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+233% 84%
więcej czasu spędzonego na słuchaniu 

muzyki za pośrednictwem płatnych 
serwisów streamingowych audio

badanych przyznało, że muzyka 
dawała im radość w czasie 

pandemii
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Muzyczny mix – formy kontaktu z muzyką

Płatny streaming audio  
(np. Spotify Premium, Apple Music, Tidal)

Streaming wideo 
(np.YouTube, Daily Motion)

Darmowy streaming 
audio

(np. darmowy plan serwisów 
Spotify, Deezer)

Tydzień 
z muzyką

17%
Muzyka na żywo
(np. koncerty i relacje na żywo z wydarzeń muzycznych)

24%

10%

średni czas spędzony na słuchaniu muzyki 
w tygodniu (wzrost z 21,8 godziny w 2019) 

to odpowiednik wysłuchania 455 
trzyminutowych utworów 
w tygodniu

22.8  
godziny

2%

Dynamiczny 
i ekscytujący
krajobraz muzyczny

GLOBALNIE: +51%

GLOBALNIE: 
18,4 GODZINY

GLOBALNIE: 87%

Polska

Portale społecznościowe
(np. Facebook, Instagram)

2%

GLOBALNIE: 3%

Aplikacje z krótkimi 
materiałami wideo (nowość) 

(np. TikTok, Triller)

6%

GLOBALNIE: 11%

GLOBALNIE: 22%

GLOBALNIE: 9%

GLOBALNIE: 23%

Radio
(np. program nadawany na żywo, radio 
na żądanie, radio internetowe)

25%

GLOBALNIE: 16%

Zakupione 
nagrania
(np. CD, winyle, DVD, pobrania)

9%

GLOBALNIE: 9%

GLOBALNIE: 2%

Inne formy słuchania muzyki
(np. TV, płatne serwisy na żądanie, takie 
jak Netflix lub wymienianie się muzyką ze 
znajomymi i rodziną)  

4%

GLOBALNIE: 5%



Nowe i ekscytujące możliwości dla 
słuchaczy muzyki

Utrzymuje się popyt na muzykę na 
fizycznych nośnikach, szczególnie 
wśród młodszych grup wiekowych

Muzyka kluczowa, gdy wybór 
pada na radio

Ulubione gatunki muzyczne 

Dostępność nielicencjonowanej 
muzyki pozostaje problemem 
dla muzycznego ekosystemu

68% 
czasu spędzonego w aplikacjach z krótkimi 
materiałami wideo stanowiło oglądanie 
filmów z muzyką w tle, takich jak np. 
lip sync (poruszanie ustami do podłożonego 
dźwięku) czy wyzwania taneczne

badanych słucha radia głównie 
dla muzyki

 

66%79%

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 
2021 roku w 21 krajach, którego wyniki reprezentują opinie 43 
tysięcy respondentów w grupie wiekowej 16-64 lat. 
W każdym kraju badanie zostało zrealizowane na demograficznie 
reprezentatywnej próbie. 
Dane z wykresu mogą nie sumować się do 100% ze względu na 
zaokrąglenia.
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32%
korzystało z usług zgrywania 

strumieni do pobrania 
nielicencjonowanej muzyki

21%
korzystało z muzyki za 

pośrednictwem 
nielicencjonowanych platform 

społecznościowych

badanych przyznało, że nie 
słuchałoby radia, gdyby nie 
było w nim muzyki
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17%
w grupie wiekowej 25-34 
zakupiło płytę CD 
w ostatnim miesiącu

9%
w grupie wiekowej 25-34 
zakupiło płytę winylową 
w ostatnim miesiącu

(i 11% w grupie wiekowej 55-64) (i 2% w grupie wiekowej 55-64)

ponad 1/3 badanych przyznaje się do 
słuchania i pozyskiwania muzyki 
z nielegalnych źródeł38%

1. Pop

2. Lata 90-te

3. Lata 80-te

4. Rock

5. Dance/Elektroniczna/House

6. Hip-Hop/Rap

7. Lata 70-te

8. Muzyka filmowa

9. Disco Polo

10. Reggae

66%

56%

52%

49%

37%

34%

33%

31%

29%

24%

GLOBALNIE: 68%
GLOBALNIE: 15% vs. 9% GLOBALNIE: 11% vs. 4%

53% 
graczy komputerowych jest zainteresowana 
oglądaniem wirtualnych koncertów 
muzycznych na platformach do gier 

GLOBALNIE: 52%

36% 
popularne było oglądanie strumieniowych relacji na żywo – 
ponad 1/3 badanych uczestniczyła w ten sposób 
w wydarzeniach muzycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

67% badanych przyznało, że nadal będzie oglądać 
strumieniowe relacje wydarzeń muzycznych na żywo, nawet 
wtedy, gdy będzie możliwość osobistego uczestnictwa 
w koncertach 

GLOBALNIE: 29%

GLOBALNIE: 74%

GLOBALNIE: 66% GLOBALNIE: 27%

GLOBALNIE: 30%

GLOBALNIE: 14%


