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streszczenie: 
Jakkolwiek wraz z dynamicznym rozwojem sektora gier wideo na świecie rośnie liczba i zakres 
prowadzonych badań naukowych, to jednak nadal obserwować można istnienie szeregu deficytów 
wiedzy w obrębie zjawisk rozwojowi temu towarzyszących. W szczególności dotyczy to podejść 
uwzględniających przestrzeń, w tym związki sektora gier wideo z kształtowaniem zróżnicowań prze-
strzennych poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, a także rozwoju działalności o charakterze 
kreatywnym (twórczym).         
Celem pracy było określenie struktury rodzajowej oraz identyfikacja prawidłowości w przestrzennym 
rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych produkujących gry wideo w Polsce, a także zbadanie 
zależności tego rozmieszczenia z lokalizacją  wybranych działalności kreatywnych. Uwzględniono 
przy tym liczbę pracowników, rok rozpoczęcia działalności, kategorie oraz platformy produkowa-
nych gier. Zakres przestrzenny pracy objął obszar Polski, w badaniu wzięto pod uwagę podmioty 
gospodarcze funkcjonujące według stanu na 12 grudnia 2017 r. Podstawą badania były bazy produ-
centów gier wideo tworzone przez internetowe społeczności sieciowe zweryfikowane i uzupełnione 
z wykorzystaniem innych źródeł internetowych (w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego).     
Przeprowadzone badania pokazały, iż rynek producentów gier wideo znajduje się na wstępnym etapie 
rozwoju, liczba podmiotów gospodarczych z tego zakresu była stosunkowo nieliczna, niewielka była 
też skala zatrudnienia. W wymiarze przestrzennym zaobserwowano silną koncentrację producentów 
gier wideo, głównie w największych ośrodkach metropolitalnych kraju, ich rozmieszczenie nawiązy-
wało przy tym do hierarchii sieci osadniczej. Stwierdzono również istnienie wyraźnego i statystycznie 
istotnego związku z rozmieszczeniem podmiotów gospodarczych wybranych działalności kreatyw-
nych obejmujących działalność wydawniczą, tworzenie oprogramowania, produkcję, postprodukcję 
i dystrybucję filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Słowa kluczowe: producenci gier wideo, działalności kreatywne, zróżnicowania przestrzenne, 
Polska

Wprowadzenie

Rynek gier wideo stanowi jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospo-
darki światowej, jego wartość w 2018 r. wyniosła około 138 miliardów USD a według 
prognoz w 2021 r. przekroczy łączną wartość przemysłu muzycznego i radiowego 
[Newzoo 2018]. Granie w gry wideo stało się jednym z najpopularniejszych sposo-
bów spędzania wolnego czasu [Gentile 2011], w tym coraz młodszych oraz starszych 
grup wiekowych ludności [Prescott, Boggs 2014]. W znacznej mierze przyczyniła 
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się do tego rewolucja technologiczna związana z upowszechnieniem tanich (a także 
darmowych) narzędzi do projektowania gier oraz możliwości swobodnej ich dys-
trybucji z wykorzystaniem m.in. internetowych platform cyfrowych. W znaczący 
sposób ograniczyło to koszty wejścia na rynek oraz koszty dalszego funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych sektora gier. Ponadto wynika to z dynamicznego wzrostu 
potencjalnej grupy odbiorców w związku z rozwojem rynku urządzeń mobilnych 
(np. smartfonów czy tabletów). Polski rynek gier wideo w 2018 r. wyceniany był na 
około 546 mln USD [Newzoo 2018]. Jego znaczenie wzrosło głównie za sprawą 
międzynarodowych sukcesów komercyjnych pojedynczych producentów, takich jak 
CD Projekt RED (głównie dzięki grze „Wiedźmin 3”), Techland („Dying Light”, „Call 
of  Juarez”) czy 11 bit studios („This War of  Mine”).

Literatura przedmiotu dotycząca problematyki gier wideo jest bardzo obszerna 
i ze swej natury multidyscyplinarna. Można wyróżnić przy tym trzy zasadnicze kie-
runki prowadzonych badań: badania samych gier, skutków ich upowszechniania oraz 
jednostek je wytwarzających (osób, firm lub instytucji). Bardzo ważnym nurtem były 
także analizy związków sektora gier z sektorem kreatywnym [Kline et al. 2003]. W skali 
Polski istniejące dotychczas ujęcia koncentrowały się głównie na ogólnej charaktery-
styce największych podmiotów gospodarczych, liczby zatrudnionych osób [np. Krok 
2016, Bobrowski et al. 2017] oraz analizach wartości rynku (PricewaterhouseCoopers 
2018). Podkreślić należy generalny niedostatek prac uwzględniających przestrzenny 
wymiar zjawisk związanych z sektorem gier, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu 
regionalnego i lokalnego, w efekcie czego istnieje istotna luka poznawcza związana z 
określeniem ich wpływu na szeroko rozumianą przestrzeń społeczno-ekonomiczną. 

Cel, zakres, metoda badania  

Głównym celem pracy było określenie struktury rodzajowej oraz identyfikacja 
prawidłowości w przestrzennym rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych pro-
dukujących gry wideo w Polsce, a także zbadanie zależności tego rozmieszczenia 
z lokalizacją wybranych działalności kreatywnych. Uwzględniono przy tym liczbę 
pracowników, rok rozpoczęcia działalności, a także kategorie oraz platformy pro-
dukowanych gier.

Zakres przestrzenny pracy objął obszar Polski, w badaniu wzięto pod uwagę 
podmioty gospodarcze funkcjonujące według stanu na 12 grudnia 2017 r. Przyjęcie 
ściśle określonego punktu czasowego wynikało z daty pozyskania stosownych baz 
danych, stanowiących podstawę badania. 

Z uwagi na przyjęty cel w pracy uwzględniono podmioty gospodarcze, które 
główną siedzibę posiadały w Polsce. Dotyczyło to także sytuacji, w których ich 
główna siedziba znajdowała się w Polsce, a oddziały były zlokalizowane poza gra-
nicami. Pominięto natomiast jednostki, które na terenie kraju posiadały jedynie od-
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działy, a siedziba główna była zlokalizowana w krajach trzecich. Wynikało to z braku 
możliwości pozyskania wiarygodnych informacji o tego typu podmiotach zwłaszcza 
w sytuacji, w której firmy zagraniczne podzlecały opracowanie poszczególnych kom-
ponentów gier polskim osobom fizycznym lub prawnym. 

Jako producentów gier uznano podmioty gospodarcze oznaczające każdego ak-
tywnego uczestnika procesów gospodarczych, niezależnie od jego formalnego statusu 
prawnego, który w momencie badania zajmował się produkcją gier wideo. Podstawą 
badania była opracowana przez studio CHV’OK strona „Baza Polski GameDev”1, 
która zawiera listę producentów gier wideo funkcjonujących na terenie kraju. Baza 
funkcjonuje od lutego 2015 r. i jest aktualizowana co miesiąc. Należy przy tym za-
strzec, iż ma ona charakter niezależny, a osoby zajmujące się tworzeniem i uaktualnia-
niem danych robią to na zasadzie wolontariatu, stąd część zawartych w niej informacji 
może być nieaktualna. Istotnym problemem jest także to, iż szereg producentów 
gier nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie figuruje w związku z tym 
w oficjalnych rejestrach. W celu ograniczenia ryzyka z tym związanego informacje 
o każdym podmiocie pozyskane z powyższego źródła były w dalszym etapie badań 
weryfikowane oraz w szeregu przypadków poszerzane przez autorów w oparciu 
o serwisy internetowe: np. GRY-OnLine.pl2, Polygamia.pl3, Linkedin4, strony Poznań 
Game Arena5, fora internetowe poświęcone grom6, strony własne badanych firm oraz 
ich profile na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube). Zakres 
weryfikowanych informacji obejmował: nazwę firmy, adres, liczbę pracujących, rok 
powstania oraz kategorie i platformy produkowanych gier. Z badania wykluczono 
firmy, które nie wykazywały żadnej aktywności od przynajmniej 2 lat, zawiesiły swoją 
działalność albo były w stanie upadłości. 

Informacje na temat lokalizacji siedzib firm pozyskano z ich oficjalnych stron 
internetowych (w tym także społecznościowych) oraz fanpage’ów. W przypadku 
braku stosownych danych w pracy uwzględniano fizyczny adres rozliczeniowy lub 
kontaktowy zawarty na stronach internetowych Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG7) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS8). 
W zdecydowanej większości wypadków umożliwiało to pozyskanie pełnego adresu 
oraz roku założenia. Zebrane dane zostały zgeolokalizowane w oparciu o posiadane 
dane adresowe.

1 http://polskigamedev.weebly.com/
2 https://www.gry-online.pl/
3 https://polygamia.pl/
4 https://pl.linkedin.com/
5 https://www.gamearena.pl/pl/
6 np. https://www.indiedb.com/
7 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx 
8 http://www.krs-online.com.pl/ 
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Najczęściej spotykane problemy związane z pozyskiwaniem informacji obejmo-
wały sytuacje, w których:

oficjalna rejestracja firmy następowała znacznie wcześniej, zanim faktycznie zaczy-
nała ona działalność oraz wchodziła z określonym produktem na rynek, 
oficjalna rejestracja była poprzedzona działalnością nieformalną (czasami nawet 
wieloletnią),
nastąpiły zmiany dominującego profilu działalności firm powodujące, iż produ-
cenci gier w rejestrach publicznych przypisani byli do innych podklas działalności 
(np. produkcja komputerów, sprzedaż oprogramowania). 

W powyższych wypadkach jako początek rozpoczęcia działalności przyjmowano 
zawsze rok pierwszych przejawów funkcjonowania, niezależnie od tego, czy miały 
one formalny, czy też nieformalny charakter.

Istotnym problemem było określenie liczby osób pracujących w poszczegól-
nych jednostkach. W szeregu wypadkach wynikało to np. z braku precyzyjnej infor-
macji, podawanej jedynie w określonych przedziałach. Prawdopodobne stanowiło 
to odzwierciedlenie relatywnie dużej zmienności liczby pracowników. Należy przy 
tym mieć na uwadze, iż podana liczba nie zawsze oddawała rzeczywistą skalę osób 
zaangażowanych w produkcję gier, ze względu na często praktykowaną współpracę 
nieformalną względnie współpracę opartą o umowy zlecenia czy o dzieło z osobami 
trzecimi (co jest zresztą cechą charakterystyczną działalności twórczych). Z tego też 
względu przyjęto następujące założenia:

jeżeli liczba pracowników była określona przedziałem – przyjmowano środkową 
wartość takiego przedziału,
jeżeli w jednostce posiadającej wiele lokalizacji podano tylko ogólną liczbę pracu-
jących, rozdzielano ją proporcjonalnie do liczby oddziałów,
jeżeli zatrudniane były okresowo osoby na umowę zlecenie – pomijano je 
i uwzględniano tylko liczbę pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę 
o pracę.

W pracy zastosowano istniejący podział przedsiębiorstw ze względu na liczbę 
pracujących określony w stosownych przepisach dotyczących definicji małych i śred-
nich przedsiębiorstw (OJ L 124, 20.05.2003): firmy jednoosobowe (1 osoba), mikro-
przedsiębiorstwa (2-9 osób), małe przedsiębiorstwa (10-49), średnie przedsiębiorstwa 
(50-249) oraz wydzielone dodatkowo duże przedsiębiorstwa (powyżej 250). 

Na potrzeby analizy zaproponowano także podział gier wideo na kategorie 
i platformy oparty o klasyfikacje stosowane w literaturze przedmiotu oraz przez 
uczestników rynku gier wideo (tab. 1). 

Pierwsze trzy kategorie wydzielono na podstawie wykorzystywanego sprzętu 
(hardware), natomiast trzy kolejne – na podstawie oprogramowania koniecznego do 
korzystania z gier (software). Z kolei podział na platformy bazował tylko na oprogra-
mowaniu. W kategorii gry komputerowe uwzględniono przy tym trzy najpopular-

–

–

–

–

–

–
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niejsze systemy operacyjne (Windows, Mac OS i Linux) oraz 5 platform dystrybucji 
cyfrowej (Steam, Origin, Desura, Windows Store, GOG). W kategorii konsol wzięto 
pod uwagę produkty najważniejszych producentów konsol (w tym konsol prze-
nośnych). W grupie urządzeń mobilnych (smartfony) znalazły się główne systemy 
operacyjne funkcjonujące na rynku (np. Android, iOS). 

Tabela 1. Klasyfikacja kategorii i platform gier wideo – stan w 2017 r.
Table 1. Classification of categories and platforms for video games – as of 2017Classification of  categories and platforms for video games – as of  2017
Podstawa wydzielenia Kategorie gier Platformy gier

Sprzęt komputerowy 
(hardware)

Komputerowe Windows, Mac, Linux, Steam, Origin, Desura, 
Windows Store, GOG

Konsolowe
PS, PS2, PS3, PS4, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, 
Xbox One, Game Boy Advance, Nintendo DS, 
Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo WiiU

Mobilne Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry 
World, Amazon, Meego, Symbian

VR VR (Steam)

Oprogramowanie 
(software)

Przeglądarkowe bazujące na multimedialnych wtyczkach do 
przeglądarek, Kongregate, Spilgames, Gamedesire

Społecznościowe Facebook, Odnoklassniki, VK&OK, NK

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Kategorie gier przeglądarkowych i społecznościowych potrzebują do działania 
przeglądarki internetowej, przy czym dodatkowo gry społecznościowe wymagają 
założenia własnego konta (np. na Facebooku) i posiadania przynajmniej jednej osoby 
w sekcji „znajomi”. Z kolei kategoria Virtual Reality (VR) obejmuje gry wykorzystują-
ce najnowocześniejszą technologię w postaci tzw. rozszerzonej rzeczywistości. Przyję-
ta klasyfikacja obejmuje zdecydowaną większość rynku i pomija kategorie i platformy 
o marginalnym udziale (np. historyczne produkty firm Amiga, Spectrum czy Atari). 

Do analizy działalności kreatywnych wykorzystano dane o lokalizacji oraz domi-
nującej działalności podmiotów gospodarczych określone według Polskiej Klasyfika-
cji Działalności 2007 (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885), pozyskane z baz Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej według stanu na koniec 2018 r. 

Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora gier wideo

Literatura przedmiotu z zakresu gier wideo jest bardzo obszerna i sytuuje się na 
pograniczu nauk społecznych (m.in. ekonomii, geografii społeczno-ekonomicznej, 
socjologii), humanistycznych i ścisłych [Surdyk 2009]. Prowadzone dotychczas bada-
nia w tej ostatniej grupie dotyczyły m.in. funkcjonowania przemysłu gier [Tschang 
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2007, Teipen 2008], jego znaczenia dla współczesnej gospodarki [Crandall et al. 2006, 
Bobrowski et al. 2017], wielkości rynku [Newzoo 2018; PricewaterhouseCoopers 
2018], kształtowania marketingu związanego z grami [Williams 2002, Liboriussen 
2016], zagadnień psychologicznych i socjologicznych [Gentile 2011, Ivory 2013, 
Greitemeyer, Mügge 2014, Krawczyk 2015], różnych aspektów pedagogiki [Connol-
ly 2012]. Efektem bardzo szerokiego zainteresowania środowiska naukowego jest 
niebywała różnorodność realizowanych badań, co wprawdzie pozwala uwzględniać 
bardzo różne punkty widzenia, podejścia koncepcyjne oraz stosowane metody na-
ukowe, ale jednocześnie istotnie utrudnia dokonanie syntezy uzyskanych wyników. 
Należy także zauważyć, iż w pracach poświęconych tematyce gier relatywnie rzadko 
uwzględniany był wymiar przestrzenny [m.in. Cornford, Naylor, Driver 2000, Te-
ipen 2008, Plum, Hassink 2014, Storz, Riboldazzi, John 2015], przy tym głównie 
dotyczył skali ogólnokrajowej i porównań międzynarodowych. Powoduje to istnienie 
luki poznawczej w zakresie wpływu rozwoju sektora gier na przestrzeń w układach 
regionalnych i lokalnych. 

Należy przy tym zauważyć, iż w literaturze przedmiotu w odniesieniu do sek-
tora gier używane są różne określenia, np. gry komputerowe, gry wideo, gry cyfro-
we [Kuipers 2010, Pitrus 2012]. Najczęściej są one traktowane jako równoważne; 
z uwagi na powszechność stosowania w literaturze zagranicznej określenia „video 
games” zostało ono przyjęte w pracy. Istotnym problemem jest także brak ujedno-
liconych systemów klasyfikacyjnych gier, metod badania oraz samej definicji gier 
wideo. W tym kontekście przyjęto bardzo pojemną definicję Smed i Hakonen [2003], 
w której są to po prostu gry realizowane za pomocą programu komputerowego. 
Z kolei za Ząbeckim [2015] przyjęto definicję geografii gier wideo, jako zajmującą się 
przestrzenną analizą zróżnicowania i funkcjonowania sektora gier, w tym produkcją 
i konsumpcją gier. 

W terminologii związanej z rynkiem gier na określenie producentów gier sto-
sowane jest określenie Gamedev. Wywodzi się ono z angielskiego skrótu Video Game 
Development i w zależności od podejścia oznacza studio lub zespół, który zajmuje się 
produkcją danej gry [Pulsipher 2009] lub „sumę” wszystkich działalności związanych 
z jej wytworzeniem i późniejszym rozwojem [O’Donnell 2012a]. W tym ostatnim 
przypadku obejmuje ona m.in.: programowanie [np. skrypty, kody źródłowe], grafi-
kę i animacje, tworzenie ścieżki dźwiękowej, design [np. projektowanie poziomów, 
mechanika] oraz scenariusze [Tonina 2009]. Jak wskazuje Aoyama i Izushi [2008] 
błędne jest przy tym założenie, iż produkcja gier ogranicza się tylko i wyłącznie do 
studia lub wąskiej grupy osób ją tworzących. Ważnym elementem procesu tworzenia 
gier stają się bowiem także konsumenci. Poprzez systemy interakcji producentów 
z użytkownikami np. w ramach beta testów [badanie jakości, wydajności i stabilności 
gry przed jej finalnym wydaniem] lub w ramach dystrybucji gier na zasadach wczes-
nego dostępu, użytkownicy mogą formułować uwagi i wskazówki odnośnie dalszego 
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rozwoju produktu. Są one z reguły [przynajmniej częściowo] uwzględniane, ponie-
waż przyczyniają się istotnie do ich udoskonalenia i przekładają się na zwiększenie 
zysków ze sprzedaży [Aoyama, Izushi 2008]. Szereg gier sukces rynkowy uzyskało 
już na etapie wczesnego dostępu [np. Minecraft, PlayerUnknown’s Battlegrounds, 
Subnautica, Prison Architect] a według szacunków Lin, Bezemer, Hassan [2018] 
około 15% gier na platformie cyfrowej Steam korzysta z tej strategii sprzedaży co 
powoduje, iż sztywna granica między twórcami gier a ich konsumentami w wielu 
wypadkach się zaciera. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia formalnego przypisania producentów gier 
do określonych form aktywności (np. w ramach statystycznej klasyfikacji działalno-
ści gospodarczej we UE) odgrywa fakt, iż w szeregu wypadkach wyewoluowali oni 
z podmiotów zajmujących się wcześniej inną działalnością np. produkcją podze-
społów do konsol czy komputerów, produkcją oprogramowania, sprzedażą sprzętu 
komputerowego, itd. [Humphreys et al. 2005]. Ponadto problemem jest także to, 
iż część z twórców gier na wczesnym etapie swojej aktywności nie zgłasza jej do 
rejestrów publicznych (np. statystycznych czy podatkowych), a część (np. działająca 
hobbistycznie, doraźnie czy z pobudek ideologicznych9) nie zgłasza jej w ogóle. 

Wielkość firm zajmujących się produkcją gier ściśle związana jest z ekonomicz-
nymi aspektami funkcjonowania (np. możliwościami pozyskania kapitału), ale także 
stanowi konsekwencję szeregu różnych uwarunkowań, np. pozycji na rynku, rodzaju 
dostarczanego produktu, liczby obsługiwanych platform czy istniejących przepisów 
prawnych. Z punktu widzenia oferowanego produktu wyróżnia się trzy główne ka-
tegorie gier [Bobrowski et al. 2015]: 

„AAA”, wymagające najwyższych nakładów finansowych związanych z produk-
cją oraz marketingiem. Zazwyczaj są one tworzone przez bardzo duże zespoły 
współpracujące z wieloma firmami zewnętrznymi, tworzony produkt z założenia 
przeznaczony jest na rynek globalny i dostępny przeważnie na wielu platformach 
[Bobrowski et al. 2015],
gry niskobudżetowe, stanowiące bardzo niejednorodną grupę pod względem pono-
szonych nakładów finansowych czy wielkości zespołów je opracowujących. Z uwagi 
na olbrzymią konkurencję tylko nieznaczna część z nich odnosi sukces rynkowy,
gry niezależne („Indie Games”). Najczęściej produkowane bez udziału wydawcy 
i publikowane samodzielnie za pośrednictwem Internetu; zespoły je opracowujące 
są z reguły bardzo małe – od jednej do 10 osób [Rose 2011].

Nieborg i de Kloet [2013] wskazuje na kluczowe wydarzenia, które przyczyniły 
się do rozwoju przemysłu gier w skali Europy: szybkie upowszechnienie smartfo-
nów, tabletów i mediów społecznościowych, ułatwienie dostępu do taniego, szero-

9 dotyczy to np. części producentów zakładających pełną i niczym nieograniczoną swobodę 
twórczą (np. w segmencie gier niezależnych – Indie Games)

–

–

–
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kopasmowego i mobilnego Internetu, wprowadzenie technologii obsługujących gry 
do przeglądarek internetowych (np. HTML5, Adobe Flash Player) oraz powstanie 
sklepów cyfrowych wykorzystujących płatności elektroniczne. Należy mieć przy tym 
na uwadze złożony sposób uzyskiwania przychodów przez firmy związane z sekto-
rem gier wideo. Składają się na niego przychody ze sprzedaży detalicznej, zakupów 
w grach (tzw. in-app purchases), w tym w szczególności w grach darmowych (free-to-play), 
abonamentu w grach typu pay-to-play, udostępnienia gier na portalach społecznoś-
ciowych, sprzedaży dystrybucji cyfrowej na komputery i konsole, materiałów wideo 
z gier (tzw. stream10 z gaming video content – GVC), e-sportu11 (sponsoring, reklama, 
sprzedaż biletów, gadżetów) oraz wpływy związane z wirtualną rzeczywistością (VR, 
AR, MR12). Według prognoz najbardziej dynamiczny wzrost przychodów powinien 
się w przyszłości wiązać z grami na urządzenia mobilne (smartfon, tablet) oraz 
z GVC, e-sportu i wirtualnej rzeczywistości [SuperData Research 2017a, 2017b]. 

Należy mieć także na uwadze obserwowaną zmianę modelu dystrybucji gier. 
W latach wcześniejszych wiązała się ona z zakupem licencji wyłącznego prawa do 
dystrybucji gry w danym kraju. Towarzyszyło temu „place branding”, czyli dostosowanie 
produktu do lokalnego rynku, np. poprzez opracowanie stosownej wersji językowej 
czy odrębne działania marketingowe. Aktualnie dominuje model sprzedaży gotowych 
produktów bez ograniczeń krajowych, w dużej mierze tylko w wersji elektronicznej 
za pomocą platform dystrybucji cyfrowej (np. Steam, Origin, Uplay, Battle.net, GOG, 
PlayStation Network, Xbox Live, Google Play). Jednocześnie sektor produkcji gier 
rozwija się bardzo nieregularnie w wymiarze przestrzennym. Cyfrowa dystrybucja gier 
wprawdzie nie wiąże się z barierami geograficznymi, jednakże z uwagi na nierówno-
mierny dostęp do Internetu i silnie zróżnicowaną przepustowość połączeń w różnych 
układach terytorialnych [por. Johns 2005, Janc 2017] przekłada się na pogłębianie 
różnic w możliwościach rozwoju sektora gier. W związku z popularyzacją narzędzi 
umożliwiających tworzenie gier oraz mnogość platform do ich dystrybucji obserwo-
wać można dynamiczny wzrost liczby twórców gier, czemu towarzyszy jednocześnie 
spadek jakości oferowanych przez nich produktów. Jak podkreśla Prescott i Boggs 
[2014] zauważalna jest jakościowa „wtórność” większości gier polegająca na opieraniu 
się na już istniejących pomysłach, rozwiązaniach technologicznych i modach. W efek-
cie wiele z nich oferuje bardzo podobny rodzaj rozgrywki np. w zakresie tematyki, 
mechaniki oraz sposobu interakcji.

10 Stream rozumiany jako przesyłanie obrazu video oraz dźwięku przez Internet w czasie 
rzeczywistym – [Hilvert-Bruce et al. 2018].

11 e-Sport, czyli sporty elektroniczne, których istotą jest rywalizacja między zawodnikami. Roz-
grywka może odbywać się poprzez Internet lub lokalną sieć komputerową (LAN) [Hutchins 
2008].

12 VR – virtual reality (rzeczywistość wirtualna), AR – augmented reality (rzeczywistość roz-
szerzona), MR – mixed reality (rzeczywistość mieszana / hybrydowa) [Kurilovas 2016]
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Producenci gier wideo a sektor kreatywny

Wydaje się, iż z punktu widzenia badań nad sektorem gier wideo kluczową rolę 
w pełnym zrozumieniu i wyjaśnieniu jego rozwoju może mieć koncepcja sektora kre-
atywnego13 [Stachowiak 2015]. Wiąże się to z faktem, iż kreacja towarzyszy w zasadzie 
całemu procesowi tworzenia gier, od pojawienia się pierwotnego pomysłu, poprzez 
jego techniczne opracowanie, komercjalizację, aż do fazy funkcjonowania gry na 
rynku związanej z tworzeniem relacji ze społecznościami sieciowymi. 

Jak zauważa Potts et al. [2008] stosowane w literaturze przedmiotu definicje sek-
tora kreatywnego generalnie nawiązują do pierwotnego podejścia zaproponowanego 
przez Brytyjski Departament ds. Kultury, Mediów i Sportu [DCMS, 1998]. W tym 
ujęciu są to działalności mające swoje źródła w kreatywności jednostek, w ich umiejęt-
nościach i talencie, które poprzez tworzenie i wykorzystywanie własności intelektualnej 
stanowią podstawę do tworzenia bogactwa oraz powstawania miejsc pracy. Rozwój 
działalności kreatywnych związany jest ze wzrostem znaczenia wiedzy we wszystkich 
aspektach produkcji gospodarczej, dystrybucji i konsumpcji oraz rosnącą rolą sektora 
usług [Kotylak 2013]. Stachowiak [2015] wyróżnił przy tym następujące poziomy anali-
zy w badaniach sektora kreatywnego: jednostki ludzkie (kreatywność ludzi), pojedyncze 
podmioty gospodarcze, branże lub zbiory branż (np. branża gier wideo), miasta lub 
regiony (np. miasto kreatywne, region kreatywny), gospodarka (np. analizy makro-
ekonomiczne). Wskazał jednocześnie, iż w literaturze przedmiotu dominują analizy 
branż (np. przemysł muzyczny, filmowy) [Stachowiak 2015]. Wzrost znaczenia sektora 
kreatywnego przejawia się podjęciem szeroko zakrojonych badań w zakresie geografii 
gospodarczej i organizacji przestrzennej gospodarki [Plum, Hassink 2014].

Istotnym problemem związanym z zagadnieniem sektora kreatywnego jest prak-
tyczna operacjonalizacja tego pojęcia. Jak zauważa Namyślak [2013] w ogólnym ro-
zumieniu za kreatywne można uznać te działalności, które zajmują się wytwarzaniem 
lub wykorzystywaniem wiedzy i informacji opierając się na własności intelektualnej. 
Niektórzy proponują nawiązanie w tym wypadku do sektora kultury [Hesmondhalgh 
2002] lub kreatywnej ekonomii [Howkins 2002]. Liczne próby usystematyzowania 
sektora kreatywnego (m.in. DCMS 1998, Economic Review Committee… 2002, Analiza 
potrzeb… 2009] nie dają przy tym jednoznacznej odpowiedzi, jak powinno się ujmo-
wać gry wideo w tym kontekście. Wynika to z faktu, iż tworzenie gier wideo z reguły 
stanowi syntezę szeregu bardzo różnych działalności twórczych, jak np. programowa-
nie komputerowe, muzyka, film, fotografia, działalność literacka, działalność wydaw-

13 W literaturze przedmiotu stosowane są w tym kontekście pojęcia przemysłu kreatywnego, 
przemysłu kultury oraz sektora kreatywnego. Nie wdając się w bardzo obszerną dyskusję 
w ich zakres znaczeniowy w pracy przyjęto pojęcie sektora kreatywnego [por. Kotylak 2013, 
Stachowiak 2015]. 
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nicza, itd. W szeregu przypadkach produkcja gier wiąże się z tworzeniem zupełnie 
nowych, niewystępujących w innych segmentach gospodarki stanowisk pracy, np. level 
editor (edytor poziomów), storyteller (narrator), concept artist (grafika koncepcyjna), game 
designer (projektant). Ponadto efektem dynamicznego rozwoju tego sektora jest duża 
zmienność zjawisk w nim zachodzących związanych m.in. z rewolucją technologiczną 
[LaViola 2008], sposobami interakcji [Natkin 2006], wpływem gier na budowanie 
kapitału ludzkiego i społecznego [m.in. Connolly et al. 2012], zachowania społeczne 
[Greitemeyer, Mügge 2014], sposoby spędzania wolnego czasu [Cummings, Van-
dewater 2007]. Wiąże się z tym także obserwowane zacieranie się granic pomiędzy 
poszczególnymi działalnościami kreatywnymi np. grami i filmem [Başcı, Tanakıncı 
2019] czy grami i sztukami plastycznymi [Smuts 2005]. 

W praktyce w stosowanych klasyfikacjach sektora kreatywnego obserwować 
można przypisanie sektora gier wideo do bardzo różnych kategorii lub subkategorii 
(tab. 2). W zależności od stosowanych założeń stanowiły one przy tym jedynie ich 
element składowy np. w ramach nowych mediów, oprogramowania, mediów cyfro-
wych. Jedynie podejście zaproponowane przez DCMS [1998] w Wielkiej Brytanii 
wyodrębniło odrębną subkategorię dedykowaną grom.

Cechą charakterystyczną producentów sektora gier wideo jest funkcjonowanie 
ściśle w oparciu o podejście projektowe (project-based) i wysoką elastyczność pro-
dukcji, co może przekładać się na, nie zawsze pożądane, zjawisko ograniczania proce-
su standaryzacji produktów i kodyfikacji wiedzy [Sorenson et al. 2006]. Podejście takie 
umożliwia jednak tworzenie nowych, bardziej złożonych technologicznie gier przy 
udziale większej liczby partnerów, w tym także konsumentów [Balland et al. 2012]. 
W tych warunkach, jak zauważa Izushi i Aoyama [2006], kluczowym elementem 
wpływającym na sukces rozwoju sektora producentów gier wideo w poszczególnych 
układach terytorialnych jest zdolność gospodarki do międzysektorowego transferu 
umiejętności. Uwarunkowana jest ona wieloma czynnikami, np. siłą obecnych prze-
mysłów (sektorów gospodarki), statusu społeczno-ekonomicznego przedsiębiorców 
lub obecności firm pionierskich. Na podstawie doświadczeń z Montrealu Granda-
dam et al. [2013] wyróżnił trzy poziomy takiej współpracy w ramach sektora gier: 
najniższy poziom (np. pracownicy) skupia się na poszukiwaniu wiedzy i rozwiązań, 
średni (np. profesjonalne i publiczne organizacje, galerie, stowarzyszenia) zajmuje się 
poszukiwaniem inspiracji z niższego poziomu oraz dbaniem o pogłębianie wzajem-
nych relacji, najwyższy poziom natomiast (firma główna oraz np. startupy, dostawcy 
oprogramowania, agencje szkoleniowe, konsultanci i usługodawcy) nakierowany jest 
na twórcze wykorzystywanie zasobów stworzonych „poniżej”. W tym kontekście 
Grandadam et al. [2013] jako najważniejsze czynniki rozwoju firm tego typu wskazuje 
silną współpracę międzysektorową oraz przyjazną politykę publiczną. 

W badaniach podkreśla się także znaczenie czynników związanych z instru-
mentami wsparcia finansowego, kosztami wynajmu, otwartości społeczeństwa czy 
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wysokiej jakości życia [Dyer-Witheford, Sharman 2005; Tremblay, Rousseau 2005]. 
Ponadto zwraca się uwagę na znaczenie wykwalifikowanych osób nie będących bez-
pośrednio związanych z tym sektorem, ale pełniących dużą rolę w procesie genero-
wania oraz rozprzestrzeniania wiedzy i innowacji [Aoyama, Izushi 2003; Arvidsson 
2007]. Oprócz tego jako bardzo ważny czynnik lokalizacyjny wskazywane są koszty 
pracy oraz wsparcie publiczne Kerr [2012]. Znaczenie pomocy publicznej wydaje 
się szczególnie istotne, ponieważ może znacząco ograniczać ryzyko prowadzenia 
działalności gospodarczej o kreatywnym charakterze, które z zasady ryzykiem takim 
jest obarczone [Tschang 2007]. Szereg badań zwraca także uwagę na powiązania prze-
strzenne sektora gier z innymi działalnościami kreatywnymi, co umożliwia osiągnięcie 
znaczącego efektu synergii. Dotyczy to m.in. przemysłu filmowego i muzycznego [Pi-
lon, Tremblay 2013] a także mangi (komiksy) i filmów animowanych [Soken 2001]. 

Tabela 2. Wybrane klasyfikacje działalności kreatywnych według wydzielonych 
kategorii i subkategorii podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 
związaną z grami wideo
Table 2. Selected classifications of  creative activities by identified categories and 
subcategories of  economic entities conducting activities connected with video games

Twórca klasyfiakcji działalności 
kreatywnych

Kategorie związane 
z grami wideo

Subkategorie związane 
z grami wideo

Departament Kultury, Olimpiady, Mediów 
i Sportu (DCMS) (Wielka Brytania)

Interaktywne 
oprogramowanie 
rekreacyjne

Oprogramowanie 
komputerowe
i konsolowe

Ministerstwo Handlu i Przemysłu 
(Singapur) Media Media cyfrowe

Ministerstwo Gospodarki oraz Edukacji, 
Kultury i Nauki (Holandia)

Kreatywne usługi 
biznesowe Nowe media i gry

KEA European Affairs (Belgia) Przemysły kultury Gry wideo

Światowa Organizacja Własności 
Intelektualnej (WIPO) (Szwajcaria)

Podstawowe prawa 
autorskie Oprogramowanie

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. 
Handlu i Rozwoju (UNCTAD) (Szwajcaria) Kreacje funkcjonalne Nowe media

ECORYS (Polska)  Informacja
i Komunikacja

Działalność 
wydawnicza w zakresie 
gier komputerowych

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Prowadzone badania wskazują na silną koncentrację przestrzenną producentów 
gier – np. pod względem zatrudnienia Los Angeles obejmowało ok. 40% wielkości 
całego zatrudnienia w skali USA [Pilon, Tremblay 2013]. Z kolei w Wielkiej Brytanii 
19% rynku pracy związanego z grami skoncentrowana była w Londynie, 18% w jego 
bezpośredniej bliskości, a 30% – w okolicach Liverpoolu oraz Manchesteru [Skillset 
2009]. Bardzo silna koncentracja firm tego sektora obserwowana była także w Danii 
(Kopenhaga – 70%) [The Danish… 2011], a częściowo także w Niemczech, gdzie 
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najwięksi producenci gier zlokalizowani byli głównie w stolicach landów [Liebe, 
Tielebier 2014]. 

Badania sektora kreatywnego z punktu widzenia przestrzeni gospodarczej wska-
zują na dużą rolę klastrów w kształtowaniu się wyspecjalizowanych rynków pracy 
oraz tworzeniu się sieci powiązanych ze sobą firm o określonej lokalizacji geogra-
ficznej np. muzycznych, graficznych i filmowych [Storper, Christopherson 1987; 
Christopherson, Storper 1989; Power 2002; Power, Scott 2004]. Należy przy tym 
podkreślić, iż czynniki determinujące powstawanie i ekspansję podmiotów gospodar-
czych są odmienne w zależności od jednostki terytorialnej, wielkości firm, etapu ich 
rozwoju itd. Natomiast w wymiarze ogólnym głównymi generatorami podmiotów 
kreatywnych są duże miasta i to one gwarantują dostęp do nowych rynków oraz 
zasobów [Kourtit, Nijkamp 2013].

Należy mieć na uwadze, iż szereg czynników rozwojowych firm, w tym m.in. 
osiągane wyniki organizacyjne, rozwój nowych produktów, wielkość inwestycji w ba-
dania i rozwój jest uzależnione także od długości ich funkcjonowania na rynku 
[Hansen 1999, García-Quevedo et al. 2014]. Wiek firm przekłada się także na sposób 
uczenia się (zdobywania doświadczenia) i proces starzenia się technologii. W firmach 
młodych zjawiska te przebiegają z większą intensywnością, natomiast w jednostkach 
starszych – wolniej i jednocześnie bardziej stabilnie. W efekcie działania inwestycyjne 
młodych firm charakteryzują się większym ryzykiem, podczas gdy starszych – mniej-
szym, opartym o zdobyte doświadczenie w zakresie wdrażania innowacji [Sørensen, 
Stuart 2000, Criscuolo et al. 2012].

W skali Polski można obserwować brak ukształtowanych, sformalizowanych sie-
ci współpracy pomiędzy instytucjami związanymi z grami wideo, jedynym z niewielu 
prób tego rodzaju jest Digital Entertainment Cluster w Krakowie [Micek, Piziak 2017]. 
Brak jest również widocznych, ukierunkowanych narzędzi wsparcia publicznego dla 
przedsiębiorców z zakresu produkcji gier wideo [Liebe, Tielebier 2014]. W wymia-
rze międzynarodowym pewnym atutem Polski są relatywnie niskie koszty pracy, co 
jednak głównie może mieć przełożenie na rozwój oddziałów firm zagranicznych 
wykonujących wybrane komponenty finalnego produktu.

Producenci gier wideo w Polsce – wyniki badań 

W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano łącznie 621 podmiotów 
produkujących gry wideo na obszarze Polski. Ze względu na przyjęte w pracy zało-
żenia z dalszej analizy zostały wykluczone jednostki, których główna siedziba znajdo-
wała się poza granicami kraju (8 % podmiotów), w stosunku do których nie można 
było pozyskać żadnych szczegółowych informacji – np. w wyniku zaprzestania lub 
zawieszenia działalności (7 %) lub określić fizycznego adresu (6 %). Ostatecznie do 
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dalszych etapów badania zakwalifikowano 489 podmiotów gospodarczych. Przy tym 
w uwzględnionych jednostkach w stosunku do 5 % nie udało się określić roku roz-
poczęcia działalności, a 18% – liczby pracowników. Natomiast wszystkie podmioty 
udało się zaklasyfikować do przyjętych kategorii i platform. 

Badania pokazały, iż zdecydowana większość podmiotów (ponad 60%) produ-
kowała gry tylko w ramach jednej kategorii. Przy tym 62% jednostek produkowało 
gry mobilne, 58% komputerowe, 20% przeglądarkowe, 7% VR oraz 5% społecznoś-
ciowe. Obserwowana struktura była prawdopodobnie efektem preferowania kategorii 
najbardziej popularnych wśród użytkowników, o najmniejszych barierach wejścia na 
rynek związanych z łatwo dostępnymi (w tym darmowymi) narzędziami do produk-
cji gier oraz sposobami dystrybucji, np. w ramach dystrybucji cyfrowej (mobilne, 
komputerowe). 

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących dominowały mikroprzedsiębiorstwa (2-9 
pracujących) – stanowiły one ponad 51% ogółu badanej populacji. Małe jednostki 
(10-49) obejmowały około 28%, średnie nieco ponad 5%, a duże zaledwie 0,3%. 
Przy tym zdecydowanie najliczniejsze były firmy zatrudniające jednego lub dwóch 
pracowników (ryc. 1), a wraz ze wzrostem liczby pracujących udział firm wyraź-
nie malał. Wskazuje to, iż sektor producentów gier wideo w Polsce był bardzo 
rozdrobniony i zdominowany przez jednostki niewielkie, mające z reguły skromne 
możliwości inwestycyjne i ograniczone możliwości ekspansji. Ich istnienie wiązało się 
bardzo często z niewielką liczbą oferowanych gier (często była to tylko jedna gra), 
z tego względu cechowały się prawdopodobnie nieustabilizowaną strukturą przycho-
dów uzależnionych od mocno zmiennej w czasie popularności ograniczonej liczby 
produktów. Część z tych firm miała prawdopodobnie charakter efemeryczny, na co 
wskazuje stosunkowo liczna w pozyskanej bazie grupa jednostek nieaktywnych oraz 
duża zmienność w czasie firm zawartych w historycznych bazach GameDev. 

Można przy tym zauważyć, iż wraz z wielkością badanych podmiotów zwięk-
szała się liczba platform, dla których oferowały one produkowane gry. Wydaje się to 
naturalne i było związane z posiadanymi zasobami (ludzkimi, sprzętowymi, kosztami 
oprogramowania, itd.), koniecznymi dla poszerzania grupy potencjalnych odbiorców. 
Prawdopodobnie wiązało się przy tym ze stosowaną strategią szeregu producentów 
polegającą na opracowaniu produktu na jedną – dwie najpopularniejsze platformy 
i uzależnienie dalszego zwiększenia ich liczby od ewentualnego sukcesu rynkowego. 
Pewną rolę mogła odgrywać także chęć specjalizacji niektórych firm na wybranej 
platformie ze względu na dążenie do zapewnienia najlepszej jakości swoich produk-
tów. Należy także mieć na uwadze zjawisko wywierania wpływu ze strony wytwórców 
sprzętu (np. konsole) na niektórych producentów gier zmierzające do tego, aby ich 
produkty były dostępne tylko na wybranej platformie, zapewniając jej ekskluzywność 
i wzrost zainteresowania klientów (Egenfeldt-Nielsen et al. 2015). Dotyczyło to jed-
nak z reguły najbardziej popularnych gier, głównie typu „AAA”. 
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Ryc. 1. Struktura firm produkujących gry wideo w Polsce według liczby pracowników 
– stan w końcu 2017 r.

Fig. 1. The structure of  video games producers in Poland by the number of  employees 
– as of  the end of  2017

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Biorąc pod uwagę rok powstania badanych podmiotów zauważalna była zdecydo-
wana przewaga liczby jednostek powstałych w ostatnich latach (ryc. 2). Można wyróż-
nić przy tym trzy zasadnicze okresy: 1990-2001 charakteryzujący się bardzo niewielką 
skalą powstawania nowych podmiotów w poszczególnych latach; 2002-2007 z nieco 
większymi przyrostami liczby firm rzędu 2-3% obecnego stanu rocznie; 2008-2017 
z bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem producentów gier, w tym kulminacją 
w roku 2014. Wskazane zmiany w upowszechnianiu się poszczególnych kategorii na-
wiązywały do obserwowanych przełomów technologicznych dotyczących sektora gier 
i związane były z pojawieniem się i rozwojem Internetu w Polsce w latach 90. XX w., 
rozpoczęciem działalności pierwszej globalnej platformy dystrybucji cyfrowej „Steam” 
w 2003 roku, premierami konsol kolejnych generacji (np. Nintendo SNES – 1990, Sony 
PlayStation – 1994, PlayStation 2 – 2000, PlayStation 3 – 2006, PlayStation 4 – 2013), 
dynamicznym rozwojem rynku smartfonów (od przełomowego w tym zakresie Apple 
iPhone – 2007) w powiązaniu z pojawieniem się systemu Android (2008), rozwojem 
rynku tabletów (Apple iPad – 2010), premierą urządzeń VR (np. Samsung Gear – 2014). 
Po roku 2014 obserwowany był spadek liczby nowo powstających podmiotów gospo-
darczych. Ze względu na dynamiczny rozwój sektora gier wideo na świecie trudno 
uzasadnić to czynnikami popytowymi (np. nasyceniem rynku). Prawdopodobnie więc 
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było to uwarunkowane ograniczonymi możliwościami powstawania nowych jednostek 
wiążącymi się np. z niedostatkiem odpowiednich zasobów ludzkich. 
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Ryc. 2. Struktura firm produkujących gry wideo według klasy wielkościowej oraz roku 
powstania – stan w końcu 2017 r.

Fig. 2. The structure of  video games producers by size class and the year of  establishment 
– as of  the end of  2017

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Można zauważyć także, iż w gronie podmiotów najstarszych występował naj-
większy odsetek firm średnich i dużych, praktycznie nie odnotowano natomiast firm 
jednoosobowych oraz mikroprzedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż od rozpoczęcia 
swojej działalności albo rozwinęły się one w jednostki większe, albo zakończyły 
funkcjonowanie. Jakkolwiek więc w ogólnej strukturze podmiotów gospodarczych 
dominowały jednostki bardzo małe, to w większości wypadków w dłuższym hory-
zoncie czasowym alternatywą dla nich był bądź dalszy rozwój i zwiększenie skali 
działalności, bądź wypadnięcie z rynku. Rozwiązaniem tego dylematu w obrębie 
firm najmniejszych mogło być poszukiwanie formuły funkcjonowania w ramach 
powiązań sieciowych (np. klastry), ale z uwagi na bardzo słaby poziom rozwoju 
klastrów cyfrowych w Polsce (przynajmniej w instytucjonalnym, sformalizowanym 
wymiarze), były one zdane przede wszystkim na siebie. Symptomatyczny wydaje się 
także brak powstających nowych firm średnich i dużych (po 2012 r. w ogóle takich 
przypadków nie odnotowano). Wskazuje to, iż prawdopodobnie zdecydowana więk-
szość producentów gier przechodziła ewolucję od działalności w skali mikro, do 
kategorii większych. Natomiast jak dotychczas nie obserwowano praktyki budowania 
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od razu większych zespołów producenckich, skupionych wokół realizacji określo-
nych projektów. Wydaje się, iż świadczy to o względnej słabości sektora, związanej 
z niechętnym angażowaniem się dużych podmiotów innych branż w przedsięwzięcia 
tego typu, prawdopodobnie ze względu na wysokie ryzyko ekonomiczne związane 
z działalnością kreatywną oraz z uwagi na problemy z ograniczoną dostępnością do 
odpowiedniej klasy specjalistów. 

Spośród badanych jednostek około 7% posiadało więcej niż jedną lokalizację. 
W grupie tej dominowały firmy o jednym oddziale poza siedzibą główną (6,5%). 
Pozostałe podmioty o wielooddziałowym charakterze odgrywały bardzo nieznaczną 
rolę. Posiadanie odrębnych oddziałów wiązało się najczęściej albo z chęcią dostępu 
do kadry specjalistów, albo było efektem wcześniejszych przejęć lub fuzji. Relatywnie 
niewielka liczba firm tego typu wskazuje na brak wyraźnych oznak konsolidacji rynku 
producentów gier co stanowi potwierdzenie, iż znajduje się on raczej na wstępnym 
etapie kształtowania. 

W wymiarze przestrzennym najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla rozwoju sek-
tora gier związane były z największymi ośrodkami metropolitalnymi pełniącymi 
istotne funkcje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej oraz działalności badawczej 
i naukowej (ryc. 3). Ogólnie w skali Polski producenci gier występowali w zaledwie 
81 gminach (co stanowiło niespełna 3,3 % gmin w kraju). W tym w Warszawie 
skoncentrowane było prawie 27% wszystkich podmiotów, w Krakowie – 12,5%, 
we Wrocławiu – 9,6%, a w Poznaniu – 6,5%. W pozostałych gminach występowała 
bardzo niewielka liczba firm tego typu, z reguły był to tylko jeden podmiot go-
spodarczy. Oszacowana łączna liczba pracujących w sektorze gier wideo wyniosła 
około 5,5 tys. osób. Przestrzenne struktury pracujących były przy tym analogiczne, 
jak w przypadku rozmieszczenia firm, z dominacją Warszawy, Krakowa, Wrocławia, 
Poznania oraz Gdańska. W wymiarze ogólnym nawiązywały one wyraźnie do hie-
rarchii osadniczej kraju. 

W pracy dokonano także sprawdzenia, na ile lokalizacja podmiotów sekto-
ra gier nawiązywała do lokalizacji innych działalności kreatywnych, wskazywanych 
w literaturze przedmiotu jako pośrednio związanych z rozwojem tego sektora. Op-
arto się przy tym na klasyfikacji działalności kreatywnych zaproponowanej przez 
Namyślak (2013), uwzględniającej podejście DCMS w Wielkiej Brytanii (por. tab. 2) 
oraz badania Stryjakiewicza i Stachowiaka (2010). Klasyfikacja ta w oparciu o Polską 
Klasyfikację Działalności (2007) wyróżniła łącznie 35 działalności kreatywnych. Spo-
śród nich do dalszego badania wybrano siedem działalności, potencjalnie związanych 
z sektorem gier (tab. 3):

działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyj-
nych,

–
–
–
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działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi,
działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyj-
nych,
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
działalność związana z oprogramowaniem.

Ryc. 3. Przestrzenne rozmieszczenie producentów gier wideo w Polsce 
– stan w końcu 2017 r.

Fig. 3. Spatial distribution of  video game producers in Poland 
– as of  the end of  2017 

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

–

–

–
–
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Tabela 3. Związki lokalizacji producentów sektora gier wideo z wybranymi działalnościami 
kreatywnymi w gminach Polski – stan w końcu 2017 r.
Table 3. The interrelations between the location of  video games producers and selected 
creative activities in Polish communes – as of  the end of  2017

Działalności kreatywne 
wyróżnione na poziomie 

podklas PKD 2007

Liczba gmin 
ogółem, 

w których 
wystąpiła dana 

działalność

Udział gmin 
posiadających 

podmiot 
gospodarczy 
sektora gier, 

wktórych 
wystąpiła dana 
działalność (%)

Wartość 
testu chi-
kwadrat

Istotność 
statystyczna 

testu chi-
kwadrat

Współ-
czynnik 

zależności 
fi (ϕ)

Działalność wydawnicza 
w zakresie gier 
komputerowych

90 54,3 398,5 <0,001 0,398

Działalność w zakresie 
nagrań dźwiękowych 
i muzycznych

287 80,2 305,3 <0,001 0,348

Działalność wydawnicza 
w zakresie pozostałego 
oprogramowania

285 71,6 238,9 <0,001 0,308

Działalność związana 
z dystrybucją filmów, 
nagrań wideo i 
programów telewizyjnych

22 22,2 227,7 <0,001 0,301

Działalność 
postprodukcyjna związana 
z filmami, nagraniami 
wideo i programami 

308 65,4 177,7 <0,001 0,266

Działalność związana 
z produkcją filmów, 
nagrań wideo i 
programów telewizyjnych

902 88,9 88,8 <0,001 0,188

Działalność związana 
z oprogramowaniem 1923 100 21,4 <0,001 0,092

Źródło: opracowanie własne / Source: own study

Ze względu na obserwowaną małą liczbę gmin posiadających zlokalizowane 
podmioty gospodarcze w obrębie poszczególnych działalności kreatywnych prze-
prowadzono tylko badanie jakościowe współzależności występowania między produ-
centami sektora gier wideo a poszczególnymi kategoriami kreatywnymi. Uwzględniło 
ono tylko fakt ich występowania, bądź braku występowania. Do analizy istnienia 
współzależności zmiennych nominalnych zastosowano test chi-kwadrat, a do pomia-
ru siły zbieżności – wskaźnik phi (ϕ) (Bedyńska, Cypryańska 2013). 

Wyniki testu chi-kwadrat pokazały, na wysokim poziomie istotności (0,001), 
iż w odniesieniu do wszystkich przyjętych wskaźników można odrzucić hipotezę 
zerową mówiącą o niezależności zmiennych i przyjąć hipotezę o istnieniu związku 
między nimi a zmienną dotyczącą występowania producentów gier (tab. 3). Wska-
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zuje to, iż w gminach, a których zlokalizowani byli producenci gier występowała 
tendencja do współlokalizowania się wszystkich wybranych działalności kreatyw-
nych. Największą siłę takiego związku mierzoną wskaźnikiem phi (ϕ) zaobserwo-
wano w stosunku do działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych, 
działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalności wydawni-
czej w zakresie pozostałego oprogramowania oraz związanej z dystrybucją filmów, 
nagrań wideo i programów telewizyjnych. Należy przy tym zauważyć, iż uzyskane 
wyniki nie przesądzają w żaden sposób, czy stwierdzone zależności mają charak-
ter przyczynowo-skutkowy (typu: obecność twórców muzycznych lub filmowych 
wpływa na powstawanie gier), czy też są jedynie odzwierciedleniem innych zjawisk, 
m.in. przestrzennej koncentracji działalności kreatywnych w największych ośrodkach 
miejskich lub korzyści aglomeracji. 

Podsumowanie 

Z uwagi na obserwowane tempo zmian w obrębie sektora gier uwarunkowania 
oraz konsekwencje jego rozwoju nie zostały jak dotychczas w zadowalający sposób 
wyjaśnione. Wiąże się to z występowaniem szeregu problemów o bardzo różnorakim 
charakterze: związanych z samą nazwą (gry wideo, gry komputerowe), wielością sto-
sowanych definicji, systemów klasyfikacyjnych, brakiem gromadzenia odpowiednich 
informacji w ramach statystyki publicznej. Istotne wyzwania wiążą się z funkcjonowa-
niem sektora w znacznej mierze w przestrzeni cyfrowej, bardzo trudnej do zbadania 
i wymagającej zredefiniowania szeregu stosowanych dotychczas pojęć – np. wobec 
zacierania się granic między grami a innymi działalnościami kreatywnymi (np. film, 
muzyka), czy producentami gier a ich konsumentami. Szczególnie duże problemy 
stwarza uwzględnienie przestrzennego wymiaru zjawisk związanych z rozwojem sek-
tora gier wideo. 

Przeprowadzone badania pokazały przy tym, iż jakkolwiek sektor gier funk-
cjonuje w znacznej mierze w przestrzeni cyfrowej, to jednak poszczególne jego 
wymiary wykazują bardzo silną koncentrację w przestrzeni fizycznej. W odniesieniu 
do producentów gier wideo wiązało się to z lokalizacją w głównych ośrodkach metro-
politalnych kraju. Liczba podmiotów tego typu była relatywnie mała (489), głównie 
obejmowała mikroprzedsiębiorstwa, mała była też ogólna skala zatrudnienia (ok. 
5,5 tys. pracowników). Występowanie podmiotów sektor gier wykazało przy tym wy-
raźny i statystycznie istotny związek z rozmieszczeniem innych, wybranych działalno-
ści kreatywnych obejmujących działalność wydawniczą, tworzenie oprogramowania, 
produkcję, postprodukcję i dystrybucję filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Ze względu na stwierdzone powiązania 
rozmieszczenie producentów gier wideo odzwierciedlało więc silnie zróżnicowane 
i ograniczone do kilkudziesięciu jednostek zdolności układów przestrzennych do 
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rozwoju nowoczesnych działalności kreatywnych. Biorąc pod uwagę opisany w litera-
turze złożony, wieloaspektowy i bardzo wyraźny wpływ gier na szereg dziedzin życia 
społeczno-ekonomicznego (Cornford et al. 2000) powodowało to powstawanie silnej 
asymetrii w układzie: przestrzeń tworzenia gier a przestrzeń ich konsumpcji. 

Można przypuszczać, iż dalszy rozwój technologiczny, w tym oferowane na 
rynku narzędzia sztucznej inteligencji oraz kreatory gier w powiązaniu z nieskrępo-
wanymi sposobami ich dystrybucji będą dalej znacząco zmniejszać barierę wejścia 
na rynek przez nowych twórców co może nawet prowadzić do osłabienia związku 
gier z działalnością kreatywną. Wydaje się jednak, iż nadal odniesienie sukcesu ko-
mercyjnego oraz wpływ gier na sferę społeczną wiązać się będzie w znacznej mierze 
z zainwestowanym kapitałem intelektualnym. Być może to sektor gier, stanowiący 
z natury syntezę bardzo różnorodnych działalności twórczych (np. programowanie, 
literatura, sztuki wizualne, muzyka), powinien być brany pod uwagę w prowadzonych 
badaniach naukowych jako wyznacznik działalności kreatywnych. 
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Abstract
Video games Producers in Poland

Together with the dynamically expanding market for video games, the number and scope 
of  research studies worldwide has been growing as well. However, there are still numerous 
knowledge deficits concerning the accompanying phenomena. This in particular relates to 
spatial approaches, including the relations between the video games sector and the shaping of  
spatial discrepancies in the level of  socio-economic development, as well as the development 
of  creative activities. 
The objective of  the study was to identify regularities in the structure and spatial distribution 
of  economic entities producing video games in Poland as well as their influence on distribu-
tion of  selected creative activities. To this end, the study took into consideration the number 
of  employees, the year of  commencing the economic activity, categories and platforms of  
the produced games. The spatial scope of  the study covered the territory of   Poland, and the 
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timeframe – economic entities active as of   December 17th 2017. The study relies on the 
bases provided by video games producers created by  online network communities verified 
and completed using other online sources (including Central Registration and Information on 
Business and National Court Register). 
The conducted studies showed that the market of  video games producers is at an early stage 
of  development, the number of  economic entities in this field is relatively small, as is the 
scale of  employment. As regards the spatial dimension, a strong concentration of  video ga-
mes producers has been observed, mostly in the largest metropolitan centres of  the country, 
with their distribution corresponding to the hierarchy of  a settlement network. Moreover, 
there is a clear and statistically significant correspondence with the distribution of  economic 
entities of  selected creative activities including the publishing activity, software development, 
production, postproduction and distribution of  films, video recordings, TV programmes as 
well as sound and musical recordings. 

Key words: Video games producers, creative activities, spatial diversity, Poland.






