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Działalność teatrów i instytucji muzycznych 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim 
działało 17 teatrów i instytucji muzycznych, tj. tyle 
samo, co rok wcześniej. W porównaniu z 2018 r. 
zwiększyła się liczba miejsc na widowni (o 6,3%), 
natomiast zorganizowano mniej przedstawień (o 2,3%), 
mniej było także widzów i słuchaczy (o 10,3%). 

 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 17 teatrów i instytucji mu-
zycznych (9,0% ogólnej ich liczby w kraju). W ciągu ostatnich 15 lat liczba ta pozostawała na 
zbliżonym poziomie, natomiast była niższa o 5 (tj. 22,7%) w porównaniu do roku 2000. W 2019 r. 
ponad ¾ ww. instytucji funkcjonowało w obiektach przystosowanych dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich (wejście do budynku, udogodnienia wewnątrz budynku), 
natomiast w obiektach wyposażonych w udogodnienia dla osób niewidzących i 
słabowidzących – ponad ¼. Liczba teatrów i instytucji muzycznych plasowała województwo 
dolnośląskie na 4. miejscu w kraju po województwach: mazowieckim (35), małopolskim (22) i 
śląskim (22). 

Dolnośląskie teatry i instytucje muzyczne posiadały w 2019 r. 9,1 tys. miejsc na widowni, tj. o 6,3% 
więcej niż rok wcześniej; w porównaniu do 2010 r. było to więcej o 53,8%, a w porównaniu do 2000 r. 
— o 72,6%. Pod względem liczby miejsc na widowni województwo dolnośląskie zajmowało 4. miej-
sce w kraju po województwach: mazowieckim (20,4 tys.), pomorskim (14,2 tys.) i śląskim (12,5 tys.). 

W 2019 r. teatry i instytucje muzyczne zorganizowały w województwie dolnośląskim 7,9 tys. 
przedstawień i koncertów, tj. o 2,3% mniej niż przed rokiem. W porównaniu do 2010 r. było to 
jednak więcej o 42,7%, a w porównaniu do 2000 r. — więcej o 63,9%. Liczba zorganizowanych 
przedstawień i koncertów w 2019 r. uplasowała nasze województwo na 3. miejscu w kraju po 
województwach mazowieckim (13,6 tys.) i śląskim (8,1 tys.). 

Przedstawienia i koncerty w 2019 r. obejrzało 1,1 mln widzów, tj. o 10,3% mniej niż w 2018 r. W po-
równaniu do 2010 r. było to więcej o 12,6%, a w porównaniu do 2000 r. — więcej o 32,8%. Pod wzglę-
dem liczby widzów województwo dolnośląskie zajmowało w 2019 r. 5. miejsce w kraju po woje-
wództwach: mazowieckim (3,3 mln), śląskim (1,9 mln), wielkopolskim (1,8 mln) i małopolskim (1,3 mln). 

W 2019 r. poprawił się wskaźnik wyrażony liczbą ludności przypadającą na 1 miejsce w teatrach 
i instytucjach muzycznych — 319 (przed rokiem 340), przy średniej krajowej 380. Województwo 
dolnośląskie zajmowało pod względem wysokości tego wskaźnika 4. miejsce w kraju po 
wojewodztwach: pomorskim (164), mazowieckim (265) i podlaskim (316). 

Pogorszył się natomiast wskaźnik dotyczący uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych 
zorganizowanych w 2019 r. przez omawiane instytucje — na 1000 ludności przypadało 375 
widzów, podczas gdy w 2018 r. — 418. Pod względem wysokości tego wskaźnika województwo 
dolnośląskie zajmowało 8. miejsce, a średnia krajowa wynosiła 374.  

Tablica 1.  Teatry i instytucje muzyczne w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Teatry i instytucje muzyczne a 22 17 17 17 17 16 17 17 

Miejsca na widowni stałej a 5261 5466 5903 8551 8624 8442 8538 9079 

Przedstawienia i koncerty b 4790 4434 5500 5889 7595 7175 8034 7851 

Widzowie i słuchacze b w tys. 819,3 787,2 965,8 1003,8 2078,5 1094,2 1212,3 1087,8 

Ludność na 1 miejsce w teatrach 
i instytucjach muzycznych a 554 529 494 340 337 344 340 319 

Widzowie i słuchacze w teatrach 
i instytucjach muzycznych na 1000 ludności 269 272 331 346 716 377 418 375 
a Stan w dniu 31 grudnia.  b Dane dotyczą działalności prowadzonej na terenie województwa, łącznie z imprezami 
organizowanymi w plenerze. 

 10,3% 

Spadek liczby widzów i słuchaczy r/r 

Dolnośląskie było w 2019 r. 
czwartym województwem 
w Polsce pod względem liczby 
teatrów i instytucji muzycznych 
działających na jego terenie  

Województwo dolnośląskie 
w 2019 r. należało do liderów 
pod względem liczby zorgani-
zowanych przedstawień i kon-
certów 

Odnotowano wyższy niż prze-
ciętnie w kraju wskaźnik 
uczestnictwa w przedsięwzię-
ciach kulturalnych organizowa-
nych przez teatry i instytucje 
muzyczne  
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Powiązane opracowania 

Działalność teatrów i instytucji muzycznych 

Wrocław – Kultura 2016  

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

Kultura w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

Atlas Regionów 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Teatr 

Instytucja muzyczna 

Miejsca na widowni 

Widzowie i słuchacze 

Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 
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