
RYNEK RPG W POLSCE
Wyniki ankiety

Read Me, czyli zamiast wstępu.

Gdy wpadłem na pomysł tej ankiety nie spodziewałem się aż takiego dużego odzewu (otrzymano 
444 ankiet z czego 409 było w pełni wypełnionych). Uważam, że polski rynek RPG zasługuje na badanie.  
Powiem więcej – cała polska fantastyka (konwenty,  książki, gry planszowe, serwisy itp.) zasługuje na 
badanie. Rozwijamy się jako gracze, prelegenci i co najważniejsze dla rynku RPG jako klienci. Oby to 
trwało dalej.

Po uruchomieniu  ankiety pojawiło  się  wiele  krytycznych głosów. Nie twierdzę,  że ankieta  jest 
idealna.  Dziękuję  za  wszystkie  krytyczne  głosy.  Dziękuję  także  osobom,  które  mi  pomysły  stworzyć 
ankietę. Przepraszam wszystkich za wszelkie błędy i niedociągnięcia, tak późne publikowanie wyników 
oraz za niską jakość tego pliku (tak się niestety pracuje na słabym komputerze). 

Jednocześnie  zapraszam każdego  do  udziału  w  następnej  ankiecie.  Będzie  to  wersja  znacznie 
poprawiona niniejszej ankiety. Zapraszam do wspólnego tworzenia następnej ankiety – proszę pisać na 
adres  fantastyka.polska@gmail.com .  Pod podany adres  można też  wysyłać  propozycje  innych  ankiet 
(istnieje pomysł na podobną ankietę odnośnie gier planszowych oraz konwentów). Wszelka pomoc będzie 
mile widziana i koło listopada lub grudnia chciałbym by wystartowały wspomniane powyżej ankiety, lecz 
to nie odbędzie się bez Waszej pomocy więc zapraszam do współpracy -  fantastyka.polska@gmail.com .

Zapraszam teraz do lektury wyników ankiety. Każde pytanie zostało opatrzone moim całkowicie 
prywatnym komentarzem; zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów i istnienia odrębnych zdań – proszę 
jednak o wyrozumiałość oraz nie flejmowanie. Nie trzeba się zgadzać z moimi komentarzami.

Dziękuję za wypełnienie ankiety. Zapraszam do współpracy.

Jakub „Arathi” Nowosad
fantastyka.polska@gmail.com

P.S. Zapraszam na serwisy poświęcone fantastyce i zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi grami,  
o których mowa w ankiecie.
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Część 1. 

Pytanie 1.

Większość  biorących  udział  w ankiecie  ma  już  jakieś  większe  doświadczenie  w graniu.  Są  to  ludzie 
pamiętający raczej jeszcze czasopisma Magia i Miecz oraz Portal. Spory odsetek ludzi to gracze, którzy 
powinni pamiętać także czasy gdy brak było dostępu do Amazona czy eBaya, a podręczniki na potęgę się 
kserowało.

Pytanie 2.

Zaskakuje fakt dużej liczby osób, którzy tylko się RPG interesują. Dobrze także, że większość próbuje 
swych sił tak w prowadzeniu jak i graniu.
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Pytanie 3.

Większość nie zamyka się tylko w jednym systemie i próbuje też innych co jest pozytywnym zjawiskiem.

Pytanie 4.

Widać, że ponad 50% respondentów grywa regularnie.

Pytanie 5. 

Kolejna regularność – ponad 50% respondentów ma stałą drużynę graczy. Chciałoby się jednak by częściej 
następowała wymiana graczy.                                                                               
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Pytanie 6.                                                                                                                  

W rozszerzeniu wyników, tj w polu „gdzie indzie” najczęściej pojawiały się różnego rodzaju komunikatory 
internetowe  (GG,  Tlen,  Skype  i  inne  VoiP)  oraz  fora,  chat  lub  kanały  IRC.  
Kilka osób grywa podczas wakacyjnych wyjazdów, brak jednak info czy chodzi tutaj o specjalistyczne 
obozy fantastyczne.
Z powyższych danych widać,że nadal granie w domu jest najlepszym rozwiązaniem. Nie dziwi to – takie  
rozwiązanie oferuje spokój i prywatność podczas sesji.

Pytanie 7.

Smutnym jest  fakt,  że  aż  tyle  osób nie  kupuje podręczników. Widać,  że jeśli  już respondenci  kupują 
podręczniki  to  albo  od  innych  graczy  albo  w  sklepach  hobbystycznych.
Rynek  wtórny  RPG  w  Polsce  jest  więc  dobrze  rozwinięty.
Wiele osób napisało także, że grywa w systemy autorskie lub kupuje od wydawców bezpośrednio.
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Pytanie 8.

Ile posiadasz oryginalnych nie-PDF podręczników i settingów ?

W rozszerzeniu przeważały wyniki między 16, a 22. Zdarzyło się kilka wyników między ~40 egzemplarzy.
Aż  5.  osób   posiada  ponad  100  podręczników,  a  maksymalnie  jedna  osoba  posiada  ponad  300.
Należy  się  cieszyć,  że  coraz  więcej  ludzi  kupuje  systemy,  a  nie  tylko  w  nie  gra.

Pytanie 9.

Miejmy nadzieję, że w Polsce sprzedaż PDFów będzie rosnąć. Niestety konieczne jest do tego obniżenie 
ceny e-reader'ów lub zdolnych do czytania pdfów smartfonów.
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Pytanie 10.

Zaznacz te sklepy/aukcje, z których zdarzyło Ci się zakupić podręcznik.

Prowadzą  bezapelacyjnie  Rebel,  Allegro  i  Empik  (choć  już  od  jakiegoś  czasu  trudno  o  podręczniki  
w Empiku). W odpowiedziach przewijał się dość często sklep Ogryn we Wrocławiu. 
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Pytanie 11.

Szkoda, że tak dużo osób nie kolekcjonuje pełnych linii wydawniczych. Miejmy nadzieję, że na polskim 
rynku pojawi się system warty kolekcjonowania.

Pytanie 12.

W dobie internetu to nie dziwne. Myślę, że gdyby część systemów była dostępniejsza (tak w cenie jak  
i  wysyłce)  ten  problem byłby mniejszy.  Problemem też  jest  zapłata  za  PDFy z  np.  rpgnow.com.  Do 
transakji potrzebne jest konto paypal lub karta kredytowa.

Pytanie 13.

Napisz w jakim niestandardowym miejscu spotkałeś się z graczami lub podręcznikami ?
Najwięcej odpowiedzi oscylowało wokół lasu, łąki czy parku. Było także kilka odpowiedzi dotyczących 
środków transportu (PKP, PKS itp.). Te miejsce nie zapewniają aż takie prywatności do gry jak dom, ale  
potrafią zapewnić dobry klimat sesji.

Pytanie 14. oraz Pytanie 15.

Ile przeznaczasz rocznie/miesięcznie na gry fabularne itp?

Na podręczniki główne średnio przeznacza się między 100, a 300 zł (łącznie ponad 60% respondentów).
Na dodatki wydaje się znacznie więcej: większość odpowiedzi zaczyna się od 200 złotych 'w górę'; przy 
czym aż 4 osoby zaznaczyły, że na dodatki wydają ponad 1500 zł.
Na akcesoria do gry, PDFowe podręczniki i dodatki respondenci wydają maksymalnie 50 zł rocznie. 
W pozycji 'inne' najczęściej wpisywano: prowiant ma sesje, koszt druku kart postaci, ale zdarzały się także 
figurki i nawet akcesoria do tworzenia handout'ów.

W przypadku akcesoriów oraz wydawnictw elektronicznych (tj PDF) większość respondentów nie wydaje 
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więcej niż 20 zł. Natomiast jeśli chodzi o podręczniki główne to średnio wydaje się na nie między 100, 
a 250 zł. Na dodatki natomiast między 20 a 100 zł. Pozycja 'inne' pokrywa się z analogiczną pozycją  
w pytaniu 14.

Pytanie 16.

Odpowiedzi z tego pytania korespondują z pytaniami o miesięczne i roczne wydatki na gry fabularne.  
Warto pamiętać, że większość podręczników polskich systemów kosztuje do 100 zł, a zagranicznych do 
200 zł. 

Pytanie 17.

 
Odpowiedzi z tego pytania korespondują z pytaniami o miesięczne i roczne wydatki na gry fabularne.  
Zaskakuje aż taka ilość osób zdolnych do wydania na dodatek powyżej  100 złotych.  Widać więc,  że 
popularne kiedyś niekupowanie dodatków już nie ma zastosowania.
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Pytanie 18.

W pozycji  'inne'  najczęściej  podawano 'brak polskiej  wersji  językowej '  i  na drugim miejscu kiepskie 
wykonanie podręcznika. Najmniej rynkowi RPG przysłużyło się podniesienie VATu. Obniżeniu ceny nie 
sprzyja także koniunktura na światowych rynkach, która powoduje wzrost cen we wszystkich sektorach, 
a co za tym idzie i w wydawaniu gier fabularnych. 

Rozwiązaniem na takie  bolączki  jest  system print-on-demand oraz tzw kickstartery.  Pierwszy pozwoli 
wydawnictwu  wydrukować  tyle  egzemplarzy  ile  zostało  zamówionych,  a  drugi  pokaże  jakie  jest 
zainteresowanie systemem dzięki czemu wydawca nie złapie się w wydanie podręcznika, który się nie 
sprzeda. 

Pytanie 19.

W pozycji 'inne' najczęściej respondenci podawali 'własne wrażenia po przeglądnięciu podręcznika' oraz 
'nazwisko autora/znane wydawnictwo'. Nadal przeważa stanowisko, że o wartości podręcznika decyduje 
jego zawartość oraz wydanie. Coraz częściej zwracamy także uwagę na opinię i recenzję. Chciałoby się 
tylko by było więcej recenzji – nawet tłumaczonych na język polski za zgodą autora.
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Pytanie 20.

Określ swe nastawienia wobec podanej konwencji / gatunku gry.

Najwięcej  głosów pozytywnych uzyskała  konwencja dark  fantasy – zapewne to  wpływ Warhammera; 
większość  graczy  wychowywała  się  na  tym  systemie.  Drugie  miejsce  zajęły  steampunk  oraz 
postapokalipsa – widać więc wpływ Neuroshimy oraz Wolsunga. Najmniejszą popularnością cieszyły się 
gry indie,  hard  s-f,  gry o  superbohaterach  oraz  gry komediowe –  zazwyczaj  aż  ~50% respondentów 
stwierdziło, że nigdy w nie nie grało. Żadna z gier w takiej konwencji nie istnieje na naszym rynku na tyle 
długo by zdobyć więc serca graczy.
Ciekawa sytuacja ma się z grami w konwencji horroru – po około 35% stwierdziło że albo bardzo lubi  
takie gry albo nigdy nie grało. Można podejrzewać, że ma to związek z upadkiem WoDa w Polsce lub 
brakiem przekonania wobec no Zewu Cthulhu.

Pytanie 21.

Jaką maksymalnie część podręcznika powinien zajmować dany element. ?

Według respondentów największą część podręcznika powinien stanowić opis settingu, a na drugim miejscu 
o dziwo mechanika gry. Około ¼ podręcznika odpowiednio powinno zajmować także tworzenie postaci 
lub bestiariusz. Co ciekawe, mimo poruszania w opiniach i recenzjach ważności oprawy graficznej wg 
respondentów  grafiki  nie  powinny  zajmować  więcej  niż  10%  podręcznika.  Można  powiedzieć,  że 
odpowiedzi respondentów wpisują się w kształt podręczników na polskim rynku.

Pytanie 22.

Stosunek wobec przedstawionych systemów.

Odpowiedzi wpisują się w opinie i recenzje gier – gry które miały niskie oceny bądź niski nakład mają 
także najmniej fanów (Poza Czasem, Trójca, Arkona, Klanarchia, Robotica) – żadna z gra nie ma więcej 
niż  10% lubiących  system lub grających.  Także gry już od dawna ciężko dostępne,  np.  In  Nominae 
Veritas, Krzyształy Czasu, Zły Cień: Kruki Urojenia, Earthdawn są nie zna większości respondentów (po 
~35%).  Z tego trendu wybija  się  Cyberpunk 2020,  Deadlands,  Gasnące  Słońca,  które  nie  tylko  mają 
wiernych fanów grających w te systemy do tej pory, ale także prawie każdy choć pobieżnie zna te systemy.
Ciekawią dwie rzeczy:

– gry indie (de Profundis, In Spectres, Cold City)  są nieznane ponad 40% respondentów;
– settingi  do Savage Worlds  PL,  szeroko reklamowane (Evernight,  Nemezis)  są  także  nie  znane 

( odpowiednio 51% i 57% tylko słyszało lub nie zna w ogóle).

Ważne  jest  też  podejście  do  Świata  Mroku  –  nowy Świat  Mroku  nie  zdobył  uznania  wśród  graczy, 
natomiast podręczniki do starej edycji posiada około 45% respondentów, a grało kiedyś aż 35%.

Pytanie 23.

Pozytywne  elementy  w  przedstawionych  systemach.  Brane  są  pod  uwagę  procenty  ze  wszystkich 
głosujących w tym pytaniu.
 
Neuroshima:  elementy  pozytywne  dla  większości  respondentów  grywalność,  świat  settingu  oraz 
wspieranie systemu przez wydawcę. Tylko 2% respondentów pozytywnie oceniło mechanikę Neuroshimy.

Deadlands (wyd. MAG): pozytywnie oceniono mechanikę gry oraz świat gry. Najmniej pozytywnych ocen 
(5%)  otrzymało  wspieranie  systemu  przez  wydawcę  –  nie  odbiega  to  od  poglądów  na  działalność 
wydawniczą MAGa.
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Monastyr:  najwięcej  pozytywnych  ocen  uzyskał  świat  –  38% co  jest  jednocześnie  rekordem  w  tym 
pytaniu. Najmniej pozytywnych ocen otrzymała mechanika gry; co widać w podobieństwie do mechaniki 
Neuroshimy.

Nowy Świat Mroku: powyżej 10% pozytywnych ocen uzyskały tylko format wydania oraz świat. Reszta 
cech została oceniono pozytywnie przez 3-6% respondentów.

Dzikie Pola: 27% osób pozytywnie oceniło świat gry, a 21% grywalność systemu. Po 1% pozytywnych 
ocen otrzymało wspieranie systemu przez wydawcę oraz dodatki do systemu.

In Spectres: żadna z kategorii nie uzyskała więcej niż 8% pozytywnych ocen. Aż 62% respondentów nie 
zna systemu na tyle by oceniać.

Cold City: podobnie jak z In Spectres oprócz świata, który uzyskał 22% pozytywnych ocen. 51% nie zna 
systemu na tyle by oceniać.

Trójca: 94% uznało, że nie zna systemu na tyle by oceniać.

Kiedy Rozum Śpi: po 8% dla mechaniki, świata i formatu wydania. Należy zaznaczyć, że aż 70% nie zna 
systemu na tyle by oceniać.

Cyberpunk 2020: 27% pozytywnie oceniło świat i 11% grywalność. Najmniej  ocen dostało wspieranie 
systemu przez wydawcę.

Savage Worlds PL: Najwięcej pozytywnych głosów otrzymało wspieranie systemu przez wydawcę oraz 
mechanika gry (po 19%). 

Nemezis:  51% osób uznało,  że nie  zna systemu na tyle  by oceniać.  Z oceniających 13% pozytywnie 
oceniło format wydania, a 11% świat.

Evernight:  48%   osób  uznało,  że  nie  zna  systemu  na  tyle  by  oceniać.  Z  oceniających  najwięcej 
pozytywnych ocen (11%) przyznano światu.

Robotica: 78%  osób uznało, że nie zna systemu na tyle by oceniać. Oceniający najwięcej pozytywnych 
ocen  najwięcej  przyznali  za  format  wydania  (8%).  Reszta  kategorii  nie  uzyskała  więcej  niż  3% 
pozytywnych ocen (co np. jeśli chodzi o wspieranie systemu jest dziwne, gdyż istnieje serwis poświęcony 
tej grze, w którym co rusz pojawiają się nowe elementy).

Wolsung: Najwięcej ocen pozytywnych przyznano za świat (18%), mechanikę (17%) oraz format wydania 
(15%). Reszta kategorii oscylują wokół 10% pozytywnych ocen.

Gasnące Słońca: 20% pozytywnych głosów przyznano za świat gry. Najniżej oceniono wspieranie systemu 
przez wydawcę (vide Deadlands).

Earthdawn: Podobnie jak z Gasnącymi Słońcami najwięcej pozytywnych głosów przyznano za świat gry, 
a najmniej za wspieranie systemu.

Warhammer: Najwyżej oceniono świat gry – 27%, ale każda z kategorii uzyskała wysoki wynik oscylujący 
koło 15-17%. Tylko dodatki uzyskały 7% pozytywnych ocen. 3%  osób uznało, że nie zna systemu na tyle  
by oceniać [SIC!].

D&D (Forgotten Realms): Wszystkie kategorie dostały po około 15% pozytywnych ocen.
Klanarchia: Najwyżej oceniono świat oraz format wydania (odpowiednio 19% i 17%). Najniżej mechanikę 
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gry – tylko 2% pozytywnych głosów. 31% osób uznało, że nie zna systemu na tyle by oceniać.

Legenda Pięciu  Kręgów PL:  Najwięcej  pozytywnych  głosów przyznano światu  gry oraz  grywalności. 
Najmniej wspieraniu systemu oraz mechanice – po 3%.

Pytanie 24.

Z którymi tezami się zgadasz.

Wynika z tego, że respondenci są pozytywnie nastawieni wobec polskiego rynku RPG, choć uważają że 
polski rynek się dopiero rozwija. Większość sądzi także, że nasz rynek nie jest jeszcze przepełniony. To 
zapewne wynik dużej ilości wydawnictw w ostatnich latach.

Pytanie 25.

Z którymi tezami się zgadasz.

Wynika z tego, że fandom jest podzielony: podobna ilość osób uważa, że jest dobrze traktowana przez 
wydawnictwa  co  że  nie  jest.  Według  respondentów  poprawiło  się  także  dbanie  o  klientów.  Należy 
pamiętać, że jest to związane z rozwiniętą gospodarką wolnorynkową i przekonanie wydawców do tezy 
„klient nasz pan”.
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Pytanie 26.

Z którymi tezami się zgadasz.

Respondenci  chcieli  by  widzieć  na  polskim  rynku  więcej  podręczników  głównych  oraz  dodatków; 
koresponduje to  z  pytaniem 24 gdzie widać,  że respondenci  uważają polski  rynek za gotowy przyjąć 
jeszcze więcej systemów. Aż 45% respondentów chciałoby więcej podręczników w PDF.

Większość uważa,  że piractwo rodzimych RPG istnieje, ale zdania są podzielone co do nasilenia tego 
zjawiska. Warto pamiętać, że piracenie większości rodzimych gier fabularnych wymaga skanowania co 
może prowadzić do zniszczenia podręcznika. 

Pytanie 27.

Pozytywne aspekty działalności poszczególnych wydawnictw.
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W zestawieniu brakuje Wydawnictwa Galmadrin – w czasie publikacji ankiety  nie wydali jeszcze żadnego 
podręcznika. 
Jak  widać  w  powyższym  zestawieniu  pozytywne  oceny  wydawnictw  związane  są  z  ocenami  ich 
podręczników.  Ciekawie  przedstawia  się  położenie  Wydawnictwa  Gramel,  które  dołączyło  do  grona 
polskich wydawców półtorej roku temu a już zyskało sobie uznanie. 

Pytanie 28.

Stosunek respondentów do elementów dodatkowych występujących rpg.

Jak widać dodatkowe darmowe elementy dostępne na płycie bądź w PDF oraz quickstart rules  mimo,że 
występują na polskim rynku od niedawna mają już swoje wierne grono wielbicieli. Podobnie jest z muzyką 
dedykowaną grze.
Plakat i koszulki nie cieszą się popularnością – zapewne dlatego iż są to tylko  gadżety bez których można 
się obejść.

Pytanie 29.

Wskaż elementy, które sprawiają, że chętniej wydasz więcej na podręcznik.

Widać, że respondentom zależy na dobrym wydaniu podręcznika. Wersje elektroniczne tak podręcznika 
głównego jak i dodatkowych materiałów także interesują respondentów. 
W  dodatkowych  odpowiedziach  nie  brak  też  wskazań  na  elementy  grywalności  –  świat  czy  dobra 
mechanika. Respondenci są także skłonni wydać więcej jeśli wydawca zapewnia późniejsze wsparcie dla 
systemu.
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Pytanie 30.

Jakie elementy dodatkowe, akcesoria chciałbyś zobaczyć na polskim rynku rpg.

Odpowiedź  na  to  pytanie  koresponduje  z  dwoma  wcześniejszymi  pytaniami.  Cały  czas  przewija  się 
zapotrzebowanie  na tzw quickstart  rules,  dodatkowe materiały w PDF lub  dedykowana grze  muzyka. 
Około 35 osób wskazało także zapotrzebowanie na figurki do gier rpg lub inne elementy do rozgrywki 
figurkowej. Pojawiły się także odpowiedzi wskazujące na zapotrzebowanie na elektroniczne generatory 
postaci, przygód itp.

Takie  duże  zapotrzebowanie  na  materiały  dodatkowe  wynika  według  mnie  z  braku  czasopism  czy 
fanzinów  poświęconych  grom fabularnym.   Dawniej  gdy istniała  Magia  i  Miecz  czy  Portal  takowe 
elementy były co miesiąc (bądź dwa) łatwo dostępne, a teraz ich brakuje. Niestety wielu młodych graczy 
nie chce dzielić się swoimi pomysłami via serwisy fantastyczne. 
Pytanie więc należy zadać takie: czy i jak namówić wielu młodych graczy tworzących własne przygody,  
settingi do ich publikacji w internecie ?

Pytanie 31.

Oceń swój stosunek do wymienionych projektów. Należy pamiętać, że w momencie publikacji ankiety 
wszystkie poniżej podane systemy były w fazie produkcji.

Widać, że respondentów ciekawi głównie rozwój popularnych i już wypróbowanych systemów. Ciekawe 
jest też oczekiwanie ludzi na zapowiadany dawno temu przez Wydawnictwo Portal choć od jakiegoś czasu 
nie pojawiła się żadna nowa informacja o tym systemie.
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Pytanie 32.

Który z niżej wymienionych systemów chciałbyś najbardziej zobaczyć w polskim wydaniu ? Można było 
zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.

W zestawieniu prowadzi trzecia edycja Warhammera wydana przez Fantasy Flight Games. Wynika to  
z popularności Warhammera ogólnie jako systemu w Polsce. Drugie miejsce Dark Heresy może wynikać 
z popularności gry bitewnej w uniwersum WH40K oraz gry komputerowej także osadzonej w tym świecie.
Życzenia respondentów odnośnie Ars Magica zostaną spełnione dzięki Wydawnictwu Galmadrin.
Z popularnej w Polsce linii Savage Worlds prym wiedzie Realms of Cthulhu, co by oznaczało, że polscy 
gracze jeszcze nie przejedli się Mitami Cthulhu.
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Część 2. dane respondentów

Większość  wszystkich  respondentów  to  mężczyźni  (89,52%),  a  kobiety  stanowiły  tylko  10,48% 
wszystkich respondentów.
W większości respondenci to osoby między 19., a 28. rokiem życia. Czworo respondentów miało poniżej  
15.  lat,  a  nikt  nie  miał  powyżej  40.  lat.  Osoby do 18.  lat  stanowiły ~14% wszystkich  respondentów.  
15,67% wszystkich respondentów to osoby między 28. a 35. rokiem życia.
Smuci fakt tak małej ilości osób niepełnoletnich wśród respondentów. Może to skutkować brakiem graczy 
w przyszłości. 

36,73%  osób  deklaruje  się  jako  katolicy,  z  czego  nie  praktykuje  ~50%.
Ateistów wśród respondentów jest około ~25%, podobnie jak agnostyków. Około 9% respondentów jest 
innego wyznania niż katolickie. Pozostali respondenci stwierdzili, że trudno im się określić.

Większość respondentów zarabia poniżej 1000 złoty miesięcznie ( 55,25%). W przedziale od 1000 do 2000 
złotych zarabia co piąty respondent. Co dziesiąty respondent zarabia powyżej 3000 złotych miesięcznie. 
Widać  więc  po  tym,  że  większość  wydaje  miesięcznie  sporą  część  zarobków;  świadczy  to  tylko  
o zaangażowaniu w hobby.

Ponad 49% respondentów posiada średnie wykształcenie. Około 40% ma wykształcenie wyższe (pełne lub 
niepełne). Czterech respondentów posiada wykształcenie wyższe doktorskie.
Większość to studenci,  bardzo często jednocześnie pracujący (studentów jest  40,83% z czego 73,11% 
także pracuje). Tylko 4,32% odważyło się założyć własną firmę. Najwięcej osób pracujących związanych 
jest z IT lub marketingiem (odpowiednio 22,01% i 19,81%). 15,98% respondentów pracuje w handlu; 
mniej więcej tyle samo w administracji publicznej.

W miastach  mieszka  powyżej  54%  respondentów  z  czego  większość  w  miastach  między  200.000,  
a 500.000 mieszkańców. W Warszawie (jedyne polskie miasto z ponad milionem mieszkańców) mieszka 
15,42%  respondentów.  W  miastach  powyżej  500.000  mieszkańców  do  miliona  mieszka  20,40% 
respondentów. Statystykę zaludnienia miast znajdziecie  tutaj. Na wsiach mieszka około 10% wszystkich 
respondentów.
Poza teren Polski mieszka 13. respondentów.

Najwięcej respondentów z województwa Mazowieckiego- ~21%. Z Łódzkiego i Małopolskiego po około 
11%.  Nieco  poniżej  10%  z  Dolnośląskiego  i  Lubelskiego.  Województwa  Podkarpackie,  Pomorskie  
i Śląskie otrzymało po 7,25%. 

Wynika z tego, że spora część respondentów pochodzi z terenów gdzie łatwo o podręczniki – są albo 
sklepy albo konwenty.

THE END

P.S. Zapraszam do współpracy przy kolejnych projektach. 

fantastyka.polska@gmail.com 
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