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Kina stałe 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 
47 kin stałych, tj. o 1 (2,2%) więcej niż rok wcześniej, 
w tym 6 multipleksów (tyle samo, co rok wcześniej). 
W porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się liczba miejsc 
w kinach stałych (o 1,0%) i wyświetlonych seansów  
(o 4,4%), natomiast zwiększyła się liczba sal projek-
cyjnych i widzów (odpowiednio o 0,7% i 0,2%). Odno-
towano ponadto znaczący spadek liczby widzów na 
filmach produkcji polskiej (o 16,0%). 
 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 47 kin stałych (9,0% ogólnej ich 
liczby w kraju) i było to więcej w porównaniu do roku poprzedniego o 1 (tj. 2,2%), więcej o 4 (tj. 9,3%) 
niż w 2010 r. i mniej o 15 (tj. 24,2%) niż w 2000 r. Blisko 70% obiektów posiadało internetowy system 
rezerwacji biletów, a ponad 85% — własną stronę internetową. Wśród kin 6 (tj. 12,8%) to multi-
pleksy (kina posiadające 8 i więcej sal projekcyjnych). 
W zdecydowanej większości kina stałe były własnością jednostek samorządowych — 31 (24 sta-
nowiły własność gmin, a 7 — powiatów); 16 należało do sektora prywatnego (w tym 15 do spółek). 
W 2019 r. blisko 80% ww. instytucji funkcjonowało w obiektach posiadających wejście przy-
stosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także udogodnienia wew-
nątrz budynku. Liczba kin stałych plasowała województwo dolnośląskie na 3. miejscu w kraju 
po województwach mazowieckim (85) i śląskim (55). 

Dolnośląskie kina stałe dysponowały 152 salami projekcyjnymi i było to o 1 (tj. o 0,7%) więcej 
niż w 2018 r.; w porównaniu do 2010 r. było to więcej o 53,5%, a do 2000 r. — więcej o 102,7%. 
Ponad połowa omawianych obiektów posiadała 1 salę. Pod względem liczby sal projekcyjnych nasze 
województwo zajmowało 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim (275) i śląskim (215). 

W końcu 2019 r. kina stałe posiadały 31,9 tys. miejsc na widowni. W porównaniu do 2018 r. było 
to mniej o 1,0%, jednak w porównaniu do 2010 r. było to więcej o 23,7%, a do 2000 r. — więcej o 47,8%. 

Kina stałe w województwie dolnośląskim w 2019 r. wyświetliły 218,1 tys. seansów, tj. mniej niż rok 
wcześniej o 4,4%; w porównaniu do 2010 r. było to więcej o 79,6%, a do 2000 r. — więcej o 318,3%. 
Wśród zaprezentowanych filmów 22,5% stanowiły polskie produkcje, 12,1% — europejskie (bez 
polskich), a 65,4% — pozostałe. W okresie 2000-2019 liczba wyświetlonych filmów produkcji pol-
skiej wzrosła ponad sześciokrotnie. Pod względem liczby zorganizowanych seansów dolnośląskie 
zajmowało 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim (393,7 tys.) i śląskim (319,5 tys.).  

Dolnośląskie kina w 2019 r. odwiedziło 5,7 mln widzów, tj. o 0,2% więcej niż w 2018 r.; w po-
równaniu do 2010 r. było to więcej o 71,6%, a do 2000 r. — niemal trzykrotnie więcej. Pod wzglę-
dem liczby widzów w kinach stałych dolnośląskie zajmowało 4. miejsce w kraju po woje-
wództwach: mazowieckim (11,8 mln), śląskim (7,7 mln) i wielkopolskim (6,2 mln). 

Wskaźnik liczby widzów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł 1951 (w kraju 1608) i upla-
sował nasze województwo na 2. miejscu w kraju po województwie mazowieckim (2183). 
W latach 2014-2019 jego wartość systematycznie rośnie i przekracza średnią krajową. 

Tablica 1.  Kina stałe w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Kina stałe a 62 47 43 38 42 43 46 47 

Sale projekcyjne a  75 65 99 116 124 135 151 152 
Miejsca na widowni a 21571 19440 25868 27341 28836 29115 32193 31873 
Seanse 52150 53232 121486 156370 191278 185924 228273 218147 
  w tym filmy produkcji polskiej 7616 4454 15633 25143 33214 34155 49310 49011 

Widzowie w tys. 1982,4 1708,3 3296,9 4176,3 4882,9 5101,7 5647,7 5657,8 

  w tym na filmach produkcji polskiej 255,5 110,4 415,0 715,4 1126,8 1130,8 1689,6 1420,0 
a Stan w dniu 31 grudnia.   

  0,2% 

Wzrost liczby widzów 
w kinach stałych r/r 

Dolnośląskie w 2019 r. należało 
do czołówki województw pod 
względem liczby kin, sal pro-
jekcyjnych, miejsc na widowni 
oraz wyświetlonych seansów – 
w każdej z tych kategorii plaso-
wało się na 3. miejscu w kraju  

Liczba sal projekcyjnych w kinach 
stałych w okresie 2000-2019 
zwiększyła się ponad dwukrotnie, 
miejsc na widowni — o blisko 50%, 
a wyświetlonych seansów — ponad 
czterokrotnie 
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Dolnośląskie zajmowało w 2019 r. 
2. miejsce w kraju pod względem 
liczby widzów w kinach stałych 
przypadających na 1000 ludności 
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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 

Powiązane opracowania 

Kinematografia w 2019 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

Kultura w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

Atlas Regionów 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Kino stałe 

Sala projekcyjna 

Seans filmowy 

Widzowie 
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