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Streszczenie: Sektor kreatywny to sektor gospodarki, którego przedsiębiorstwa cechują się 5 

wysoką innowacyjnością i dużą elastycznością w dostosowywaniu się do coraz bardziej 6 

wymagającego klienta. Przykładem sektora kreatywnego, gdzie kreatywność i dobrze 7 

wykwalifikowani pracownicy przyczyniają się do sukcesu firmy jest sektor gier komputero-8 

wych. Celem artykułu jest pokazanie jak kształtuje się sektor kreatywny w Polsce,  9 

ze szczególnym omówieniem rynku gier komputerowych oraz przeglądem największych 10 

polskich producentów gier i ich wielkich produkcji o krajowej i/lub światowej renomie.  11 

Słowa kluczowe: sektory kreatywne, sektor gier komputerowych, innowacyjność, rozwój. 12 

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER GAMES –  13 

AS AN EXAMPLE OF THE CREATIVE SECTOR IN POLAND 14 

Abstract: The creative sector is a sector of the economy, where companies are characterized 15 

by high innovation and high flexibility in adapting to an increasingly demanding customer.  16 

An example of the creative sector, where creativity and well-qualified employees contribute to 17 

the success of the company is the sector of computer games. The aim of the article is to show 18 

how to shape the creative sector in Poland, with a special overview of the computer games 19 

market and review of the biggest Polish producers of games and their great production on  20 

a national and/or world coverage.  21 

Keywords: creative industries, the sector of computer games, innovation, development. 22 

1. Sektory kreatywne – pojęcie i specyfika rozwoju 23 

Sektory kreatywne we współczesnej gospodarce odgrywają coraz większą rolę w procesach 24 

rozwoju i budowania konkurencyjności państw, regionów czy też poszczególnych miast.  25 

W literaturze przedmiotu nie ma jednej definicji sektorów kreatywnych, definicje te są 26 
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odmienne ze względu na zakres sfery jaką obejmują. Przemysły kreatywne są umiejscowione 1 

gdzieś między sztuką, kulturą, biznesem, technologią i związane są z obszarem działalności 2 

gospodarczej (Matalewska, 2015). Obejmują one wiele rodzajów działalności, których cechą 3 

charakterystyczną jest wysoki potencjał pracy twórczej, innowacyjność, wysoka jakość 4 

produktów oraz duża elastyczność w dostosowywaniu się do oczekiwań, wymagań czy też 5 

odmiennych gustów odbiorców. Ponadto cechami tego sektora jest wielokulturowość  6 

i angażowanie kapitału ludzkiego wysokiej jakości. 7 

Według definicji ogólnoeuropejskiej sektor kreatywny dzieli się na (KEA, 20.10.2017):  8 

 przemysły kultury, do których zaliczamy takie sektory jak: film i wideo, telewizja  9 

i radio, gry wideo, muzyka, książki, prasa; ponadto przemysły kultury to rodzaje działań 10 

kulturalnych, których wynik jest czysto artystyczny i obejmuje tradycyjne dziedziny 11 

sztuki, 12 

 przemysły kreatywne, do których zaliczamy takie sektory jak: design (czyli sztuka 13 

użytkowa), reklama i architektura; używają kultury jako wartości dodanej w wytwa-14 

rzaniu produktów pozakulturalnych. 15 

Nieco inny podział sektora kreatywnego na cztery kategorie przemysłów podaje UNCTAD 16 

(UNCTAD, 20.10.2017):  17 

 dziedzictwo będące źródłem wszystkich form sztuki w tym tradycyjna ekspresja 18 

(rękodzieło, festiwale, święta ludowe) oraz obiekty – miejsca kultury (muzea, wystawy, 19 

stanowiska archeologiczne, biblioteki), 20 

 sztuka, która dzieli się na sztukę wizualną (rzeźba, malarstwo, fotografia, antyki)  21 

i sztukę performatywną (muzyka grana na żywo, teatr, taniec, cyrk), 22 

 media, na które składają się wydawnictwa i media drukowane oraz wydawnictwa 23 

audiowizualne (radio, telewizja, film), 24 

 projekty użytkowe to design (projektowanie wnętrz, grafika, moda, biżuteria, zabawki); 25 

nowe media (oprogramowanie, gry wideo); usługi kreatywne (reklama, usługi 26 

kulturalne i rozrywkowe, badania i rozwój, usługi architektoniczne). 27 

Produkt kreatywny może być wytworem materialnym lub niematerialnym, ale musi go 28 

cechować oryginalność, indywidualność i twórczość. Produkty kreatywne dzielimy na: 29 

 produkty proste: to rzecz – jako produkt materialny; to usługa będąca samodzielną 30 

usługą kreatywną (np. wystawa malarstwa); to treść – jako produkt niematerialny  31 

(np. utwór literacki czy muzyczny), 32 

 produkty złożone: to wydarzenie (np. koncerty, promocje książki); to miejsce, jakiś 33 

obiekt, w którym świadczone są usługi kreatywne. 34 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności gospodarczej PKD 2007 do przemysłów 35 

kreatywnych zaliczamy podmioty wg sekcji i działów: sekcja G (dział 47 – sprzedaż detaliczna 36 

pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sekcja J  37 

(dział 58 – działalność wydawnicza w tym sprzedaż książek, gazet, czasopism; dział 59 – 38 
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działalność związana z produkcją i dystrybucją: filmów, nagrań wideo, programów 1 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; dział 60 – nadawanie programów 2 

radiofonicznych, telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych); sekcja M (dział 71 – 3 

działalność w zakresie architektury; dział 73 – działalność agencji reklamowych i pośrednictwo 4 

w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe; dział 74 – działalność w zakresie 5 

specjalistycznego projektowania i fotograficzna); sekcja R (dział 90 – działalność związana  6 

z wystawianiem przedstawień artystycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza, 7 

działalność obiektów kulturalnych; dział 91 – działalność bibliotek, archiwów, muzeów) 8 

(Mackiewicz et al., 2009). 9 

Z danych zawartych na rysunku 1 wynika, że największy odsetek podmiotów sektora 10 

kreatywnego w Polsce znajduje się w województwie mazowieckim (18,9%), a w dalszej 11 

kolejności w województwach: śląskim (11,7%) i wielkopolskim (9,2%). Najmniej podmiotów 12 

sektora kreatywnego jest w województwach: opolskim (2,4%), lubuskim (2,5%)  13 

i podlaskim (2,5%).  14 

 15 

Rysunek 1. Podmioty gospodarki narodowej sektora kreatywnego wpisane do rejestru Regon stan na 16 
31.XII.2015 roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 17 

Biorąc pod uwagę zatrudnienie, osoby pracujące w sektorze kreatywnym w 2015 roku  18 

w Polsce stanowiły około 3,81% ogółu zatrudnionych. Natomiast analiza struktury pracu-19 

jących w przemysłach kreatywnych w Polsce w 2015 roku według branż (rysunek 2) wskazuje, 20 

że najwięcej osób pracuje w branżach: oprogramowanie komputerowe (27,4%); architektura  21 

i inżynieria (22,6%) oraz reklama (12,5%).  22 

Sektory kreatywne stają się motorem rozwoju gospodarczego generując wysoką wartość 23 

dodaną (Tomaszewska, 2013) i tworząc dużą liczbę miejsc pracy. Wspieranie rozwoju tych 24 

sektorów traktowane jest jako ważny kierunek budowania konkurencyjności państw  25 

i regionów.  26 
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 1 

Rysunek 2. Pracujący w sektorze kreatywnym w Polsce według branż stan na 31.XII.2015 roku w %. 2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 3 

W dalszej części artykułu zostanie opisany jeden z sektorów kreatywnych jakim jest sektor 
4 

gier komputerowych, który jest przykładem sektora cechującego się dużą elastycznością 
5 

dostosowywania się do oczekiwań odbiorców i generującego ogromne przychody. Polskie 
6 

władze dostrzegając potencjał w sektorze gier komputerowych uruchomiły od 2016 roku 
7 

dofinansowany z UE program sektorowy GameINN w celu zwiększenia konkurencyjności 
8 

krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023 
9 

(NCBR, 20.10.2017). Program GameINN z budżetem około 500 mln zł przeznaczony jest na 
10 

wsparcie firm z branży w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i technologii  
11 

o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.  
12 

2. Sektor gier komputerowych 13 

We współczesnym świecie wszechobecność komputerów, tabletów i telefonów komórko-14 

wych, powoduje, że rynek gier komputerowych jest szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu 15 

rozrywkowego, która przynosi ogromne zyski i stymuluje rozwój branży ICT. Współczesne gry 16 

komputerowe są tworzone dla konkretnej grupy docelowej i muszą uwzględniać jej potrzeby 17 

oraz przyzwyczajenia.  18 

Z badań firmy badawczej Newzoo (NEWZOO, 22.10.2017), zajmującej się badaniem  19 

i analizą rynku gier komputerowych wynika, że w 2017 roku (dane z czerwca 2017) wartość 20 

globalnego rynku gier wyniosła 108,9 mld dol., co za tym idzie dochody w tej gałęzi przemysłu 21 

wzrosły o 64% w porównaniu do 2012 r. Przychody na rynku gier są zróżnicowane ze względu 22 

na regiony świata i ich poszczególne kraje, najbardziej dochodowymi państwami na rynku gier 23 

komputerowych są: Chiny (27,5 mld dol.), Stany Zjednoczone (nieco ponad 25 mld dol.)  24 

i Japonia (12,5 mld dol.). Polska, wśród 100 badanych krajów, zajmuje 23 pozycję i drugą 25 
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pozycję w Europie Wschodniej (po Federacji Rosyjskiej). Według dostępnych danych, wartość 1 

polskiego rynku gier w 2017 roku oszacowano na około 489 mln dol. Oznacza to, że nasi 2 

producenci gier posiadają 0,45% udziałów w światowym rynku gier. Jak wynika z dostępnych 3 

danych, 26,7 mln Polaków w 2017 roku było aktywnymi użytkownikami Internetu, z czego  4 

16 mln to aktywni gracze.  5 

Obecnie rynek gier rozwija się bardzo dynamicznie stając się ważną gałęzią przemysłu 
6 

oraz kultury masowej. Przemysł gier z jednej strony dla wielu osób stał się e-rozrywką,  
7 

ale z drugiej strony to atrakcyjny rynek pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników: 
8 

programistów, grafików, scenarzystów, designerów czy też testerów gier. Aby rynek gier  
9 

w danym kraju rozwijał się i stawał się konkurencyjny na rynku globalnym potrzebna jest 
10 

pomoc finansowa oferowana przez rządy państw rodzimym producentom gier komputero-
11 

wych.  
12 

2.1. Przedstawiciele sektora gier komputerowych w Polsce 13 

Gry komputerowe cieszące się coraz większym popytem na rynku powodują, że polski 14 

sektor komputerowy rozwija się bardzo dynamicznie. Rosnące wymagania graczy względem 15 

grafiki i muzyki powodują, że komputery czy też inne urządzenia do grania wymagają coraz 16 

większej mocy procesorów. Zatem rynek gier komputerowych to branża nierozerwalnie 17 

związana z nowymi technologiami, wysokimi przychodami i zyskami, ale równocześnie to 18 

branża o bardzo wysokim poziomie ryzyka i dużych skokach cen akcji.  19 

Z danych wynika, że w 2016 roku w Polsce istniało ponad 290 zarejestrowanych firm 20 

zajmujących się produkcją gier wideo, wśród których 73,5% firm to niezależne studia 21 

składające się z maksymalnie 10 osób, a 8,8% firm to duże zespoły liczące ponad  22 

50 pracowników (przy czym 3,9% firm to firmy ponad 100-osobowe). Najwięcej zespołów 23 

deweloperskich (44,1%) miało siedzibę w województwie mazowieckim (Warszawa), 24 

małopolskim (23,5%, Kraków) i śląskim (12,7 % – Gliwice, Katowice). Pozostałe regiony 25 

Polski miały stosunkowo niewielki udział w tworzeniu gier. Na giełdzie papierów 26 

wartościowych istnieje 13 polskich studiów deweloperskich (Gry online, 7.10.2017). 27 

Na rynku polskim istnieją producenci gier różnego rodzaju, poniżej zostaną omówione 28 

wybrane firmy, które zajmują się produkcją i dystrybucją gier podzielonych na trzy główne 29 

grupy, będą to gry: 30 

 wysokobudżetowe (czyli gry, których produkcja i reklama wymaga zaangażowania 31 

ogromnych środków finansowych, ale równocześnie sukces gry zapewnia wysokie 32 

zyski), 33 

 niskobudżetowe (gry charakteryzujące się znacznie mniejszymi kosztami produkcji  34 

i znacznie większą konkurencją, równocześnie niższe nakłady finansowe ponoszone 35 

przy tworzeniu takich gier oznaczają, że już przy sprzedaży rzędu kilkunastu tysięcy 36 

egzemplarzy dany tytuł jest w stanie się zwrócić), 37 
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 gry darmowe i gry casualowe (casual game (ang. gra rekreacyjna, gra codzienna)  1 

gry tego typu, charakteryzujących się prostymi zasadami rozgrywki oraz tym, że nie 2 

wymagają od gracza poświęcenia dużej ilości czasu i zaangażowania, koszty produkcji 3 

i dystrybucji tego typu gier są zazwyczaj niskie).  4 

Bardzo dobre wyniki polskich producentów gier komputerowych widoczne są na rynku akcji 5 

NewConnect – co obrazują dane zawarte w tabeli 1 i tabeli 2. W tabelach 1 i 2 opisano kilka 6 

wybranych producentów i deweloperów gier komputerowych, którzy odnieśli sukces na rynku 7 

polskim i/lub światowym. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1 największe wzrosty cen 8 

akcji widoczne są w dłuższym okresie czasu (dwu- czy pięcioletnim) w szczególności  9 

w przypadku cen akcji firm: CD Projekt, 11 Bit Studios SA, Bloober Team SA. Patrząc na 10 

największą zmianę, cena akcji firmy CD Projekt z 5,10 zł wzrosła do 118,5 zł, czyli był to 11 

wzrost o 2223% w okresie pięciu lat. Ponadto przychody tej firmy w 2016 roku w porównaniu 12 

do 2014 roku czyli w ciągu dwóch lat wzrosły o ponad 500%, a zysk netto wzrósł o 4717% na 13 

co niewątpliwie ogromny wpływ miała produkcja trzech części flagowego produktu tej firmy 14 

– czyli gry Wiedźmin, która jest przykładem produkcji wysokobudżetowej. Pierwsza część gry 15 

„Wiedźmin” ukazała się w 2007 roku, jej produkcja trwała 5 lat, kosztowała 18,8 mln zł  16 

i sprzedała się w ilości 1,9 mln kopii ; druga część gry „Wiedźmin 2: Zabójcy królów” ukazała 17 

się w 2011 roku – budżet 30 mln zł, sprzedano 8 mln kopii; natomiast budżet ostatniej trzeciej 18 

części „Wiedźmin 3: Dziki Gon” wyniósł 306 mln zł (w tym na 186 mln zł wydano na 19 

marketing); grę tworzyło przez trzy i pół roku ponad 240 profesjonalistów, a właściwie 20 

przeprowadzona kampania marketingowa przyczyniła się do sprzedaży ponad 15 milionów 21 

kopii gry; przychody grupy CD Projekt w 2016 roku wyniosły 584 mln zł. W roku debiutu gry 22 

„Wiedźmin 3” czyli w roku 2015 CD Projekt osiągnęła przychody na poziomie 800 mln zł,  23 

a zysk firmy wyniósł 342 mln zł (Krok, 2016; Frączyk, 23.10.2017). 24 

Tabela 1. 25 
Historyczne ceny akcji i ich zmiany wybranych spółek na giełdzie w stosunku  26 

do ich aktualnego kursu  27 

Lp. Nazwa firmy Okres czasu* 

 7D 1M 3M 6M 1R 2L 5L 

1. CD Projekt 

aktualny kurs akcji**: 

118,50 zł 

kurs 112,50 112,15 87,39 67,44 39,99 26,89 5,10 

zmiana 

% 

5,33 5,66 35,60 75,71 196,32 340,68 2223,53 

2. 11 Bit Studios SA 

aktualny kurs akcji: 

175,95 zł 

Kurs 175,35 184,50 195,40 187,70 119,80 70,99 9,21 

zmiana 

% 

0,34 -4,63 -9,95 -6,26 48,87 147,85 1810,42 

3. The Farm 51 Group 

SA 

aktualny kurs akcji: 

7,00 zł 

Kurs 6,88 9,12 10,30 17,00 9,29 13,74 3,66 

zmiana 

% 

1,74 -23,85 -32,04 -58,82 -24,65 -49,05 91,26 

4. Vivid Games SA 

aktualny kurs akcji: 

2,75 zł 

kurs 2,95 2,91 3,17 4,51 4,79 7,10 0,80 

zmiana 

% 

-6,78 -5,50 -13,25 -39,02 -42,59 -61,27 243,75 

28 
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5. Bloober Team SA 

aktualny kurs akcji: 46,89 zł 

kurs 48,99 59,02 85,00 110,60 67,50 37,49 5,57 

zmiana % -4,29 -20,55 -44,84 -57,60 -30,53 25,07 741,83 

6. CI Games SA 

aktualny kurs akcji: 1,07 zł 

kurs 1,09 1,10 1,01 1,91 2,78 2,39 2,30 

zmiana % -1,83 -2,73 5,94 -43,98 -61,51 -55,23 -53,48 

* – badana jest cena akcji danej spółki sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz 2 
procentowa zmiana w stosunku do podanego aktualnego kursu akcji spółki z dnia 27.10.2017. 3 
** – aktualny kurs akcji badanych spółek podany jest na dzień 27.10.2017. 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony (Bankier, 20.11.2017). 5 

Firma Techland, założona w 1991 roku we Wrocławiu, również specjalizuje się w wysoko-6 

budżetowych grach odnosząc sukcesy na rynku polskim i światowym. Najważniejszym 7 

projektem tej firmy była wydana w styczniu 2015 roku gra akcji „Dying Light”, która okazała 8 

się największym przebojem wrocławskiego studia. W ciągu pierwszego tygodnia od premiery 9 

w grę zagrało 1,2 miliona graczy, a po półtora miesiąca liczba ta wzrosła do 3,2 miliona, dane 10 

z maja 2015 roku mówią, że w grę gra 4,5 miliona użytkowników. Inne znane produkcje firmy 11 

Techland to gry „Dead Island” (2011) i „Dead Island Riptide” (2013), „Dying Light:  12 

The Following” (2016), które łącznie rozeszły się w nakładzie przekraczającym 7,5 miliona 13 

kopii. Spółka, która obecnie działa jako sp. z o.o. nie jest jeszcze notowana na giełdzie (prezes 14 

i właściciel firmy P. Marchewka przymierza się do wejścia na giełdę (Techland, 7.11.2017)), 15 

w 2015 r. miała 413 mln zł przychodów i 344 mln zł zysku. 16 

Tabela 2. 17 
Polscy producenci i dystrybutorzy gier komputerowych 18 

Lp. Przychody i zyski polskich producentów oraz dystrybutorów gier komputerowych 

opis firmy przychody  

w mln zł. 

zyski netto  

w mln zł. 

2014 2016 2014 2016 

1. CD Projekt 
Grupa działa w dynamicznie rozwijającej się branży elektro-

nicznej rozrywki – gier wideo. Opiera się na dwóch silnych 

fundamentach – produkcji gier w ramach studia deweloperskiego 

CD Project Red oraz globalnej cyfrowej dystrybucji realizo-

wanej przez serwis GOG.com. GOG, to platforma, przez którą 

CD Projekt sprzedaje gry zarówno swoje, jak i innych dewelo-

perów. W ofercie GOG.com znajduje się obecnie ponad 1900 

gier od blisko 440 dostawców z całego świata. Studio Naj-

bardziej CD Project Red jest znane na świecie jako twórcy 

trylogii gier o Wiedźminie. 

96,2 583,9 5,2 250,5 

zmiana 

w % 

507,0 zmiana 

w % 

4717,0 

2. 11 Bit Studios SA 

Deweloper multiplatformowych gier sprzedawanych na całym 

świecie. Spółka działa w modelu niezależnym, zajmując się 

każdym etapem tworzenia gier samodzielnie – od produkcji, 

przez marketing, po dystrybucję w sklepach cyfrowych. 

Najbardziej znane gry to: Anomaly i This War of Mine. Oprócz 

produkcji gier grupa zajmuje się również wydawaniem gier 

zewnętrznych innych deweloperów oraz prowadzi internetową 

platformę sprzedaży gier innych producentów games 

republic.com. 

15,7 27,0 9,2 12,9 

zmiana 

w % 

72,0 zmiana 

w % 

40,2 

 19 

20 
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cd. tabeli 2. 1 
3. The Farm 51 Group SA 

Tworzy gry komputerowe na komputery PC, konsole stacjonarne 

(Xbox 360 i PlayStation 3) oraz konsole przenośne, aplikacje VR 

oraz uczestniczy w dynamicznym rozwoju nowych technologii. 

Skupia się także na rozwoju nowatorskiej technologii „Reality 

51”, której efektem jest prawdziwie fotorealistyczna grafika 

(skany 3D rzeczywistych miejsc i postaci). Najbardziej znaną grą 

jest Get Even. 

6,5 6,6 0,9 -4,4 

zmiana 

w % 

1,5 zmiana 

w % 

spadek 

o 388,0 

4. Vivid Games SA 

Nowoczesne studio deweloperskie zajmujące się projektowa-

niem, produkcją oraz publikowaniem gier na konsole przenośne 

i stacjonarne, komputery klasy PC i Mac, oraz nowoczesne 

telefony komórkowe (smartfony) – które stanowią najbardziej 

dynamicznie rozwijający się sektor rynku. Znane gry to gry  

z modelu Free2Play, czyli pobierane za darmo: Real Boxing, 

Godfire: Rise of Prometheus. 

13,7 22,8 0,7 3,0 

zmiana 

w % 

66,4 zmiana 

w % 

329,0 

5. Bloober Team SA 

Niezależny deweloper gier komputerowych i gier wideo  

z przeznaczeniem do cyfrowej dystrybucji na rynek światowy. 

Skupia się na psychologicznych horrorach, bogatych w mroczną 

atmosferę. Najbardziej znana jest gra: Layers of Fear. 

6,3 16,7 -1,7 7,7 

zmiana 

w % 

165,1 zmiana 

w % 

353,0 

6. CI Games SA 

Grupa prowadzi działalność produkcyjną i wydawniczą na 

globalnym rynku gier wideo. Jest producentem, posiadającym 

własne studia produkcyjne, wydawcą własnych gier i licencjo-

nowanych tytułów oraz dystrybutorem sprzedającym produkty 

bezpośrednio do sieci handlowych i dystrybucji cyfrowej. 

Najbardziej znane gry to: Sniper: Ghost Warrior, Lords of the 

Fallen. 

10,9 24,2 29,7 -16,2 

zmiana 

w % 

122,0 zmiana 

w % 

spadek 

o 55,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony (Bankier, 25.11.2017). 2 

Kolejnym polskim studiem tworzącym gry wysokobudżetowe jest CI Games, które jest 3 

znane głównie z gry „Sniper: Ghost Warrior” wydanej w 2010 roku – gra rozeszła się  4 

w nakładzie 3 milionów kopii, natomiast druga część gry – „Sniper: Ghost Warrior 2” osiągnęła 5 

nakład 2 milionów egzemplarzy. Natomiast ceny akcji tej firmy w całym badanym okresie 6 

spadały (wyjątek stanowiły ceny akcji przed trzech miesięcy). Ponadto przychody tej firmy  7 

w 2016 roku w porównaniu do 2014 roku czyli w ciągu dwóch lat wrosły o ponad 122%, a zysk 8 

netto spadł o 55%. Tak wysokie straty były spowodowane tym, że firma pracuje nad trzecia 9 

częścią gry „Sniper: Ghost Warrior 3”, której budżet oszacowano na 60 mln zł.  10 

Dobrze oceniane na rynku gier komputerowych są produkty firmy The Farm 51 Group,  11 

a w szczególności gra „Get Even”, w której zastosowano innowacyjną technologię oparta na 12 

skanach 3D rzeczywistych miejsc i postaci, co powoduje, że grafika w grze jest prawdziwie 13 

fotorealistyczna (Krok, 2016).  14 

Innym przykładem firmy, która odniosła sukces na rynku gier jest firma 11 Bit Studios. 15 

Cena akcji tej firmy z 9,21 zł wzrosła do 175,95 zł, czyli był to wzrost o 1810% w okresie 16 

pięciu lat. Ponadto przychody tej firmy w 2016 roku w porównaniu do 2014 roku czyli w ciągu 17 

dwóch lat wrosły o 72%, a zysk netto wzrósł o 40%. 11 Bit Studios jest producentem wydanej 18 

w 2014 roku gry „This War of Mine”, gra ta to nietypowa, poruszająca tematykę wojenną 19 
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produkcja, która kosztowała jej twórców ok. 500 tysięcy euro i zwróciła się w przeciągu dwóch 1 

dni od premiery, po pół roku generując zysk na poziomie ok. 3 mln euro.  2 

Na rynku polskim szybko rozwija się segment gier freemium, czyli gier do ściągania za 3 

darmo – skupiający wszelkie gry free-to-play i on-line. Twórcy tego typu gier zarabiają na 4 

reklamach wyświetlanych w trakcie rozgrywki albo wbudowanych w gry sklepach, gdzie za 5 

niewielkie pieniądze można nabyć przedmioty ułatwiające osiąganie coraz wyższych 6 

poziomów. Gry są szczególnie popularne na platformach mobilnych (konsolach przenośnych  7 

i smartfonach) oraz portalach społecznościowych. W Polsce produkcją tego typu gier zajmuje 8 

się m. in. firma Vivid Games. Jej znane produkcje to gry wydane w 2012 i 2014 roku- symulator 9 

boksu „Real Boxing” (trafiła do ponad 23 milionów odbiorców) oraz gra akcji osadzona  10 

w realiach mitologicznej Grecji „Godfire: Rise of Prometheus” (Malik et al., 7.11.2017).  11 

Spółka notowana jest na giełdzie i patrząc na największą zmianę, cena akcji firmy z 0,80 zł 12 

wzrosła do 2,75 zł, czyli był to wzrost o 244% w okresie pięciu lat. Przychody tej firmy  13 

w 2016 roku w porównaniu do 2014 roku czyli w ciągu dwóch lat wrosły o ponad 66%,  14 

a zysk netto wzrósł o 329%. 15 

W 2016 roku polskie gry wygenerowały łącznie 1,25 miliarda złotych przychodu. 16 

Największe sukcesy na świecie odnosiły takie produkcje, jak „Wiedźmin 3: Krew i wino”  17 

(CD Projekt RED), „Dying Light: The Following” (Techland), „Shadow Warrior 2” (Flying 18 

Wild Hog), „This War of Mine: The Little Ones” (11 Bit Studios), „Layers of Fear” (Bloober 19 

Team), „Bound” (Plastic Studios) oraz „60 Seconds” (Robot Gentleman Studios) – a zatem 20 

obok największych tytułów nie zabrakło małych, ale udanych gier (Gry online, 7.10.2017). 21 

3. Podsumowanie 22 

Sektory kreatywne stają się motorem rozwoju gospodarczego generując wysoką wartość 23 

dodaną i tworząc dużą liczbę miejsc pracy. Wspieranie rozwoju tych sektorów traktowane jest 24 

jako ważny kierunek budowania konkurencyjności państw i regionów. Przeprowadzone analizy 25 

wskazują, że w ostatnich latach branża gier komputerowych w Polsce rozwija się dynamicznie 26 

i generuje duże przychody. Dla inwestorów i przedsiębiorców rynek gier to miejsce zarabiania 27 

pieniędzy, jednakże kursy akcji charakteryzują się dużą zmiennością i wysokim ryzykiem, 28 

ponieważ to czy premiera gry jest udana czy nieudana znacząco wpływa na giełdową kondycję 29 

firmy. 30 

W kolejnych latach sektor gier komputerowych wygeneruje wiele miejsc pracy, jednakże 31 

przedstawiciele branży gier komputerowych wskazują, że na rynku brakuje wykwalifiko-32 

wanych i dobrze wykształconych pracowników (w szczególności poszukiwani będą 33 

programiści, animatorzy i graficy koncepcyjni). Ponadto deweloperzy oczekują również 34 

większej pomocy ze strony rządzących, większych ulg podatkowych, zagranicznej promocji 35 
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gier, współfinansowania produkcji przez rząd oraz nieco lepiej wykształconych studentów 1 

(Raport, 7.11.2017). 2 

Rynek gier komputerowych w kolejnych latach będzie się rozwijał nadal dynamicznie,  3 

w szczególności dotyczyć to będzie rynku gier mobilnych, ponieważ w obecnych czasach 4 

aktywnymi graczami są osoby, dla których technologia jest nieodłącznym elementem 5 

codzienności. Popularność urządzeń mobilnych (które zawsze i wszędzie można mieć przy 6 

sobie) i rozwój nowych technologii to ważne czynniki mające wpływ na uatrakcyjnienie  7 

i popularność tej formy e-rozrywki. Miłośnicy gier mobilnych (na smartfonach i tabletach)  8 

w wieku 15-24 lat stanowią 54% wszystkich aktywnych graczy w Polsce, a wartość rynku gier 9 

mobilnych w 2016 roku przekroczyła 350 mln zł, natomiast w skali globalnej konsumenci 10 

wydali ok. 41 mln dol. na gry mobilne głównie za sprawą popularności gry „Pokemon GO”  11 

i „Clash Royale”.  12 
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