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Polski rynek escape roomów ulega ciągłym przemianom – szczególnie jest to zau-

ważalne w roku 2019. W pierwszych dwóch kwartałach mieliśmy do czynienia z dużą 

falą zamknięć i spadkiem zainteresowania klientów. Obecnie, czyli we wrześniu 

2019 roku, widać już wzrosty, na rynku zaczęły pojawiać się nowe firmy i pokoje, 

sama branża w dalszym ciągu się rozwija, na dobre zagościła już w tzw. głównym 

nurcie świata rozrywki. Pokoje cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie 

tylko pasjonatów, ale i HR-owców, firm eventowych, wytwórni filmowych czy osób 

odpowiedzialnych za szeroko rozumianą edukację albo turystykę. 

Słowem, polska scena escape roomów jest bardzo ciekawa, urozmaicona, w zaledwie kilka lat pod-

biła serca całej rzeszy ludzi, przetrwała silne turbulencje i zawirowania, a jej oferta stale się posze-

rza. Przybywa zaawansowanych technologicznie pokoi III generacji, Polska jest pierwszym krajem, 

który zaczął organizować swoje mistrzostwach w escape roomach (które doczekały się już trzeciej 

edycji), znacznie rozwinął się też rynek usług dodatkowych, czyli profesjonalistów odpowiedzialnych 

za tworzenie scenografii, efektów specjalnych, konkretnych zagadek, czy rozwiązań elektronicznych. 

Celem autorów tego raportu jest przybliżenie czytelnikom charakterystki polskiego rynku, jego wielu 

aspektów, modelów działania oraz rosnącego zainteresowania czy nowych zastosowań, jakie po-

szczególne dziedziny biznesu znalazły dla escape roomów.

WPROWADZENIE
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ILE JEST ESCAPE 
ROOMÓW I JAK 
WYGLĄDAJĄ?
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Aktualny wykres ilości 
pokoi w miastach (2019)

Ilość pokoi w danych kategoriach

Średnie ceny w wybranych miastach Wykres ilości pokoi w ujęciu rocznym na przestrzeni lat

Podstawowe porównanie do innych krajów pod względem ilości EROlsztyn - 9
Kielce - 8
Lublin - 8
Rybnik - 8
Zamość - 8
Rzeszów - 7
Chorzów - 6
Gorzów Wielkopolski - 6
Gdynia - 6
Bytom - 5
Radom - 5

Dąbrowa Górnicza - 4
Puławy - 4
Tczew - 4
Zielona Góra - 4 
Grudziądz - 3
Iława - 3 
Jelenia Góra - 3 
Elbląg - 3
Nysa - 3
Opole - 3
Piła - 3

Rabka-Zdrój - 3
Sopot - 3
Szczecinek - 3 
Stargard - 3
Szczyrk - 3
Wisła - 3
Zabrze - 3
Żory - 3
Brodnica - 2
Giżycko - 2
Janów Lubelski - 2

Legnica - 2
Kęty - 2
Kluczbork - 2
Słupsk - 2
Swarzędz - 2
Chełmno - 1
Dębki - 1
Gostyń - 1 
Gierłoż - 1
Guciów - 1
Jedlina-Zdrój - 1

Krosno - 1
Krokowa - 1
Moszna - 1
Oświęcim - 1
Orneta - 1
Pszczyna - 1
Skierniewice - 1
Września - 1
Wieliczka - 1

Horror

34
Kryminalne

70
Historyczne

27
Fabularne

73
Abstrakcyjne

17
Fantasy

21
Thriller

71
Przygodowe

211
Dla dzieci

12

164.28 zł Warszawa

160.37 zł Wrocław

143.41 zł Kraków

132.19 zł Poznań
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Escape 
room

Specjalnie zaaranżowane, wyposażone i nadzorowane miejsce, 

w którym w określonym czasie należy rozwiązać serię zagadek 

i przejść fabułę gry, aby wypełnić misję i/lub otworzyć drzwi. Es-

cape room często składa się z wielu pomieszczeń i poziomów, 

przejścia pomiędzy nimi są wizualnie ukryte w celu zaskoczenia 

graczy i budowania atmosfery tajemniczości i niespodzianek.  

W trakcie zabawy rozwiązuje się zagadki logiczne, manualne, jak 

i percepcyjne. Wyróżniamy 3 generacje pokoi.

1 generacja 
pokoi

Są to escape roomy, które powstały na samym początku istnie-

nia branży. Charakteryzują się prostym wystrojem oraz zagadkami 

czysto logicznymi. W takich pokojach jako elementów zabezpiecza-

jących dostęp do kolejnych część pokoju używa się głównie kłódek. 

Jak zbudować 
escape room?

Aby wykonać pokój zagadek, należy przede wszystkim stworzyć  

i napisać jego scenariusz oraz opracować zagadki, które mają się  

w nim znaleźć i które stanowią istotny element fabuły. Gdy już 

twórca wie, co chce osiągnąć może przejść do fazy budowania, 

którą można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Pokój 

można w całości zbudować samodzielnie w gronie właścicie-

li i pracowników firmy albo zatrudniając specjalistów z różnych 

dziedzin (takich, jak elektronika, scenografie, czy efekty spec-

jalne). Istnieje też np. możliwość zakupienia gotowego pokoju 

od firm specjalizujących się w ich budowaniu, których jest coraz 

więcej – w Polsce, Europie oraz na całym świecie.

SŁOWNIK
POJĘĆ

Rozmawiając o escape roomach 

i zgłębiając ten temat war-

to poznać podstawowe pojęcia 

charakterystyczne dla tej branży 

i dziedziny rozrywki. Poniżej 

można zapoznać się ze słown-

ikiem pojęć dotyczącym escape 

roomów oraz z wyjaśnieniem po-

szczególnych zjawisk i trendów.

2 generacja 
pokoi

Z czasem w escape roomach zaczęło pojawiać się coraz więcej 

elektroniki. Rozwiązania zagadek zostały oparte na interfejsach 

graficznych, a w pokojach pojawiło się więcej blokad elektron-

icznych czy czujników. Wprowadzono więcej i bardziej angażują-

cych fabuł, a elementy scenografii zostały znacznie rozwinięte. 

Jaki budżet jest
nam potrzebny?

Nie istnieje jedna odpowiedź na to pytanie. Ostateczny koszt 

zależy od sposobu budowania pokoju, od rynku, na jakim pow-

staje dany escape room czy od jego fabuły i skali rozwiniecia np. 

efektów specjalnych. Można jednak przyjąć, że koszt zbudowania 

pokoju waha się od klikunastu do kilkuset tysięcy złotych.

3 generacja 
pokoi

Jak na razie ostatnia i najbardziej aktualna generacja escape 

roomów dostępna na rynku. W pokojach budowanych zgodnie z 

jej duchem elektronika nie jest już nowością i wyróżnikiem, ty-

lko czymś standardowym. Pokoje te charakteryzują się filmowy-

mi wystrojami wnętrz, efektami specjalnymi, pełną reżyserią 

dźwiękową, jak i świetlną, a nawet obecnością aktorów. Takie es-

cape roomy nierzadko mają kilka poziomów, a ich zadaniem jest 

przenoszenie gracza do zupełnie innego świata, w którym może 

przeżyć przygodę rodem z filmu jako jego główny bohater.
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GENEZA 
I HISTORIA 
NASZEGO 
RYNKU

2013 2019

Pierwszy pokój 
w Polsce

6 listopada 2013 roku pierwsza drużyna 

odwiedziła pierwszy polski escape room. 

Został on otwarty przez firmę LetMeOut we 

Wrocławiu.

6 listopada 2013

luty 2015

Pierwsze sto 
pokoi w Polsce

Polski rynek bardzo szybko się rozwijał  

i już po kilku miesiącach od powstania 

pierwszego pokoju było w naszym kraju  

100 escape roomów. 

29 grudnia 2015

Pierwsze 
10 000 
opinii na 
Lockme

Sercem serwisu Lockme są 

opinie na temat pokoi wyst-

awiane przez użytkowników. 

Ich ilość pokazuje, jak ważne 

stały się one dla klientów w 

Polsce (ale nie tylko). W ten 

sposób budowany jest ranking, 

który wielu osobom pomaga w 

wyborze właściwego dla nich 

miejsca zabawy.

24-27 grudnia 2014

Powstanie 
Lockme

W dniach 24-27 grudnia 2014 roku powoła-

na do życia została pierwsza wersja serwisu 

Lockme. Był to prosty serwis z listą escape 

roomów – strona jednak bardzo szybko zys-

kiwała na popularności i w końcu stała się 

ważnym elementem polskiego rynku escape 

roomów. Promuje tę dziedzinę rozrywki i 

pozwala wyszukiwać pokoje w najbliższej 

okolicy zgodne w oczekiwaniami. 

Polski rynek escape roomów 

w 2019 roku obchodzi swoje 6. 

urodziny. W tym czasie pojaw-

iły się na nim trzy generacje 

pokoi oraz wiele innych istotnych 

wydarzeń, które zasługują na 

wyróżnienie. 

Konferencja 
WroEscape 

W dniu 28 października 2017 roku odbyła 

się branżowa konferencja WroEscape, która 

zgromadziła ponad 700 uczestników. W 

ramach spotkania odbyły się wystąpienia 

branżowe, warsztaty tematyczne oraz targi 

zarówno dla twórców escape roomów, jak i 

ich pasjonatów.

28 października 2017 

Drugie 
Poland 
Escape

W drugich Mistrzostwach Polski wzięło udział 

aż 2750 uczestników. Zwycięzcy w ramach 

nagrody pojechali zwiedzać escape roomy 

w Budapeszcie, czyli kolebce europejskich 

pokoi zagadek. 

maj 2018

czerwiec 2017

Pierwsze 
Poland Escape

Pierwsze na świecie krajowe mistrzostwa 

przyciągnęły na starcie 1767 uczestników, 

którzy walczyli o miano pierwszych Mistrzów 

Polski w escape roomach.  

Trzecie 
Poland 
Escape

Trzecie zawody podtrzymały 

trend wzrostowy zainteresowa-

nia i wzięło w nich udział blisko 

3000 osób. W trakcie tej edycji 

zmieniona została formuła etapu 

regionalnego i tym razem druży-

ny walczyły wyłącznie w jednym 

scenariuszu pokoju opartego o 

fabułę nowego filmu z serii X-Men: 

Mroczna Phoenix. Po mistrzos-

twach pokój ten służył celom pro-

mocyjnym filmu. 

maj 2019

Tragedia 
w Koszalinie

W dniu 4 stycznia 2019 roku doszło do trage-

dii w escape roomie w Koszalinie. W wyniku 

wybuchu butli z gazem zginęło 5 nastolatek 

bawiących się w jednym z pokoi.

4 stycznia 2019 

Skurczenie 
się rynku

W wyniku tragedii w Koszalinie wszystkie pokoje 

w kraju zostały skontrolowane pod kątem bez-

pieczeństwa i statusu prawnego lokali, w którym 

się znajdują. Niestety w skutek szczegółowych, 

uciążliwych i powtarzających się kontroli PINB 

zostało zamkniętych wiele firm. Ostatecznie, na 

skutek zamknięć urzędniczych, jak i ekonom-

icznych (będących efektem spadku popytu) polski 

rynek escape roomów skurczył się o ok. 50%. 

lipiec 2019

1 listopada 2018

Pierwsze 1000 
pokoi w Polsce

Po około 5-latach od powstania 

pierwszego pokoju na polskim rynku 

było już ich ponad 1000. To bardzo 

duża liczba, a ilość zapowiedzianych 

premier kolejnych pokoi zwiastowała 

dalszy wzrost.
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POJEDYNCZY PUNKT

Tego typu firm jest najwięcej. Są to firmy zlokalizowane tylko i wyłącznie w jednym mieście i mające 

jeden lokal z kilkoma pokojami. Średnio w takim miejscu znajduje się około 3 pokoi o różnej tem-

atyce. Często taka działalność nie jest jedynym zajęciem właścicieli danego escape roomu.

SIECI POKOI

W ramach postępującego rozwoju niektóre firmy stworzyły sieć pokoi pod własną marką. Mają one 

lokale w przynajmniej kilku miastach w kraju. Takie sieci często otwierają pokoje o tej samej fabule w 

różnych miastach – aby umożliwić fanom tej rozrywki łatwiejszy dostęp do escape roomów cieszą-

cych się największą popularnością. Niektóre z tych firm rozszerzyły już działalność poza granice Pol-

ski i otwierają swoje lokale w innych europejskich miastach. Przykładami firm działających w modelu 

sieciowym są ExitRoom albo Wyjście Awaryjne.

Wyjście Awaryjne powstało w 2014 roku. Podchodząc ostrożnie do fenomenu escape ro-

omów inwestowaliśmy z początku w mniejsze lokale, co w przyszłości zaowocowało koniecz-

nością otwierania kolejnych oddziałów (dotychczasowe nadal były popularne). Dążąc do za-

pewnienia możliwie najwyższej jakości produktu odrzuciliśmy model franczyzowy, który przy 

tym poziomie nakładów finansowych nie byłby opłacalny dla obu stron. Dziś posiadamy 3 

oddziały oraz 11 wysokobudżetowych scenariuszy. Doświadczyliśmy nawet jednej przepro-

wadzki! Największym problemem związanym z posiadaniem takiej sieci jest obsługa pokoi 

oraz ich konserwacja. Prowadzenie operacji w różnych miastach oraz pod różnymi adresami, 

a także poziom skomplikowania produktu i liczba posiadanych scenariuszy mocno ten aspekt 

utrudnia. Jednakże posiadanie kilku oddziałów, i to w różnych miastach, zapewnia pożądaną 

dywersyfikację (utrata oddziału jest mniej bolesna, a przychód jest stabilniejszy, gdyż każde 

miasto ma swoją specyfikę jeśli chodzi o obłożenie w danym czasie). Wzrasta również tempo 

produkcji, a koszt niektórych elementów podlega uwspólnieniu”.

FRANCZYZA 
CZY POMYSŁ 
WŁASNY?

Polski rynek escape room to nie 

tylko firmy, które oferują pokoje 

do codziennych wizyt, ale też 

cały wachlarz profesjonalnych 

usług zbudowany wokół nich. 

Przez kilka lat działalności 

firmy escape roomowe wyksz-

tałciły 3 najczęściej spotykane 

modele działania.

Filip Mroczek, 
Wyjście Awaryjne

“



SIECI FRANCZYZOWE

W Polsce powstało już kilka escape roomowych sieci franczyzowych. Firmy zaczynające od 

jednej lokacji zaczęły oferować otwieranie punktu escape roomowego na licencji i rozszer-

zyły swoje działania na wiele miast w formie franczyzy. Takie rozwiązanie daje osobom chcą-

cym otworzyć swój punkt bezpieczeństwo, wsparcie i odpowiedni “know how” już na samym 

początku działalności. W Polsce możemy wyróżnić takie sieci franczyzowe, jak Let Me Out, 

Open the lock czy Tkalnia Zagadek.

Co ciekawe w ramach rozwoju swoich firm właściciele escape roomów zaczęli tworzyć i rozwi-

jać ofertę dla klientów firmowych. Jest to stale rosnąca rzesza odbiorców zainteresowanych 

takimi pozycjami, jak pokoje mobilne na eventy, wsparcie procesów HR (rekrutacja, inte-

gracja) rozgrywkami w escape roomach, czy wykorzystanie pokoi do akcji marketingowych. 

Więcej o tym w dziale “escape roomy a biznes”.

7

Let Me Out to firma działająca najdłużej na polskim rynku escape roomów. Two-

rząc markę w 2013 r. chcieliśmy aby to był szerszy i bardziej zaawansowany projekt, tak 

powstał zalążek obecnego modelu biznesowego jakim jest franczyza. Działając wspól-

nie z innymi przedsiębiorcami mamy większe możliwości przepływu wiedzy i rozwo-

ju, niż działając w pojedynkę. Wprowadzamy w tajniki funkcjonowania escape roomów 

naszych franczyzobiorców, przekazujemy nasze know how i wspieramy w otwarciu 

własnego punktu a w efekcie otrzymujemy partnera biznesowego od którego również 

możemy się czegoś nauczyć. Według nas oprócz samej gry, klimatu, scenariusza czy 

zagadek kluczem do sukcesu jest spójność marki i działań marketingowych co często 

jest zaniedbywane przez osoby rozpoczynające “przygodę” z tą branżą

Karol Skraba, 
Let Me Out.

“

...PRZEKAZUJEMY NASZE 
KNOW HOW I WSPIERAMY 
W OTWARCIU WŁASNEGO 
PUNKTU ...
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BARDZO WAŻNY 2019 ROK

W styczniu w całym kraju funkcjonowało 356 firm escape roomowych posiadających 1015 

pokoi. Obecnie, we wrześniu 2019 roku jest ich 188 i zarządzają one ok 540 pokojami. 159 

pokoi jest „w modernizacji”, co oznacza, że ich los nie jest jeszcze przesądzony. Z kolei na 

swoją premierę czekają 53 zupełnie nowe pokoje. 

Na początku roku przez escape roomy w całym kraju przetoczyła się cała fala różnych kon-

troli - od nadzoru budowlanego, przez Straż Pożarną, po Sanepid. Branża, chcąc podkreślić 

najwyższą troskę o bezpieczeństwo swoich klientów, zebrała i opublikowała ogólnopol-

ski kodeks „Zasady Bezpiecznego Escape Roomu”. Pokazuje on zasady działania escape 

roomów sprawiające, że zabawa w nich może być i jest bezpieczna. Powody zamknięć es-

cape roomów, obok przyczyn dotyczących np. przepisów przeciwpożarowych, bardzo często 

dotyczyły kwestii formalnych, administracyjnych, czy w końcu ekonomicznych (wiele firm 

nie przetrwało miesięcy kontroli i wstrzymania działalności). 

Polski rynek stopniowo odzyskuje stabilność, a klienci wracają. Coraz więcej firm odnotowuje 

bardzo duże wzrosty w ruchu, poszerza swoją ofertę i otwiera nowe pokoje. Na rynek wcho-

dzi też wiele nowych firm – również zagranicznych. Pozwala to stwierdzić, że nastąpiło już 

odbicie, a branża będzie dalej rosła i zagospodarowywała zwiększający się popyt. 

ORBITA RYNKU, CZYLI USŁUGI DODATKOWE

Na rynku powstały też podmioty oferujące usługi i produkty dla escape roomów. Firmy te 

specjalizują się w produkcji poszczególnych elementów do pokoi, opracowywaniu scenar-

iuszy na zamówienie czy budowaniu całych pokoi. Przykładem takich modeli działania w 

branży jest firma Escape Room Supplier albo Escape Service. Pierwsza z nich sprzeda-

je swoje produkty na cały świat - korzysta z nich nawet wojsko amerykańskie, które w 2018 

roku szukało rozwiązań polepszających morale żołnierzy w bazie na Grenlandii. Finalnie 

ta szczecińska firma przygotowała pięć mobilnych skrzyń pirata, które sprzedała stronie 

amerykańskiej. Dzięki polskiemu rynkowi escape roomów zakres swoich usług rozszerzyło też 

wiele firm, których usługi okazały się kluczowe dla tej branży. Właściciele firm zapraszają do 

współpracy stolarzy, rzeźbiarzy, artystów, scenografów czy osoby zajmujące się drukiem 3d.
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POLSKI RYNEK 
ER OKIEM 
WŁAŚCICIELI

Bezpieczeństwo od początku było dla branży kluczowe. Escape roomy to firmy w 

znakomitej większości prowadzone przez pasjonatów. Większość z nas na jakimś 

etapie, np. w trakcie wyjścia z przyjaciółmi, trafiła do escape roomu, połknęła bak-

cyla i stwierdziła – też mam świetne pomysły i też chcę to robić. Jednym z najlep-

szych aspektów branży escape-roomowej jest to, że właściciele nie konkurują ze 

sobą, a wręcz przeciwnie – współpracujemy, wspieramy i pomagamy sobie nawza-

jem. Niektórym mogłoby się wydawać, że jeżeli 40-50% pokojów w Polsce zosta-

nie zamkniętych, to dobrze dla pozostałych, ale jest wręcz przeciwnie. Chcemy, aby 

było jak najwięcej świetnych pokoi, bo to nakręca ludzi na odwiedzanie kolejnych. 

Sytuacja powoli się uspokaja, stabilizuje i branża rusza z nowymi propozycjami. 

Trzeba jednak pamiętać, że stworzenie dobrego pokoju, to nie jak próbowali tłuma-

czyć niektórzy „bułka z masłem”, tylko miesiące bardzo ciężkiej pracy

Michał Olejnik, 
Cinema Escape.

Polska branża escape roomów niezmiennie należy to światowej czołówki. Zarówno 

pod względem ilości pokoi na mieszkańców, ale także jakości, wykonania pokojów, 

jak i bezpieczeństwa gry. Popularność tej formy rozrywki stała się już poważną al-

ternatywą np. dla kina. Polacy pokochali escape roomy jako nową oraz ciekawą for-

mę spędzania wolnego czasu i zabawy. W ostatnich latach ta rozrywka przeszła z 

niszy i undergroundu do rozrywkowego mainstreamu. Staje się coraz bardziej pro-

fesjonalna. Dokładnie tak też wydarzyło się na całym świecie, w USA od kilku już lat 

escape roomy są wykorzystywane w strategiach reklamowych największych ma-

rek, w kampaniach produktowych, ale także w kampaniach promocyjnych w bran-

ży filmowej czy wydawniczej. Escape roomy dynamicznie się zmieniają. Autorzy i 

konstruktorzy coraz więcej inwestują w rozwiązania elektroniczne, aby jak najwier-

niej zbudować klimat gry nie szczędzą nakładów na wystrój i scenografię. Sceno-

grafowie właśnie, plastycy czy artyści coraz częściej są zatrudniani przy budowach 

escape roomów. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także właśnie u nas. 

Możemy też mówić o prawdziwym boomie na escape roomy wśród firm i korpora-

cji. Jest ogromny popyt na imprezy integracyjne w takiej formie, gry szkoleniowe a 

nawet rekrutacje, prowadzone w escape roomach przez działy HR

Grzegorz Cholewa
Exit19.pl

“

Minione wakacje naszym zdaniem przyniosły wyraźny sygnał, że kryzys w branży esca-

pe roomów zakończył się. Rodzice i ich pociechy chcąc wkroczyć w świat niezwykłej 

przygody oraz przeżyć coś wyjątkowego w te dni tłumnie odwiedzały ulubione poko-

je zagadek. Nie oznacza to jednak, iż boom powrócił, choć negatywny trend został 

wyraźnie przełamany. Dla właścicieli escape roomów to dopiero początek ciężkiej 

pracy nad odbudową rynku. Kluczowym będzie zapewnianie stałym graczom nowych 

wrażeń, zwiększanie zasięgu oraz podnoszenie jakości usług oraz poziomu ich bez-

pieczeństwa. Ważna staje się współpraca z lokalnymi twórcami, bowiem właściciele 

pokoi zagadek nie konkurują ze sobą, lecz z innymi podmiotami takimi jak kina, pola 

paintballowe, lasertag, salony VR, itd. Pole do popisu jest naszym zdaniem spore i już 

mamy plany na to w jaki sposób podniesiemy poprzeczkę

Filip Mroczek,
Wyjście Awaryjne.

“

“
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POLSKI RYNEK 
ER OKIEM 
WŁAŚCICIELI ... W trakcie wielu wyjazdów w sezonie 

obsługujemy setki rodzin, grup przyjaciół, 

graczy starszych i młodszych...

Barbara Otulska,
Mysterious Room. 

“ 5 lat temu, kiedy otwieraliśmy nasz escape room ekscytacja z tworzenia pokoi mieszała się z obawą czy na 

pewno znajdziemy odbiorcę. Dziś wiem, że Polacy pokochali tę rozrywkę, a z każdym kolejnym miesiącem 

nasze pokoje odwiedzało coraz to więcej graczy! Sytuacji tej nie zmieniła nawet dramatyczna wiadomość, 

która w styczniu wstrząsnęła środowiskiem escape room i całym społeczeństwem. Gracze jednak nadal 

chętnie przychodzili na rozgrywki, choć z ich relacji wynikało, że nieco uważniej wybierają pokoje i zwracają

uwagę na kwestię bezpieczeństwa - ale to jak najbardziej prawidłowy odruch mądrego konsumenta, przez 

chwilę więc wydawało się, że sytuacja wróci do normy, a kontrole odsieją tylko te pokoje, które faktycznie 

nie prezentują pożądanego przez wszystkich profesjonalizmu. Nic bardziej mylnego… Rozpoczęła się kru-

cjata! To co stało się z branżą przeraża i smuci, jest bowiem ogrom dobrych i bezpiecznych pokoi, które 

zniknęły z escape roomowej mapy z całkiem innych, absurdalnych powodów. 

Dla przykładu nasze pokoje - Mysterious Room - zostały zamknięte w wyniku grubymi nićmi szytej intry-

gi urzędniczej. Powód wypowiedzenia umowy najmu nigdy nie istniał, o czym dowiedzieliśmy się dopiero 

w dniu wyprowadzki. Tym zajmą się nasi prawnicy, ale pozostaje pytanie co z graczami? Kto tak zacięcie 

chroni ich bezpieczeństwa zabierając im tę absolutnie bezpieczną i wyjątkową rozrywkę - intelektualną 

zabawę, która daje ogrom satysfakcji, zmusza do współpracy, komunikacji na wysokim poziomie, rozwią-

zywania problemów i osiągania wspólnego celu. Są chwile kiedy myślę, że to właśnie charakter tej zabawy 

i wszystkie rozwojowe aspekty jakie daje jej uczestnikom tak bardzo bolą, tych którzy je masowo zamykają.

 

Tak czy inaczej gracze nie zniknęli, nie przestraszyli się i wcale nie odechciało im się bawić w ten sposób 

- zniknęły jednak pokoje. I to jest problem. Mysterious Room walczy o nowy lokal i jest to nierówna walka  

z beznamiętnymi, niepokojąco zindoktrynowanymi urzędnikami, którzy utrudniają wszelkie procedury i wy-

najdują problemy, przedłużają sprawy itp. Póki co realizujemy dużo projektów mobilnych, bo tych nikt nam 

nie umie sparaliżować, a na szczęście jest też kilku otwartych i mądrych urzędników, którzy decydują się 

na tę atrakcję w ramach wydarzeń kulturalnych w regionie, a w najbliższym czasie realizujemy również mo-

bilny ER dla stacji telewizyjnej. W trakcie wielu wyjazdów w sezonie obsługujemy setki rodzin, grup przyja-

ciół, graczy starszych i młodszych - ludzi, którzy próbują tej zabawy po raz pierwszy i jedno wiem na pewno: 

ludzie kochają escape roomy! Za te chwile oderwania od rzeczywistości, za prawdziwą przygodę jaką mogą 

przeżyć, za interakcje, do których skłania ich konstrukcja scenariusza, za radość z osiągnięcia celu! Wie-

rzę, że skoro mamy graczy to wrócą też pokoje.
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KTO CHODZI 
DO ESCAPE 
ROOMÓW?

Śmiało można powiedzieć, że es-

cape roomy to forma masowej 

rozrywki dla wszystkich. Pokoje 

zagadek są jednym ze sposobów 

spędzania wolnego czasu coraz 

częściej stawianym na równi z wy-

jściem do kina czy na bilard. Dzięki 

takiej popularności zakres ich 

klientów jest bardzo duży. Do es-

cape roomów chodzą wszyscy. War-

to wspomnieć w szczególności o:

Pokoje zagadek to rozrywka wielopokoleniowa. Zagadki mogą wspólnie 

rozwiązywać dziadkowie, rodzice i dzieci – wystarczy wybrać odpowiednią i 

interesującą wszystkich fabułę. Wśród pasjonatów przyjęło się też stwier-

dzenie, że escape roomy to jedno z niewielu miejsc, gdzie nastolatkowie 

rozmawiają ze swoimi rodzicami – nie da się ukończyć gry bez wzajemnej 

komunikacji i rozmowy.

Pokoje zagadek coraz częściej są wybierane jako miejsce integracji grup 

pracowników. Osoby, które na co dzień nie znają się poza warunkami biuro-

wymi w escape roomie mogą “odkryć się”  na nowo. W momencie, gdy ludzie 

stawiani są w nietypowej sytuacji i wspólnie uczestniczą w ciekawej, anga-

żującej fabule szybko zaczynają ze sobą rozmawiać i współpracować. Jest 

to świetny sposób na poznanie współpracowników od zupełnie innej strony.

Escape room jest świetnym sposobem na rozpoczęcie wieczoru pełnego 

wrażeń. Po wizycie w pokoju zagadek przez cały wieczór jest o czym rozma-

wiać, a przy okazji można sprawdzić, jak nasi znajomi odnajdują się w sytu-

acjach niecodziennych i zaskakujących. Bardzo często escape roomy są też 

wybierane jako pomysł na wieczór kawalerski czy świętowanie urodzin.

Dużo marek wykorzystuje escape roomy jako element promocji swoich pro-

duktów, usług czy wydarzeń. Takie produkty bardzo często wplatane są w 

fabułę gry, stają się jej nieodłączną częścią, a każdy uczestnik rozgrywki ma 

okazję bardzo dokładnie się z nimi zapoznać – np. telefon komórkowy albo 

konkretna aplikacja może stać się narzędziem rozwiązania zagadki, a gra-

cze poznają ją dokładnie od każdej strony. Jest to więc sposób na mocne 

przyciągnięcie uwagi klienta.

Rodziny

Współpracownicy

Grupy
imprezowe

Klienci 
biznesowi
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DRUŻYNY 
ESCAPE 
ROOMOWE

W ramach rozwoju rynku i samej 

rozrywki pojawiły się sformal-

izowane drużyny escape roomowe. 

Są to najczęściej kilkuosobowe 

grupy pasjonatów, które mają swoje 

nazwy, stroje, a nawet kibiców 

i które jeżdżą po escape roomach 

trenując i rywalizując na czas prze-

jścia rozgrywki z innymi drużynami. 

Bardzo często posiadają swoje blo-

gi oraz fanpage i dzielą się wraże-

niami. Takie drużyny często or-

ganizują kilkudniowe wyjazdy do 

wybranych miast, w ramach których 

odwiedzają nawet po kilkanaście 

escape roomów. Poniżej prezentu-

jemy listę kilku polskich drużyn:

CYRK 
KAMIENNYCH 

BRACI

UCIEKAJĄCE
KUCYKI

BRYGADA ER

ROOM
BUSTERS

BYWALCY 

POWROMCY
ESCAPE

ESCAPE
GIRLS 

& FRIENDS

ESCAPE 
ROOM
TEAM 

WOŁÓW

ESCAPE
KOMANDO

DELTA 
SZWADRON
SUPER COOL 

KOMANDO 
WILKÓW ALFA

KREPLE 

ESC TEAM

JANUSZE
UCIECZKI

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link

sprawdź link
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Escape roomy to również temat coraz częściej i chętniej podejmowany przez dziennikarzy. Odpowi-

ada za to wielokontekstowość tej formy rozrywki i samego rynku. Escape roomy to już też np. forma 

turystyki i w tym kontekście pojawiły się one w Nationial Geographic Traveler czy WP Turystyka. Ich 

scenariusze nierzadko opierają się o fabuły filmowe, o czym można było przeczytać np. na stronach 

kulturalnych Onetu. A tworzenie i prowadzenie escape roomów to z kolei nieszablonowy pomysł na 

biznes dla kreatywnych ludzi, o czym pisał Puls Biznesu, tygodnik Wprost, a program na ten temat 

obejrzeli widzowie TVN24. Poza tym escape roomy coraz częściej wykorzystywane są jako miejsce 

interaktywnej i angażującej edukacji młodzieży np. o historii polskich powstań. 

„Daj się zamknąć,  

a dowiesz się,  

kim jesteś.”

- Wprost - - Onet - - Gazeta Prawna - - National Georaphic - - Fakty TVN - - WP Turystyka - - Onet - 

„Poczuj się niczym Harry 

Potter czy Jedi. Filmowe 

escape roomy zyskują na 

popularności.”

MEDIA 
O ESCAPE 
ROOMACH

NAJCIEKAWSZE PUBLIKACJE

sprawdź link sprawdź link sprawdź link sprawdź link sprawdź link sprawdź link sprawdź link

„Escape room: 

Ucieczka z pokoju 

zdrowego rozsądku.”

„Escape roomy: 

„Z pokojami ucieczki 

jest jak z filmami”. 

Ty stajesz się bohaterem.”

„Jak wyglądają bezpieczne 

escape roomy? Ekipa „Fak-

tów” TVN przetestowała 

takie miejsce.”

„Escape roomy nową 

atrakcją turystyczną. 

Także w Polsce.”

„Strach, ekscytacja i skoki 

adrenaliny. Jeśli nie dzia-

łasz kolektywnie - zapomnij 

o sukcesie! Odwiedzamy 

najlepsze escape room’y.”
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RYWALIZUJEMY, 
CZYLI MISTRZOSTWA 
POLSKI W ESCAPE 
ROOMACH

1767
UCZESTNIKÓW

I EDYCJA

2750
UCZESTNIKÓW

II EDYCJA

2850
UCZESTNIKÓW

III EDYCJA

Nowoczesne escape roomy, dzięki 

wykorzystaniu zaawansowanych 

technologii i profesjonalnych sce-

nografii, gwarantują bardzo real-

istyczne doznania – m.in. dzięki 

temu rozrywka ta rozwinęła się do 

tego stopnia, że w jej ramach uksz-

tałtował się już ruch sportowy. 

Pasjonaci tworzą swoje drużyny, 

regularnie trenują i rywalizują z in-

nymi na czas wyjścia z konkretnego 

pokoju. Polska jest pierwszym kra-

jem na świecie, który zaczął organ-

izować swoje oficjalne mistrzost-

wa – ich pierwsza edycja odbyła się 

w 2016 roku i od razu przyciągnęła 

blisko 1800 uczestników.

FORMUŁA ZAWODÓW
Poland Escape przez 3 edycje wypracowało sobie stałą i cenioną formułę. 

Mimo to z roku na rok organizatorzy wprowadzają drobne zmiany, aby ulepszyć rozgrywkę.

ELIMINACJE INTERNETOWE
Z racji dużego zainteresowania zawodami nie jest możliwe przeprowadzenie pierwszych eliminacji w 

prawdziwym, fizycznym escape roomie. W związku z tym konieczna jest forma internetowa z zadaniami 

zbliżonymi możliwie najbardziej do escape roomów. W pierwszym roku działalności była to gra typu Not-

Pron. W drugim i trzecim kooperacyjny point and click. Ta forma świetnie oddaje klimat wizyty w escape 

roomie i w skuteczny sposób potrafi wyłonić pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Ten etap wyłania 

60 najlepszych drużyn, które przechodzą dalej do eliminacji regionalnych.

ELIMINACJE REGIONALNE 
Przez pierwsze dwie edycje ten etap organizowany był w 5 różnych miastach Polski, gdzie zawodnicy 

ścigali się ze sobą w zupełnie nowych pokojach wybranych, uznanych firm. W 3. edycji formuła została 

zmieniona i wszyscy gracze spotkali się w Poznaniu, gdzie we współpracy z marką X-Men z okazji pre-

miery ich nowego filmu “Mroczna Phoenix”, zostały zbudowane dwa bliźniacze pokoje.

FINAŁY ZAWODÓW
Do finałów Poland Escape przechodzi minimum 10 drużyn. Drużyny te najpierw ścigają się w półfinałach 

w dwóch specjalnie przygotowanych na tę okazję pokojach, a do ścisłego finału przechodzą trzy naj-

lepsze ekipy (z najkrótszym czasem wyjścia z pokoju). Te drużyny ścigają się w wielkim finale w kolejnym 

pokoju i spośród nich zostaje wyłoniony oficjalny mistrz kraju.

Więcej o mistrzostwach można dowiedzieć się na stronie: https://polandescape.com
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W listopadzie 2017 roku ING Bank Śląski odebrał główną nagrodę 

w kategorii „Innowacja w rekrutacji – candidate interaction” w 

konkursie Siła Przyciągania. Bank doceniono za wykorzystanie 

innowacyjnego i niestandardowego narzędzia rekrutacji – es-

cape roomu. - Escape roomy dają możliwość obserwowania 

kandydata w działaniu, a jemu samemu – wspaniałą zabawę. 

Możemy zaobserwować zachowania kandydata związane z 

Pomarańczowym Kodem obowiązującym w ING. Menedżer ma 

możliwość podjęcia decyzji o zaproszeniu stażysty do zespołu 

bazując na tym, jak poradził sobie z zadaniami, współpracą w 

grupie, presją czasu etc. Escape room okazał się na tyle efekt-

ywny, że jest stałym elementem procesu rekrutacji w ramach 

Stażu z Lwem – powiedziała Anna Kęsik, Dyrektor Centrum ds. 

Doświadczeń Kandydatów i Pracowników w ING Banku Śląskim.

Escape roomy na całym świecie wykorzystywane są przez biznes 

z różnych branży jako narzędzie HR czy marketingu. Sony Pictures 

otworzyło w Los Angeles pokój, który wspierał premierę filmu 

„Jumanji: Przygoda w dżungli”. - Filmy Jumanji zawsze polegały 

na rozwiązywaniu zagadek i wykorzystywaniu sprytu do przetr-

wania - mówił Jamie Stevens, wiceprezes ds. globalnych licenc-

ji Sony Pictures Consumer Products. - W ten sposób franczyza 

ta jest idealnym punktem wyjścia dla pokoi zagadek. Podobnie 

postąpiło HBO tworząc pokoje dla fanów „Gry o Tron” czy „VEEP”, 

przez które w trakcie słynnej konferencji i festiwalu SXSW or-

ganizowanego przez branżę interaktywną, filmową i muzyczną 

przetoczyło się ponad 1500 osób.

Głównym partnerem III Mistrzostw Polskich w escape roomach, 

których pierwszy etap swoją inaugurację miał w maju br. został 

film „X-Men: Mroczna Phoenix”, który swoją premierę będzie 

miał 7 czerwca.

Escape roomy na tyle zadomowiły się w społeczeństwie  

i powszechnej świadomości, że dostrzeżenie ich potencjału 

przez większy biznes nie powinno dziwić. Pokoje zagadek wyko-

DUŻY BIZNES, A ESCAPE ROOMY

Trudno nie dostrzec zainteresowania, jakim cieszą się na całym świecie escape 

roomy oraz możliwości osadzenia w nich fabuł gier komputerowych, książek czy 

filmów. W ten sposób podeszliśmy do premiery najnowszego filmy z serii X-Men. 

W tegorocznych mistrzostwach Polski w escape roomach, na etapie eliminacji lo-

kalnych, uczestnicy zmierzą się w specjalnie zbudowanych na tę okazję pokojach, 

które swoją fabułą nawiązują do Mrocznej Phoenix. Później będą one udostępnio-

ne dla innych zainteresowanych m.in. w poznańskiej Malcie. Escape roomy dają 

niepowtarzalną okazję aktywnego, czynnego udziału w realnym świecie w naszych 

ulubionych fabułach, a nie tylko na ekranie komputera.”

“

Agnieszka Pieńczykowska  Imperial – CinePix, dystrybutor filmu

Rekrutacja pracowników, pre-

miery filmowe, promocja regionów 

czy gier komputerowych – escape 

roomy to już nie tylko miejsca roz-

rywki, ale i narzędzie biznesowe, 

które znajduje coraz to nowsze zas-

tosowania.
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rzystywane są do promocji turystycznej regionów czy miast (co 

aktywnie robi np. Miasto Wrocław), przez markę Adidas Origi-

nals przy okazji kampanii reklamowej z udziałem Maffashion 

czy Microsoft, który we współpracy z Domem Zagadek VR ot-

worzył w Warszawie pokój P@ssWord, w którym klucz do wyjścia 

tkwi w wykorzystaniu nowych technologii, takich jak rozmaite 

aplikacje dostępne w ramach pakietu Office.

 

 

JAK WYGLĄDA 
PRZYSZŁOŚĆ?

Escape roomy są obecne na polskim rynku od blisko 6 lat i cały 

czas się rozwijają. To długi okres czasu, który udowodnił, że nie 

jest to chwilowa moda, tylko prężnie działająca branża, która 

zagościła już na stałe w świadomości klientów. W trakcie tego 

okresu rozwój escape roomów był bardzo dynamiczny. Pokoje 

przeszły duże zmiany poprzez wprowadzenie w tym okresie aż 

3 generacji pokoi. Dodatkowo cała branża przetrwała trzęsienie 

ziemi po tragicznych wydarzeniach w Koszalinie na początku 

2019 roku. Mimo to ciągle się rozwija i rośnie. Jakie będą kole-

jne lata?

Najbliższy czas dla tego rynku to dalsza, postępująca od wie-

lu lat profesjonalizacja. Coraz mniej lokali będzie powstawać 

wyłącznie z zamiłowania do tego rodzaju rozrywki, a coraz 

więcej z zacięciem biznesowym. Wynika to z faktu, że nakłady 

potrzebne na otwarcie tego rodzaju firmy stale rosną. Firmy 

coraz częściej będą rywalizować nie tylko na jakość swoich 

pokoi, ale i działaniami marketingowymi.

Pokoje same w sobie będą miały coraz lepszą oprawę. Firmy 

będą korzystać z usług zewnętrznych, dzięki czemu specjaliś-

ci w danych dziedzinach będą się zajmować się takimi aspek-

tami, jak elektronika, wystrój czy aranżacja dźwiękowa.

Pokój P@ssWord to miejsce, które łączy w sobie czystą zabawę z nauką na-

szych technologii. Pozwala sprawdzić na własnej skórze nowe, często za-

skakujące funkcje, dostępne w aplikacjach Office 365, takich jak PowerPo-

int, Word czy OneDrive, o których wcześniej mogliśmy nawet nie wiedzieć.  

Z drugiej strony pokój P@ssWord to unikalny showroom najlepszych urządzeń 

i rozwiązań firmy Microsoft, które z pewnością sprawią, że odwiedzający za-

pamiętają je na długo, podobnie jak samą przygodę

Katarzyna Nowogórska Polski oddział Microsoft

“
Najbliższy czas dla 

tego rynku to dalsza, 

postępująca od wielu 
lat profesjonalizacja.



KONTAKT
Jakub Witosławski
PR Director

Tel. 602 426 440

E:mail: j.witoslawski@lockme.pl


