być on praktyczny.  
A dla jeszcze innej grupy ważne będzie, aby prezent był wyjątkowy, 
ekskluzywny czy prestiżowy. To już indywidualne preferencje.

Emocje związane z zakupem prezentów przed Świętami są 

generalnie pozytywne, po Świętach często mamy stres, trzeba 
będzie to wszystko spłacić… Coraz częściej się zadłużamy, aby 
sprostać oczekiwaniom środowiska, w którym żyjemy. Nie dotyczy 

to wszystkich, jednak badania pokazują, że coraz częściej 
kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy za pieniądze, których 

nie mamy, usiłując zaimponować ludziom, których nie lubimy.

Anna Urbańska 
 Master trener Structogram Polska,  

Dyrektor zarządzający,  
Centrum Edukacyjno  

Consultingowe CONCRET 

Paweł Jarząbek 
Trener Structogramu  
i Neuroconsultingu 

współtwórca Projektu Treningowego  
3 Kolory Mózgu 
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ATMOSFERA ZAKUPÓW

Świąteczna atmosfera zakupów 
 
Czy ważna jest dla nas świąteczna atmosfera zakupów przed Bożym Narodzeniem? Aż 68% Polaków zgadza się 
z tym stwierdzeniem - w bardzo podobnym stopniu kobiety i mężczyźni. Zdecydowanie najbardziej atmosferę 
docenią osoby najmłodsze, w wieku 15-18 lat. W tej grupie zadeklarowało tak aż 96% osób. Sytuacja wygląda 

odwrotnie w przypadku osób w wieku powyżej 54 lat. W zasadzie tylko ta grupa w większości nie zwraca uwagi 
wspomniany klimat, towarzyszący przedświątecznym zakupom. Analizując odpowiedzi pod kontem wielkości 

miejsca zamieszkania, można zauważyć, że świąteczna atmosfera ma duże znaczenie zarówno dla 
mieszkańców wsi, jak i największych miast, natomiast najmniejsze dla osób z miast 200-500 tys mieszkańców 
(47%).

Wykres 63: Czy ważna jest dla Ciebie świąteczna atmosfera zakupów?, N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

2016

2015 34%

32%

66%

68%

tak nie

Wykres 64: Czy ważna jest dla Ciebie świąteczna atmosfera zakupów? (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016
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mężczyźni 32%

33%

68%
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Wykres 65: Czy ważna jest dla Ciebie świąteczna atmosfera zakupów? (wg wieku), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

15-18

19-24

25-34

35-44

45-54

>54 56%

20%

28%

42%

25%

4%

44%

80%
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Wykres 66: Czy ważna jest dla Ciebie świąteczna atmosfera zakupów? (wg wielkości miejsca zamieszkania), N=1020, badani 
kupujący prezenty,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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CZYNNIKI ZAKUPOWE

Wiele czynników ma wpływ  

Niezmiennie to muzyka nastraja nas najbardziej w trakcie przedświątecznych zakupów. Jednak jedynie  
o 1.p.p mniej uzyskał świąteczny wystrój sklepów i galerii handlowych. Warto zaznaczyć, że niezmiennie 

istotnym (38%) elementem, który buduje atmosferę zakupową, jest też wygląd sklepów internetowych  
i platform zakupowych - to właśnie Internecie robimy coraz więcej zakupów, dlatego doceniamy, gdy wygląd e-
sklepów sprzyja budowaniu pozytywnego, świątecznego klimatu. 

Wykres 68: Co buduje świąteczną atmosferę zakupów?, N=1020, 
badani kupujący prezenty,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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INSPIRACJE ZAKUPOWE

Obserwacja przede wszystkim  

Podobnie jak w poprzednim roku, najczęściej wykorzystywaną taktyką w poszukiwaniu inspiracji 
„prezentowych” jest obserwowanie bliskich osób, które chcemy obdarowywać - 37%. W drugiej kolejności, 

poszukując pomysłów na prezent, przeglądamy Internet. Robi tak 35% z nas. Mamy też w tym roku trochę 
więcej śmiałości, żeby podpytać wprost, czego życzyłaby sobie druga osoba (23% vs 17% rok temu).  
W najmniejszym stopniu działają na nas inspiracje prezentowe przesyłane mailowo przez marki i sklepy (14%).

Wykres 69: w jaki sposób poszukujesz inspiracji do zakupu prezentów?, N=1726, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 70: w jaki sposób poszukujesz inspiracji do zakupu prezentów? (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Kobiety częściej pytają wprost o to, co kto chciałby dostać pod 
choinkę. Mężczyźni obserwują. Dlaczego?

I to mnie zaskoczyło! Bo to znaczy, że kobiety są mniej uważne. Może to wynika  
z zagonienia i obciążenia codziennością… Myślę, że w wielu domach jest tak, że 
kobiety są bardziej obciążone obowiązkami domowymi, ale też pracują zawodowo 

w związku z czym są zwyczajnie przemęczone i nie maja czasu aby przyjrzeć się 
wszystkiemu. Skracają sobie drogę. Pytają się, by zyskać na czasie, nie mają czasu. 

Smutne. Ten wynik jest smutnym wynikiem..
Dorota Minta 

Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Mężczyźni z reguły mają wyższą samoocenę I nie boją się aż tak krytyki, nietrafienia, 

bycia ocenionym. Pozwalają sobie dlatego na prezenty takie ,jakie im się wydają 
odpowiednie. Kobiety częściej nie ufają sobie, swoim wyborom, dlatego przezornie 
wolą zapytać, dowiedzieć się, nawet jeśli mają dobre przeczucie.

Tomasz Gordon 
 Trener biznesu, 

coach  
wykładowca akademicki 

Kobiety częściej pytają, bo są otwarte na relacje. Mężczyźni mają inną strategię. 
Pytają rzadziej, ponieważ zazwyczaj postrzegają osoby pytające jako osoby 

okazujące słabość. „Zapytać o drogę, lokalizację, jakąkolwiek inną informację?”.  
„Ja mężczyzna mam czegoś nie wiedzieć?”. „Wykluczone!”. Stąd biorą się często 
przestrzelone prezenty świąteczne kupowane przez mężczyzn. Mężczyzno - zabaw 

się w detektywa! Dopytaj dyskretnie, najlepiej osoby niebezpośrednio 
zainteresowane prezentem, zbierz informacje, np. w mediach społecznościowych. 

Kup prezent, który będzie wynikiem faktycznych potrzeb obdarowanej /
obdarowanego, a nie wynikiem męskiego przekonania pt. „Przecież ja wszystko 
wiem, bo jestem mężczyzną”.   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Proces zakupowy

CZAS ZAKUPÓW

Nie na ostatnią chwilę 
Nadal nic nie zmieniło się w kwestii czasu potrzebnego na zakup wszystkich prezentów. Według 33% badanych 
zajmie im to 1-2 tygodnie. O 10 p.p. więcej osób niż w ubiegłym roku stwierdziło również, że wystarczy im 

jedynie kilka dni na zakupy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku okresu, w którym kupujemy prezenty - 
najpopularniejszy termin to pierwsza połowa grudnia, kiedy to zakupy robi 46% badanych. Jedna piąta 
Polaków czeka natomiast do drugiej połowy grudnia.
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Wykres 71: Ile czasu przeważnie zajmuje Ci zakup wszystkich prezentów?, N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 72: Kiedy przeważnie kupujesz prezenty?, N=1020, badani kupujący prezenty, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Proces zakupowy

CZAS ZAKUPÓW

Kobiety zdąrzą w kilka dni 
Polkom zakup świątecznych prezentów zajmuje najczęściej kilka dni, natomiast mężczyźni mieszczą się w 
okresie 1-2 tygodni. Panowie częściej deklarują także robienie zakupów w jeden dzień (4%). Bez względu na 

płeć, najpopularniejszym terminem robienia zakupów jest pierwsza połowa grudnia. Kobiety częściej robią 
zakupy z większym wyprzedzeniem, w drugiej połowie listopada prezenty posiada już 15% pań.

Wykres 73: Ile czasu przeważnie zajmuje Ci zakup wszystkich prezentów? (wg płci), N=102, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Wykres 74: Kiedy przeważnie kupujesz prezenty? (wg płci), N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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kupuję z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed listopadem w pierwszej połowie listopada w drugiej połowie listopada
w pierwszej połowie grudnia w drugiej połowie grudnia 1-2 dni przed Świętami
w Wigilię zależy od roku
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Proces zakupowy

MIEJSCA ZAKUPOWE

Na Allegro prezent dla każdego  
W ubiegłym roku najchętniej zakupy robiliśmy w lokalnych, stacjonarnych sklepach. W tym roku aż 46% osób 
wskazało na platformy zakupowe, takie jak Allegro. Na drugim miejscu znalazły się markowe sklepy 

stacjonarne w galeriach handlowych (29%), a tuż za nimi, super- i hipermarkety stacjonarne (28%). 
Najpopularniejsze w 2015 roku - stacjonarne sklepy lokalne - znalazły się tym razem poza podium  
i uzyskały 25% wskazań. Najrzadziej, kupując prezenty korzystamy z serwisów oferujących bilety  
i vouchery (8%).

Wykres 75: Gdzie zwykle kupujesz prezenty?, N=1020, badani kupujący prezenty,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Internet najlepszym pomocnikiem Mikołaja 
W tym roku możemy mówić o niezaprzeczalnym zwycięstwie Internetu w kategorii „miejsca kupowania 
prezentów”. 38% Polaków kupuje w sieci większość upominków, natomiast aż 21% kupuje praktycznie 
wszystkie prezenty przez Internet. To o 13 p.p. więcej niż w ubiegłym roku. Widzimy wyraźnie, że Internet staje 

się ulubionym miejscem zakupowym Polaków - wcześniej lekko zdystansowani i niepewni wobec nowego, 
dzisiaj zdigitalizowani i będący online.

Wykres 76: Które z określeń najlepiej opisuje Twoje zakupy prezentów online?, N=1020, 
badani kupujący prezenty w Internecie,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

kupuję w Internecie większość prezentów

w zasadzie kupuję już w Internecie wszystkie prezenty
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żadne z powyższych
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Mobilni coraz bardziej 
Oprócz tego, że coraz częściej zaopatrujemy się na Święta w Internecie, coraz częściej również robimy to przy 
pomocy urządzenia mobilnego. Zdarzyło się to już 47% Polaków. Dla porównania - w ubiegłym roku twierdziło 
tak o 14 p.p. mniej osób. Co ciekawe, to kobiety częściej sięgają po „komórkę” lub tablet, kupując prezenty 

(61% vs 30% wśród mężczyzn). Takie mobilne zakupy charakteryzują przede wszystkim grupę wiekową 25-34 
lata (69%), oraz mieszkańców miast od 200-500 tys. mieszkańców (75%). Warto zaznaczyć, że zarówno 

mieszkańcy wsi, jak i osoby w wieku ponad 54 lata, również korzystają z takiego sposobu kupowania 
prezentów (odpowiednio 30 i 11%).

Wykres 77: Czy zdarza Ci się kupować prezenty z wykorzystaniem urządzenia mobilnego?, N=1020, badani kupujący prezenty, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Święta, Święta

OPINIE O ŚWIĘTACH

Mniej czasu dla rodziny 
Zapytaliśmy Polaków, jakie mają odczucia w związku z współczesnym przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia. 
Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności tym mniej optymistycznym. Bezsprzecznie w związku z rozwojem 

technologii i przyspieszeniem tępa życia, niektórzy z nas dostrzegają niepokojące tendencje. 22% badanych 
uważa, że Święta są coraz bardziej komercyjne, a w tym wszystkim ich społeczny i religijny aspekt gdzieś nam 

ucieka. 21% zauważa, że wydajemy coraz więcej na coraz liczniejsze prezenty. Kolejną zmianą jaką dostrzega 
jedna piąta Polaków jest fakt, że coraz popularniejsze staje się wyjeżdżanie na Święta za granicę, zamiast 
spędzania tego czasu w gronie rodzinnym. Dla 19% badanych problemem jest tendencja do spędzania Świąt 

przed telewizorem i ze smartfonem w dłoni zamiast na rozmowie z bliskimi.14% Polaków widzi problem  
w coraz dłuższym i stresującym kupowaniu świątecznych prezentów, natomiast 13% w tym, że mamy co do 

tych prezentów coraz większe wymagania i coraz rzadziej potrafimy się z nich cieszyć.             

Opinie (-) Zgadza się

Święta Bożego Narodzenia są coraz bardziej komercyjne, zwracamy coraz 
mniejszą uwagę na ich społeczny i religijny aspekt 22%

Kupujemy coraz droższe i coraz więcej prezentów pod choinkę 21%

Duża część Polaków na Święta wyjeżdża na urlop gdzieś za granicę, nie spędza 
już Świąt z rodziną 20%

Coraz częściej Święta spędzamy przed telewizorem zamiast rozmawiać z bliskimi 19%

Coraz częściej Święta spędzamy ze smartfonem w dłoni zamiast rozmawiać z 
bliskimi 19%

Duży wybór produktów w sklepach i Internecie sprawia, że kupno prezentów pod 
choinkę staje się dłuższe i bardziej stresujące 14%

Mamy coraz większe i bardziej konkretne wymagania co do prezentów i coraz 
rzadziej potrafimy cieszyć się z tego, co otrzymaliśmy 13%

Tabela nr 1: Z jakimi stwierdzeniami się zgadzasz?, N=1752, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Tradycja ma się dobrze 
Skupmy się teraz dla odmiany na pozytywnych stwierdzeniach, z jakimi zgadzamy się w kwestii Świąt Bożego 
Narodzenia. 26% Polaków dostrzega, że coraz więcej rodaków bierze udział w bożonarodzeniowych akcjach 
charytatywnych. Tyle samo uważa również, że duży wybór produktów w sklepach i w Internecie sprawia,  
że kupno prezentów staje się przyjemniejsze i łatwiejsze. Dla jednej czwartej badanych Boże Narodzenie 
postrzegane jest nadal jako czas, kiedy staramy się być lepsi dla bliskich i otoczenia. 20% dostrzega, że Święta 

Bożego Narodzenia to niezmiennie najważniejsze Święta dla Polaków. Dla 17% z nas okres Świąt to czas, gdy 
odkładamy na bok smartfony i elektronikę by poświęcić się naszej rodzinie i bliskim.
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Opinie (+) Zgadza się

Polacy coraz częściej biorą udział w akcjach wsparcia potrzebujących przed 
Świętami, np. szlachetna paczka, kupno określonych produktów w sklepach 26%

Duży wybór produktów w sklepach i Internecie sprawia, że kupno prezentów pod 
choinkę staje się przyjemniejsze, można lepiej dopasować prezent do potrzeb 

bliskich, a często wykorzystać promocje lub znaleźć coś unikalnego
26%

Boże Narodzenie to czas kiedy staramy się być lepsi dla bliskich i otoczenia 25%

Święta Bożego Narodzenia to najważniejsze święta dla Polaków, to się nie 
zmienia 20%

Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy odkładamy smartfony i elektronikę na 
bok i poświęcamy czas rodzinie i bliskim 17%

Tabela nr 2: Z jakimi stwierdzeniami się zgadzasz?, N=1752, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Święta, Święta

ŚWIĄTECZNA NOSTALGIA

Tęsknota za nieobecnymi 
To, czego najbardziej nam brakuje w Święta, nie jest materialne. Najważniejsi dla nas są bliscy, którzy już 
odeszli i których brakuje przy świątecznym stole (43%). Tęsknimy także za klimatem Świąt, który gwarantował 

śniegowy puch i mróz (25%) - coraz częściej w okresie świątecznym brakuje nam tej bieli.  
Z nostalgią podchodzimy również do wspomnień dotyczących dawnych prezentów - tego jak trudno było je 
zdobyć i jak ważne i wyczekiwane dzięki temu były. Ponad jednej piątej badanych doskwiera fakt,  
że obecnie jesteśmy tak zabiegani, że czasem mamy trudności ze zrozumieniem jak wyjątkowy jest okres 
Bożego Narodzenia.         

Wykres 78: Czy jest coś, czego brakuje Ci obecnie podczas świąt 
lub w okresie przedświątecznym?, N=1398, badani obchodzący 

święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

bliskich, którzy odeszli

śniegu i mrozu, z nimi Święta miały inny klimat i charakter

prezentów, które trzeba było zdobyć bo nie było takiego wyboru  
ani dostępności produktów jak obecnie

poczucia, że to wyjątkowy czas, obecnie jesteśmy zbyt zabiegani, żeby to dostrzec

bliskich, którzy wyjechali i nie spędzamy już razem Świąt

prezentów, które chciał(a)bym dostać, ale nie zawsze dostaję

rozmów do późnej nocy, kiedyś ludzie mieli dla siebie więcej czasu

niczego mi nie brakuje :)

rozmachu Świąt, kiedyś spędzaliśmy je w znacznie większym gronie
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Święta, Święta

ŚWIĄTECZNA NOSTALGIA

Mężczyźni tęsknią za „wychodzonymi” prezentami 
Tęsknotę za bliskimi, którzy odeszli odczuwają przede wszystkim kobiety - deklaruje tak 50% badanych pań. 
Polki częściej tęsknią także za bliskimi, którzy wyjechali, przez co nie można zasiąść z nimi do wspólnego stołu. 

Mężczyźni natomiast odczuwają sentyment na myśl o prezentach, które kiedyś były trudno dostępne i trzeba 
było natrudzić się aby je zdobyć (33%). To również mężczyźni częściej tęsknią za rozmowami w gronie bliskich, 
które trwały do późnych godzin nocnych (13%).

Wykres 79: Czy jest coś, czego brakuje Ci obecnie podczas świąt lub w okresie 
przedświątecznym? (wg płci), N=1398, badani obchodzący Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 
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Święta, Święta

OBCHODZENIE ŚWIĄT

Najstarsi najbardziej zadowoleni 
Za nieobecnymi już bliskimi tęsknią w szczególności osoby w wieku 25-34 lata (55%). Sentyment do dawnych 
prezentów charakteryzuje w największym stopniu grupę wiekową 35-44 lata (46%). Co ciekawe, to osoby w 

wieku ponad 54 lat najczęściej wskazywały, że niczego im nie brakuje (30%), natomiast najmłodsi, pomimo 
wieku pamiętają jeszcze Święta, które były pełne śniegu (35%) oraz bliskich, którzy wyjechali (33%).

Wykres 80: Czy jest coś, czego brakuje Ci obecnie podczas świąt lub w okresie 
przedświątecznym? (Top 6 wskazań, wg wieku), N=1398, badani obchodzący Święta, 

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

bliskich, którzy odeszli
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poczucia, że to wyjątkowy czas, obecnie 
 jesteśmy zbyt zabiegani, żeby to dostrzec

prezentów, które trzeba było zdobyć bo nie było takiego wyboru ani  
dostępności produktów jak obecnie

niczego mi nie brakuje :)
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Święta, Święta

OBCHODZENIE ŚWIĄT

Świętowanie i odpoczynek 
Po chwilach refleksji przejdźmy do sprawdzenia jak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia w polskich 
domach. Zapytaliśmy badanych jaki mają do nich stosunek i jak je traktują. Dla 38% bożonarodzeniowy okres 

to przede wszystkim święta rodzinne. Z tradycją chrześcijańską łączy je 29%, tyle samo natomiast ze świętem 
religijnym. A jak spędzamy ten czas? Świętując. Robi tak 38% Polaków, natomiast kolejne 37% skupia się przede 
wszystkim na odpoczynku. Tylko 19% osób nie traktuje tych dni w sposób szczególny, inny niż pozostałe dni 

roku. Możemy w takim razie powiedzieć, że Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków czas wyjątkowy, 
celebrowany na różne osoby. 

Wykres 81: Czym są dla Ciebie Święta Bożego Narodzenia? N=1726, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

4%29%29%38%

świętem rodzinnym świętem ludzi zwiazanych z tradycją chrześcijańską świętem religijnym Inne

Wykres 82: Jak spędzasz okres świąteczny? N=1726, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

0%19%37%44%

świętuję odpoczywam to dla mnie czas jak każdy inny, nie świętuję Inne
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Większość traktuje Boże Narodzenie jako święto rodzinne - 
38% vs 29% głosów na święto religijne. 43% świętuje, 37% 

odpoczywa. Czy możemy jeszcze mówić o obchodzeniu Świąt, 
czy raczej o spędzaniu Świąt? 

96

To jest jednak spędzanie świąt i odpoczywanie. Chociaż ja spotykam się 
z tym, że kultywowanie tradycji też zapędza ludzi w ślepy zaułek. 
Przesadzają z liczbą potraw, przygotowań, generalnych porządków. 
Odpoczywają od przygotowań do Świąt, a nie odpoczywają w ogóle. 
 Ja namawiam osoby przechodzące do mojego gabinetu, aby zwolniły. 
Wiele lat temu wymyśliłam na własny użytek coś takiego,  
że rozmawiam z oknami przed świętami ;) – tłumacze im spokojnie,  
że umyję je wtedy, kiedy będzie cieplej. Chodzi o to, by tradycją było 
przygotowanie fajnej atmosfery, a nie wyszorowanie do białości ścian. 

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 
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Odpoczynek w wielkim mieście 
Kobiety i mężczyźni w bardzo podobny sposób spędzają bożonarodzeniowy okres. Mężczyźni nieco częściej 
skupiają się na odpoczywaniu (+2 p.p.) natomiast kobiety na świętowaniu (więcej o +5 p.p.). Ta druga czynność 

jest również najważniejsza dla osób w wieku 45-54 lata (74%), natomiast na relaks stawiają przede wszystkim 
młode osoby, w wieku 25-34 lata, oraz mieszkańcy największych miast, którzy na co dzień żyją w pośpiechu.  
Na drugim miejscu wśród zwolenników odpoczynku znajdują się natomiast mieszkańcy wsi - oni też mają 

okazję, by dla odmiany skupić się na sobie.

Wykres 83: Jak spędzasz okres świąteczny? N=1726, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

kobiety

mężczyźni 21%

17%

38%

36%

42%

47%

świętuję odpoczywam to dla mnie czas jak każdy inny, nie świętuję

Wykres 84: Jak spędzasz okres świąteczny? N=1726, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

15-18

18-24

25-34

35-44

45-54

>54 15%

9%

24%

18%

17%

30%

41%

18%

44%

56%

48%

35%

43%

74%

32%

26%

35%

35%

świętuję odpoczywam to dla mnie czas jak każdy inny, nie świętuję
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Wykres 85: Jak spędzasz okres świąteczny? N=1726, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

wieś

miasto do 20 tys. mieszkańców

miasto 20-50 tys. mieszkańców

miasto 50-100 tys. mieszkańcow

miasto 100-200 tys. mieszkańców

miasto 200-500 tys.  mieszkańców

miasto > 500 tys. mieszkańców 10%

16%

18%

24%

22%

22%

13%

67%

28%

32%

32%

33%

31%

45%

24%

56%

50%

44%

45%

46%

42%

świętuję odpoczywam to dla mnie czas jak każdy inny, nie świętuję
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Tradycja rzecz święta 
W tym roku stawiamy na tradycję oraz możliwość obdarowywania bliskich. Te dwie cechy Świąt zostały uznane 
za najbardziej istotne dla Polaków. W dalszej kolejności doceniamy możliwość kontaktu z najbliższymi nam 

osobami oraz czas wolny i możliwość odpoczynku (po 29%). 22% Polaków jest zdania, że Święta Bożego 
Narodzenia są unikalnym czasem - przebaczenia, bliskości i pokoju, natomiast 18% cieszy się na myśl  
o świętowaniu narodzin Jezusa, jest to dla nich ważne święto religijne.

Wykres 86: Co jest dla Ciebie najważniejsze podczas świąt Bożego Narodzenia? Wskaż 
maksymalnie 3 elementy, badani obchodzący święta, N=1726,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

kultywowanie tradycji

możliwość obdarowania blskich

możliwość kontaktu z bliskimi, np. złożenia życzeń

czas wolny od pracy i możliwość odpoczynku

możliwość spotkania i rozmowy z bliskimi

to unikalny czas w roku, przebaczenia, bliskości, pokoju

możliwość świętowania narodzin Jezusa, ważne święto religijne

żadne z powyższych 3%

18%

22%

29%

29%

29%

37%

37%
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Za najważniejszą kwestię dotyczącą Świąt Bożego 
Narodzenia uważamy kultywowanie tradycji. Wychodzi na 
to, że zwyczaje są dla Polaków nadal bardzo istotne? Po co 

potrzebne nam te tradycje?

100

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka, którą koniecznie musimy zaspokoić, jest 

poczucie bezpieczeństwa. Tradycje pełnią właśnie taką rolę. Są swego rodzaju 
kotwicami, które trzymają nas w rzeczywistości. Trzymają nas w pionie. Dają nam 

poczucie tożsamości i przynależności, co jest bardzo ważne dla człowieka. Poczucie 
przynależenia do kogoś lub czegoś - to jest rodzaj fundamentu, ale też wspólnoty. 
Myślę, że w przypadku Bożego Narodzenia to często nie jest wcale wyłącznie 

religijne, ale bardziej związane z tradycjami. Te tradycje dają nam poczucie 
tożsamości. Jedni jedzą kutię - mają korzenie na wschodzie Polski, inni jedzą 

makiełki - to Ślązacy. To od razu pozwala nas określić, identyfikuje z obszarem 
naszej tożsamości.

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

W Polsce Święta obchodzi się bardzo wyjątkowo, mamy piękną i bogatą tradycję, 
która nawet dla osób niewierzących jest szczególna I magiczna. Myślę też, że ludzie 

tak kochają świąteczne zwyczaje, bo one bardzo zbliżają nas do siebie, pozwalają 
odetchnąć od pędzącej codzienności I wrócić pamięcią do beztroskich czasów 
dzieciństwa. Oczywiście pod warunkiem, że nie postawimy sobie za cel zadowolić 

wszystkich I całych świąt nie spędzimy na przygotowywaniu tej tradycji - wtedy 
będzie to dla nas udręka. Warto rozdzielić obowiązki.

Tomasz Gordon 
 Trener biznesu, 

coach  
wykładowca akademicki 

Tradycja to stały ląd w świecie szalonych zmian. Człowiek XXI wieku jest 
„przebodźcowany”, szuka fundamentów, czytelnych reguł, czego pokłosiem są m.in. 

wyniki wyborów politycznych w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Kiedy 
bezpieczeństwo staje się dobrem limitowanym, wówczas konserwatyzm rośnie w siłę. 
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Prezenty muszą być 
Ulubionym zwyczajem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia jest dla Polaków możliwość 

obdarowywania się prezentami - twierdzi tak 39% badanych. Niewiele mniej bo 37% wskazało również 
na tradycyjne potrawy, zaraz potem na tradycję ubierania choinki (36%). Łamanie opłatkiem  
i składanie życzeń podczas Wigilii jest ważne dla jednej piątej Polaków. Najrzadziej odczuwamy 
sentyment do takich zwyczajów jak wkładanie sianka pod obrus na wigilijnym stole, czy wysyłanie 
ręcznie pisanych kartek świątecznych.

Wykres 87: Jakie tradycje i zwyczaje świąteczne lubisz najbardziej?, N=1398, badani obchodzący Święta  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

obdarowywanie się prezentami

tradycyjne potrawy

ubieranie choinki

spotkania z bliskimi i znajomymi

wieczerza z 12 potraw

śpiewanie kolęd

łamanie się opłatkiem i składanie życzeń podczas Wigilii

składanie i wysyłanie życzeń

kolędowanie

pasterka

dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa

wkładanie sianka pod obrus na wigilijnym stole

wysyłanie ręcznie pisanych kartek świątecznych

generalnie nie lubię tych Świąt

żadne ze wskazanych 1%

2%

11%

11%

15%

16%

18%

19%

20%

22%

26%

28%

36%

37%

39%
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Świąteczne SMS-y 
Kanały komunikacji zmieniają się dynamicznie, więc w tym roku postanowiliśmy również zapytać o świąteczne 
życzenia - ich wysyłanie oraz formę. Okazuje się, że 57% Polaków wysyła świąteczne życzenia do swoich 

bliskich. Natomiast najpopularniejszą formą składania tych życzeń jest wysyłanie SMS-ów. Robi tak aż 39% 
osób. Zaraz za tekstowymi życzeniami znajdują się te przekazywane telefonicznie - 37%. Dobrze mają się nadal 
tradycyjne kartki świąteczne, jakie wysyła 36% Polaków, którzy wysyłają świąteczne życzenia.

Wykres 88: Czy wysyłasz świąteczne życzenia?, 
N=1398, badani obchodzący Święta„  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, 
grudzień 2016 

43%

57%

tak nie

Wykres 89: W jakiej formie wysyłasz 
życzenia?, N=796, badani wysyłający 

życzenia  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, 

grudzień 2016

wysyłam SMS-y z życzeniami

telefonuję z życzeniami

wysyłam tradycyjne kartki świąteczne

wysyłam życzenia na Facebooku

wysyłam świąteczne maile i e-kartki

żadne z powyższych 22%

26%

28%

36%

37%

39%
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Informacje na wallu 
33% z nas w trakcie Świąt Bożego Narodzenia publikuje zdjęcia i statusy stanowiące relację z ich 

przebiegu. Informujemy naszych znajomych jak mija nam świąteczny czas, co robimy, z kim jesteśmy 
itp. Pomimo, że Święta są okresem, który spędzamy z bliskimi i w czasie którego powinniśmy odłożyć 

na bok urządzenia mobilne i piloty do telewizorów, nadal chcemy dzielić się tym, co przeżywamy, za 
pomocą social mediów.

Wykres 90 - Czy informujesz w social media jak 
spędzasz Święta? np. publikując zdjęcia lub statusy? 

N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 

2016 

67%

33%

tak nie
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Aż 33% informuje w social media co robi w Święta, postując 
zdjęcia i statusy - czy już nie ma świąt stricte rodzinnych, gdy 

się „wyłączało” od świata?
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I dobrze i źle. Ja uważam, że jeżeli mamy do dyspozycji te technologie, 

Facebook’a i inne komunikatory, to nie da się nagle od nich odłączyć. 
Korzystajmy z nich mądrze. Myślę, że w trakcie Wigilii warto odłożyć 

smartfony z boku stołu. Natomiast dzielenie się radością, jest dobra rzeczą. 
Jest to zapraszanie innych do tego, by cieszyli się z nami. Pokazywanie 
choinki, paczek z prezentami jest zdecydowanie pozytywne, tym bardziej,  
że wpisy mają charakter emocjonalny. To nie jest chwalenie się drogimi 
prezentami. Ludzie w tym czasie wrzucają zdjęcia pełne emocji - 

rozmigotane światełka, bombki, jedzenie. To nie jest popisywanie się 
prestiżem i bogactwem. Ludzie pokazują w święta swoje emocje, swoje 
dobre „ja”. 

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 



RAPORT: ULUBIONE PREZENTY POLAKÓW 2016  
CZEGO PRAGNIEMY NA ŚWIĘTA? | GRUDZIEŃ 2016

Święta, Święta

OBCHODZENIE ŚWIĄT

Winter Holidays 
Skoro już wiemy, że Święta Bożego Narodzenia to dla nas ważny czas zobaczmy teraz, czy Polacy starają się go 
przedłużyć. Kilka dodatkowych dni wolnego z okazji Świąt bierze aż 48% badanych. Odpoczynek jest bardzo 

ważną kwestią związaną z okresem bożonarodzeniowym, dlatego trudno dziwić się, że chcemy aby trwał jak 
najdłużej. Nie możemy również ukrywać, że oprócz odpoczynku Święta łączą się z dużym nakładem czasu  
i pracy - zarówno w związku z przygotowaniem świątecznych potraw, kupnem prezentów, jak i dojazdów do 

najbliższych.

Wykres 91 - Czy w związku ze Świętami bierzesz sobie kilka 
dodatkowych dni wolnego? N=1398, badani obchodzący 

Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

67%

33%

tak nie
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Coraz większa rodzina 
Zapytaliśmy także Polaków o to, z kim spędzają Święta. Chociaż odpowiedź wydaje się oczywista - z rodziną,  
to należy zaznaczyć, że pojęcie rodziny nabiera nowego znaczenia, a nasi przyjaciele coraz częściej są uważani 

za jej członków. Najbliższe osoby dla 45% Polaków to nie tylko ludzie, z którymi łączą nas więzy krwi. Tylko  
z przyjaciółmi spędza czas świąteczny 15% Polaków. Boże Narodzenie spędzamy najczęściej w domu 
rodzinnym (47%), ale 15% z nas wyjeżdża w tym okresie, najczęściej w góry, ale również za granicę.

Wykres 92: Z kim spędzasz Święta Bożego Narodzenia? N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

z rodziną

z najbliższymi mi osobami, niezależnie  
czy są członkami rodziny czy przyjaciółmi

z przyjaciołmi / znajomymi 15%

45%

52%

Wykres 93: Gdzie spędzasz Święta Bożego Narodzenia? N=1398, badani obchodzący Święta,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

w moim domu rodzinnym

w domu kogoś z rodziny

wyjeżdzam z rodziną

u znajomych

wyjeżdzam z przyjaciółmi/znajomymi 3%

5%

12%

32%

47%
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45% Polaków spędza Święta z najbliższymi osobami, do 
których zalicza nie tylko rodzinę, ale i przyjaciół. Czy pojęcie 

rodziny nabiera nowego znaczenia? 
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Myślę, że w obecnym świecie, gdzie dostęp do Internetu jest wszechobecny, 
słowo rodzina czy przyjaciele, nabiera zupełnie nowego wymiaru. Często ta 
rodzina jest wirtualna. Znajomi, przyjaciele rozproszeni po całym świecie, nie 

muszą być z nami przy stole świątecznym, ale są z nami z odległości. Piszemy 
do siebie maile, smsy, rozmawiamy za pomocą różnych komunikatorów i to 

bardzo zbliża. Zatem sądzę, że ta nasza rodzina po prostu jest dziś większa  
i nabrała zupełnie innego wymiaru.Anna Urbańska 

 Master trener Structogram Polska,  
Dyrektor zarządzający,  
Centrum Edukacyjno  

Consultingowe CONCRET 

Paweł Jarząbek 
Trener Structogramu  
i Neuroconsultingu 

współtwórca Projektu Treningowego  
3 Kolory Mózgu 

Oczywiście, dziś poprzez social media, wszechobecny dostęp do Internetu, 

mamy inne spojrzenie na świat, otaczających nas ludzi, znajomych, 
przyjaciół. Ogromny wpływ na zachowanie ma nasza osobowość. Część z nas 

jest konserwatywna, Święta do tylko rodzina, część woli dobre 
samopoczucie, czyli spędza czas tam, gdzie lubimy się dobrze czuć, więc 
spędzamy z nimi czas, nie rozdzielamy rodziny od przyjaciół, a inni wolą 

pojechać do ciepłych krajów, na narty. Jeżeli nie robimy tego wbrew sobie, to 
każde zachowanie jest dobre, bo sprawia, że jesteśmy sobą
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Moim zdaniem dotyczy do dużych miast. Wieś i małe miasta są pod tym 

względem bardziej tradycyjne. Natomiast przy różnych okazjach w dużych 
miastach można obserwować, że przyjaciele stają się rodziną z wyboru.  
W rodzinach często są konflikty, ludzie nie odzywają się do kogoś bardzo 

blisko spokrewnionego, mają do siebie różne żale, pretensje. A przyjaciele 
to są Ci ludzie, których wybraliśmy. Łączy nas z nimi wybór, a nie wieź 

genetyczna. To wiąże się z tym, że Święta Bożego Narodzenia są kojarzą się 
z dużym stołem, z siedzeniem w wiele osób, a nasze rodziny są coraz 
mniejsze w dużych miastach. Jesteśmy jedynakami albo w ogóle nie ma 

dzieci. Szukamy kogoś, kto spełni funkcję rodziny. To doskonale widać  
w takich osiedlach, które są w miarę monolityczne pokoleniowo np. 

miasteczko Wilanów w Warszawie. Tam ludzie zaczynają żyć po sąsiedzku, 
tak jak kiedyś dawniej w małych miasteczkach. Nie ma takiej 
anonimowości jak np. w blokach wielkiej płyty (ludzie się nie znali, nie 

mówili „Dzień dobry” itp.) Oni się znają, są w podobnym wieku, mają dzieci 
w podobnym wieku, mają wiele wspólnych tematów i zaczynają tworzyć 

rodziny z wyboru.

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Tak, dziś pojęcie rodziny znacznie rozszerza się. Jeszcze 10 lat temu Święta  
z przyjaciółmi, czy Święta spędzone w ciepłych krajach były dla wielu osób 

niezrozumiałą egzotyką. Dziś część z nas postanawia zwolnić i spędzić je tak 
jak chce, z osobami które są najbliższe - często to wcale nie rodzina z 

pochodzenia. Nie ma w tym niczego złego. Najbliższymi można nazywać te 
osoby, na które możemy liczyć, które nas nie zawodzą, są naszymi 
powiernikami. Te  świąteczne, wyjątkowe chwile warto spędzać z osobami,  
z którymi jest nam dobrze.
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Już 15% z nas wyjeżdża na Święta z rodziną bądź 
przyjaciółmi, najczęściej w góry, ale również za granicę.  

Czy ta tendencja będzie się pogłębiać? 
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Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Może się pogłębiać, zwłaszcza jeśli starsze pokolenie odejdzie. Dzisiejsi 
milenialsi lubią tradycję, ale wysoko stawiają też komfort i możliwość 

zrelaksowania się, a nie np. gotowania potraw przez dwa dni z rzędu. Myślę, 
że to pozytywne, że chcemy w tych dniach zatroszczyć się o siebie.

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 

Myślę, że wiąże się to z tym, że ta rodzina to nie tylko krewni, ale też przyjaciele  
i z tym, że ludzie traktują Święta jako wypoczynek. Z tego, co wiem,  
na Wielkanoc więcej ludzi wyjeżdża. Boże Narodzenie kojarzy się jednak  
z pobytem w domu. Myślę, ze ta tendencja może się zwiększać, ale nieznacznie. 
Jak się patrzy na ludzi, którzy mają 20 lat, to oni nie są jacyś specjalnie 

obrazoburczy jeżeli chodzi o tradycję, przynajmniej Ci z którymi mam kontakt.
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Święta, Święta

OBCHODZENIE ŚWIĄT

Zazwyczaj gotujemy samodzielnie 
Wróćmy teraz na chwilę do tematu jedzenia. Wiemy, że bożonarodzeniowe potrawy zajmą sporą część 
wszystkich wydatków w tym okresie. A czy będziemy je przyrządzać sami? W większości domów (61%) tak.  
31% z nas część z dań przygotuje sama, a część kupi, natomiast 8% z nas zamówi gotowe dania. Zapytaliśmy 
również osoby, które nie przygotowują samodzielnie świątecznych posiłków, jaki mają do tego stosunek. 
Większość z nich nie ma z tym problemu (75%), natomiast 25% przyznaje że trochę im szkoda, ale zwyczajnie 

nie mają na to czasu.

Wykres 94: Czy samodzielnie przygotowujesz świąteczne potrawy? N=1398, badani obchodzący 
Święta,  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

tak, samodzielnie przygotowujemy potrawy

różnie, zależy od potrawy

nie, zamawiamy gotowe dania 8%

31%

61%

Wykres 95: Jaki masz do tego stosunek? 
N=111, badani zamawiający gotowe dania, 
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, 

grudzień 2016 

25%

75%

nie mam z tym żadnego problemu
trochę szkoda, że nie robimy tego samodzielnie, ale zwyczajnie brak na to czasu
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Święta, Święta

DZIELIMY SIĘ Z INNYMI

Pomagamy tym, którzy nas potrzebują  
Na koniec przyjrzymy się temu czy i jak Polacy podchodzą do kwestii przed- i świątecznych akcji 
charytatywnych. Bardzo miło patrzy się na wyniki, które wyraźnie pokazują, że takie inicjatywy wspiera aż 61% 

Polaków. Najpopularniejszą formą wsparcia potrzebujących jest udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (47%), a w dalszej kolejności w zbiórce organizowanej w ramach Szlachetnej paczki (32%).  
9% badanych pomaga również osobom ze swojego otoczenia, o których wiedzą, iż są potrzebujące.

Wykres 96 - Czy wspierasz 
bożonarodzeniowe akcje charytatywne? 

N=1726, wszyscy badani,  
Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, 

grudzień 2016 

39%

61%

tak nie

Wykres 97: Jakie akcje charytatywne wspierasz? N=1068, badani 
wspierający akcje charytatywne  

Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016”, grudzień 2016 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Szlachetna Paczka

Świąteczna Zbiórka Żywności

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

Kup misia

Wigilijne dzieło pomocy dzieciom

Pomóż dzieciom przetrwać zimę

pomagam osobom w moim otoczeniu, o których wiem, iż są potrzebujące

Wigilia dla najuboższych

żadne z powyższych 0%

8%

9%

9%

10%

16%

19%

27%

32%

47%
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Bożonarodzeniowe akcje charytatywne wspiera 61% 
Polaków. Co więcej, najmłodsza grupa 15-18 w największym 

stopniu kojarzy obdarowywanie właśnie z pomocą 
potrzebującym. Chyba nie jest tak źle z komercjalizacją 

Świąt, o której wciąż się mówi?  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Dużo. 61% to dużo. Oczywiście, ze boże Narodzenie skłania do pomagania – 
sami dostajemy prezenty, jest wiele wzruszających reklam. Sama wrzucałam 
na FB reklamę lotniska Heathrow, z misiami, bardzo wzruszająca, reklamy ze 
spełnianiem marzeń…. Myślę że to jest dobra skłonność, być może wychodzi 
tez w tym wychodzi przywiązanie do tradycji – Święta to obdarowywanie, to 
pusty talerz przy stole. Mi się zdarzyło, ze w czasie Wigilii ktoś do nas 
przyjechał, nie byłą to obca osoba. Daleki kuzyn był w wojsku i dostał 
przepustkę na 3 godziny, a był z daleka. Wiedział, ze ma bliżej rodzinę. Czasy 
bez telefonów. Gdy jedliśmy, nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Było to 
niesamowite. On wspomina te Wigilię cały czas. Dobroczynność wynika 
jednak z tradycji, z tego obdarowywanie, otwartości na tych, którzy mają 
gorzej. Bardzo fajne jest w tych wynikach, ze młodzi ludzie mają większą 
skłonność do działania na rzecz innych – to jest optymistyczne  

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 

Katarzyna Kucewicz 
Psycholog,  

psychoterapeuta  
www.kucewiczpiotrowicz.pl 

Nie jest tak źle, zwłaszcza, że naprawdę dzisiejsza młodzież na którą tak się 
narzeka, potrafi się zorganizować, pomagać, wspierać. Akcje charytatywne 
pokazują, że komercjalizacja idzie do nas z zewnątrz, ze sklepów, z 
marketingu firm, ale wewnętrzne wartości- bycia dobrym człowiekiem, 
udzielania pomocy- często są w nas fundamentalnie osadzone bez 
względu na to co fundują nam media, czy sklepy.



Życzenia
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Życzenia

CZEGO ŻYCZYSZ POLAKOM Z OKAZJI ŚWIĄT?

114

Wrażliwości i otwartości na innych, która już w nas pozostanie. Dajmy 
sobie prawo do błędów, ale i stawajmy się coraz lepszymi ludźmi. Niech 

to będą spokojne Święta, spędzone w gronie najbliższych bo bliskość - 
jak pokazuje nasz świąteczny spot - jest najważniejszym podarunkiem.  
I niech to będzie wartościowy rok, w którym zrobimy wiele dobrego. 

Umiejętności stawiania się w sytuacji innego człowieka, a więc empatii. Zdolność 
plus chęć słuchania, obserwacji i rozmowy to podstawy człowieczeństwa, a także 

fundamenty dobrych relacji w życiu codziennym i biznesie. Nie zakładajmy, że 
wiemy wszystko najlepiej i racja zawsze jest po naszej stronie. Czasem trafność 
spostrzeżeń i odczucia innych mogą nas zaskoczyć. Jako badacz mogę to 

potwierdzić. I nigdy nie mówmy nigdy - w końcu „tyle o nas wiemy, ile nas 
sprawdzono”. 

Michał Bonarowski, 
 Senior PR Brand Manager, 

Allegro  
współautor raportu 

Katarzyna Czuchaj-Łagód, 
 Dyrektor zarządzający  

Mobile Institute,  
współautor raportu 

Umiejętności pozwalanie sobie na przyjemność, życie ma być miłe!

Dorota Minta 
Psycholog, doradca  
rozwoju osobistego  
www.dorotaminta.pl 

https://magazyn.allegro.pl/10501-przygotujcie-chusteczki-allegro-przedstawia-nowa-reklame-na-swieta
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Życzenia

CZEGO ŻYCZYSZ POLAKOM Z OKAZJI ŚWIĄT?
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Życzę czytelnikom raportu, żeby potrafili koncentrować się na tym, co 
faktycznie najważniejsze. Na łożu śmierci, rzadko żałujemy, że nie 

spędziliśmy więcej czasu przed telewizorem lub za biurkiem w pracy. 
Dlatego zachęcam czytelników, żeby zadbali w trakcie zbliżających się świąt o 
polepszenie relacji z najbliższymi. Otwórzcie się na słuchanie, dopytywanie, 

rozumienie. Cieszcie się z dawania i otrzymywania prezentów od innych, ale 
też w sposób szczególny zadbajcie o siebie.Tomasz Gordon 

 Trener biznesu, 
coach  

wykładowca akademicki 

Przede wszystkim tego, aby mieli odwagę na bycie sobą. Aby mogli być 
prawdziwi, żyć swoim własnym, wymarzonym życiem. Aby autentyczność 

dawała nam rezultaty. Wszak jesteśmy wystarczająco dobrzy tacy, jacy 
jesteśmy. I jeszcze bardzo dużo tolerancji dla różnorodności!

Większego dystansu do siebie i innych 

Anna Urbańska 
 Master trener Structogram Polska,  

Dyrektor zarządzający,  
Centrum Edukacyjno  

Consultingowe CONCRET 

Paweł Jarząbek 
Trener Structogramu  
i Neuroconsultingu 

współtwórca Projektu Treningowego  
3 Kolory Mózgu 
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Metodologia

W JAKI SPOSÓB ZREALIZOWALIŚMY BADANIE?

★ Raport „Ulubione prezenty Polaków 2016. Czego pragniemy na Święta?” powstał na podstawie badania 
ilościowego zrealizowanego przez Mobile Institute na zlecenie Allegro w dniach 19.11.2016 -22.11.2016. 

★ Zebraliśmy opinie 1726 Polaków wykorzystując responsywne ankiety CAWI Computer-Assisted Web 
Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Struktura próby 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 wzięliśmy pod uwagę tylko kompletne 
ankiety.  

★ Żeby lepiej opisać i zinterpretować wyniki zrealizowaliśmy również wywiady z ekspertami -  socjologami, 
psychologami i trenerami - m.in. Dorotą Mintą - psychologiem i doradcą rozwoju osobistego, Katarzyną 

Kucewicz - psychologiem i psychoterapeutą, Anną Urbańską - Master Trenerem Structogram Polska, 
dyrektorem zarządzającym  Centrum Edukacyjno Consultingowego CONCRET, Tomaszem Gordonem - 
trenerem biznesu, coachem i wykładowcą akademickim oraz Pawłem Jarząbkiem - trenerem Structogramu 

i Neuroconsultingu, współtwórcą Projektu Treningowego 3 Kolory Mózgu. W raporcie przedstawiamy ich 
komentarze do niektórych wyników.  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Dziękujemy 
za uwagę


