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Uwagi ogólne  General notes 
 
 

Kultura 

 

1. Do księgozbioru bibliotek publicznych 
zaliczono książki i broszury oraz gazety i 
czasopisma. 

Za czytelnika uważa się osobę, która w ciągu 
roku sprawozdawczego została zarejestrowana 
w bibliotece i dokonała co najmniej jednego 
wypożyczenia. 

2. Informacje dotyczące galerii sztuki obejmują 
jednostki, których podstawowym rodzajem 
działalności jest wystawiennictwo.  

3. Informacje o teatrach i instytucjach 

muzycznych oraz przedsiębiorstwach 

estradowych dotyczą profesjonalnych jednostek 
artystycznych i rozrywkowych prowadzących 
regularną działalność sceniczną. 

W liczbie teatrów uwzględniono jednostki 
wyodrębnione pod względem prawnym, 
organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, 
prowadzące jednorodną działalność sceniczną, 
niezależnie od liczby posiadanych scen. 

Jednostki pogrupowano wyodrębniając: 
- działalność teatrów dramatycznych i 

lalkowych, 
- działalność teatrów muzycznych, obejmującą 

działalność sceniczną oper, operetek, musicali 
i baletów, 

- działalność koncertową filharmonii, orkiestr 

i chórów, 
- działalność rozrywkową estradową. 

4. Informacje o kinach dotyczą działalności kin 
ogólnie dostępnych, tj. powołanych do publicznego 
udostępniania filmów w formie projekcji na 
seansach filmowych, bez względu na rodzaj 
stosowanego nośnika filmu (taśma światłoczuła, 
taśma magnetyczna eksploatowana w technice 
wideo). 

5. Dane o abonentach radiowych i 

telewizyjnych dotyczą osób i instytucji, które 
uiściły opłaty abonamentowe uprawniające do 
korzystania z urządzeń odbiorczych radiofonii 
bezprzewodowej oraz z odbiorczych urządzeń 
telewizyjnych. Dane dotyczą także osób 
korzystających – na mocy szczególnych przepisów 
– z prawa do bezpłatnego korzystania z urządzeń 
odbiorczych (np. inwalidów wojennych i 
wojskowych). 

Dane obejmują również instytucje opłacające 
abonament za korzystanie z odbiorników 
radiowych i telewizyjnych w samochodach. 

 Culture 
 

1. Books and pamphlets as well as newspapers 

and magazines constitute the collection of public 

libraries.  

A borrower is a person who in the course 

of a reporting year was registered at a library and 

checked out at least one item. 

2. Information concerning art galleries includes 

entities, in which exhibiting is the basic type of 

activity.  

3. Information regarding theatres and music 

institutions as well as entertainment 

enterprises concerns professional, artistic and 

entertainment entities conducting regular 

performances. 

Theatres include entities, independent in 

regard to their legal, organizational, economic 

and financial status, conducting uniform 

performing activity, regardless of the number of 

stages possessed.  

Entities are grouped comprising:  

- the activity of dramatic theatres and puppet 

theatres,  

- the activity of music theatres, including opera, 

operetta, musical and ballet performances, 

- the concert activity of philharmonic orchestras, 

orchestras and choirs, 

- entertainment activities. 

4. Information regarding cinemas concerns the 

activity of public cinemas, i.e., established for the 

purpose of public film screenings, regardless of the 

film carrier used (light-sensitive and magnetic tape). 

5. Data regarding radio and television 

subscribers concern persons and institutions, 

which paid the subscription fee in order to use                                       

wireless radio and television receivers. The                                

data also concern persons exempt, on the basis 

of  special  regulations,  from  paying  the  

subscription fee (e.g., disabled war and military 

veterans).  

Data also concern institutions paying the 

subscription for using radio and television receivers 

in vehicles. 
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Turystyka 
 
1. Termin turystyka – zgodnie z definicją 

Światowej Organizacji Turystyki – obejmuje 
czynności osób podróżujących w celach innych niż 
podjęcie pracy zarobkowej, tj. głównie w celach 
wypoczynkowych, służbowych, religijnych itp. i po-
zostających poza swoim codziennym 
środowiskiem nie dłużej niż 1 rok. 

Wszystkie kategorie podróżnych, które mieszczą 
się w zakresie pojęcia „turystyka” są określane 
mianem odwiedzających. W grupie tej wyróżnia się: 
- turystów, tj. osoby, które spędziły co najmniej 

jedną noc poza miejscem stałego zamieszkania, 
- odwiedzających jednodniowych, tj. osoby, które 

nie nocują w miejscu odwiedzanym. 
2. Baza noclegowa turystyki dotyczy 

turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania, tj. nie obejmuje pokoi gościnnych 
i kwater agroturystycznych. 

Do pozostałych obiektów zaliczono obiekty, 
które nie odpowiadają warunkom przewidzianym 
dla hoteli, moteli, pensjonatów, domów 
wycieczkowych, schronisk, kempingów, pól 
biwakowych  
i domków turystycznych oraz obiekty 
wykorzystywane dla potrzeb turystyki (np. domy 
studenckie, internaty, hotele robotnicze), a ponadto 
zakłady uzdrowiskowe. 

3. Dane o miejscach noclegowych wykazano 
według stanu w dniu 31 VII; dotyczą miejsc 
całorocznych i sezonowych. W informacjach nie 
uwzględnia się miejsc w obiektach przejściowo 
nieczynnych z powodu przebudowy, remontu itp. 

4. Placówki gastronomiczne w obiektach 
turystycznych zbiorowego zakwaterowania 
obejmują zakłady i punkty gastronomiczne stałe i 
sezonowe. Do barów i kawiarni zaliczono także: 
winiarnie,            piwiarnie, jadłodajnie itp.; do 
punktów gastronomicznych – także smażalnie, 
pijalnie, lodziarnie, bufety itp. 

5. Dane o przyjazdach do Polski i wyjazdach 
z Polski dotyczą przekroczeń granicy, 
rejestrowanych przez Straż Graniczną, bez 
względu na cel podróży osób przekraczających 
granicę i długość ich pobytu. Nie uwzględniają 
natomiast osób obsługujących takie środki 
transportu, jak: samoloty, pociągi, statki i inne 
jednostki pływające oraz osób przekraczających 
granicę w ramach ruchu uproszczonego. 

 
Sport 

 
1. Dane o klubach sportowych dotyczą klubów 

sportowych, które przynajmniej w części prowadzą 
działalność w zakresie sportu wyczynowego, 
uczniowskich klubów sportowych i parafialnych 
klubów sportowych, których działalność ma w 
większości wyłącznie charakter rekreacji ruchowej. 

2. W kategorii ćwiczący jedna osoba może być 
wykazywana wielokrotnie, jeśli uprawia kilka 
dyscyplin sportu. W zależności od wieku, osoby 
ćwiczące  

 Tourism 
 

1. Tourism, in accordance with the definition of 

the World Tourism Organization (WTO), includes 

activities of persons travelling for purposes other 

than that connected with earning income, i.e., 

mainly for recreational, work-related, religious and 

other purposes, and remaining outside their normal 

environment not longer than 1 year. 

All categories of travellers which fall within the 

term “Tourism” are defined as visitors. The group 

comprises: 

- tourists, i.e., persons who spent at last one night 

away from their place of permanents residence, 

- one-day visitors, i.e., persons, who do not spend 

the night at the place visited. 

2. Tourist accommodation facilities include 

collective tourist accommodation establishments 

(i.e., do not include rooms for rent and agrotourism 

lodgings). 

The remaining facilities of collective 

accommodation establishments include hotel 

facilities which do not correspond to conditions 

expected in hotels, motels, boarding houses, 

excursion hostels, shelters, camping sites, tent 

camp sites and tourist cottages, other facilities used 

by the tourism industry (e.g., student dormitories, 

boarding schools, employee boarding houses) and 

health establishments. 

3. Data on number of beds are presented as 

of 31 VII; these data concern whole year’s and 

seasonal places. Places in temporary inactive facilities 

due to expansion, renovation, etc., are not included.  

4. Catering establishments in collective 

tourists accommodation establishments include 

permanent and seasonal catering facilities and 

outlets. Catering facilities and cafes also include: 

wine houses, beer halls, canteens, etc.; and 

catering outlets also include fry houses, drink bars, 

ice-cream parlours, snack bars, etc. 

5. Data regarding arrivals to Poland and 

departures from Poland, registered by the Border 

Guard, concern border crossing regardless of the 

purpose of travel or length of stay. Not included, 

however, are persons engaged in services on such 

means of transport as: airplanes, trains, ships and 

other water-based means of transport as well as 

persons crossing the border within the framework 

of cross border traffic. 

 
Sport 
 
1. Data regarding sports clubs concern sports 

clubs that at least in part conduct activity with the 
scope of record-seeking sports, Student Sport 
Clubs and Parish Sports Clubs which activity in 
most cases have exclusively a character of 
recreational activity. 
2. In the categories of exercisers, one person 

may be indicated more than once depending upon 
the number of disciplines practised. Persons exercising 

zaliczane są do kategorii juniorów lub seniorów; 
dla poszczególnych dyscyplin sportowych stosuje 
się różne granice wieku. 

3. W kategorii trenerów i instruktorów 
sportowych jedna osoba może być wykazywana 
wielokrotnie, jeśli prowadzi zajęcia w kilku 
dyscyplinach sportu. 

 are classified as either juniors or seniors, 
depending on age; various age groups are applied 
for individual disciplines. 
3. In the categories coaches and sports 

instructors one person may be indicated more 
than once depending upon the number of sports 
disciplines taught. 
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