DZIAŁ XI
KULTURA. TURYSTYKA. SPORT

CHAPTER XI
CULTURE TOURISM. SPORT

Uwagi ogólne

General notes

Kultura

Culture

1. Do księgozbioru bibliotek publicznych zaliczono książki i broszury oraz gazety i czasopisma.
Czytelnik (użytkownik aktywnie wypożyczający) to użytkownik zarejestrowany, który wypożyczył na zewnątrz co najmniej jedną pozycję w
ciągu roku.
2. 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 (przedstawienia baletowe i musicalowe podano łącznie z operetkowymi),
− działalność koncertową filharmonii, orkiestr
i chórów,
− działalność sceniczną zespołów pieśni
i tańca; dane dotyczą ludowych zespołów pieśni i tańca „Mazowsze” i „Śląsk” oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego,
− działalność rozrywkową estradową.
3. Informacje o działalności centrów kultury,
domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic
opracowano na podstawie sprawozdawczości
rocznej.
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, nośnik cyfrowy). Wśród kin stałych wyróżnia
się minipleksy (posiadające od 3 do 7 sal) oraz
multipleksy (posiadające 8 sal i więcej)

1. Books and pamphlets as well as newspapers and magazines constitute the collection of
public libraries.
Reader/borrower (user actively borrowing
books) is a person registered in the library, who
borrowed at least one volume in reported year.
2. Information regarding theatres and music
institutions as well as entertainment enterprises concerns professional, artistic and entertainment entities conducting regular performances.
Theatres include entities, distinguished in terms
of their legal, organizational, economic and financial status, con-ducting 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 (ballet and musical performances are presented together with operettas),
− the concert activity of philharmonic halls, orchestras and choirs,
− the performing activity of song and dance ensembles; data include the ”Mazowsze” and
”Śląsk” song and dance folk ensembles as well
as the Representative Artistic Ensemble of the
Polish Army,
− entertainment activities.
3. Information concerning the activity of centres of culture, cultural centres and establishments, clubs and community centres is based
on annual reporting data.
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 and digital). Among indoor cinemas
one can distinguish miniplexes (equipped with 3
to 7 screens) and multiplexes (equipped with 8
screens and more).
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Turystyka

Tourism

1. Termin turystyka – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
692/2011 obowiązującym od 2012 r., oznacza czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do
głównego miejsca docelowego położonego poza
ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż 1 rok,
w dowolnym głównym celu, w tym w celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym,
innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla
odwiedzanego miejsca.
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 noclegowych, tj. obejmuje obiekty
hotelowe i pozostałe obiekty (od 2011 r. posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.
W ramach:
– obiektów hotelowych do grupy „inne obiekty hotelowe” zalicza się te, które nie spełniają wymagań kategoryzacyjnych dla hoteli, moteli i pensjonatów, ale świadczą usługi typowe dla hoteli
(np. zajazdy, gościńce),
– pozostałych obiektów do grupy „inne obiekty”
zalicza się te, które nie odpowiadają warunkom
przewidzianym dla poszczególnych rodzajów
obiektów oraz obiekty wykorzystywane dla potrzeb turystyki (np. domy studenckie, internaty,
ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i
świątecznego, ośrodki sportowo-rekreacyjne,
ośrodki kolonijne, zakłady uzdrowiskowe).
3. W informacjach o obiektach i miejscach noclegowych turystyki nie uwzględnia się obiektów i
miejsc w obiektach przejściowo nieczynnych z powodu przebudowy, remontu itp.
4. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych lub pokoi jest to stosunek liczby udzielonych
noclegów lub wynajętych pokoi w danym roku do
nominalnej liczby miejsc noclegowych lub pokoi w
danym roku. Przez nominalną liczbę miejsc noclegowych lub pokoi rozumie się sumę miejsc noclegowych lub pokoi przygotowanych dla turystów w każdym dniu działalności obiektu.
5. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych rejestrowani są według
kraju stałego zamieszkania. Turysta zagraniczny
może być wykazywany wielokrotnie, jeśli w czasie
jednorazowego pobytu w Polsce korzysta z kilku
obiektów noclegowych.

1. Tourism, in accordance with the Regulation
(EU) No. 692/2011 of the European Parliament
and of the Council in force since 2012, means the
activity of visitors taking a trip to a main destination
outside their usual environment, for less than a
year, for any main purpose, including business, leisure or other personal purpose, other than to be
employed by a resident entity in the place visited.
All categories of travellers which fall within the
term ”tourism” are defined as visitors. This group
comprises:
– tourists, i.e., persons who spent at least one
night away from their place of permanent residence,
– one-day visitors, i.e., persons who do not
spend the night at the place visited.
2. Tourist accommodation establishments
include hotels and similar facilities and other facilities (since 2011 with 10 and more bed places).
Within:
- hotels and similar facilities, the group “other
hotel facilities” has covered facilities which do
not meet requirements for hotels, motels and
boarding houses, but which provide hotel services (e.g. road houses, inns),
- other facilities, the group “miscellaneous facilities” include facilities which do not correspond
to conditions expected in particular facilities,
and other facilities used for tourism (e.g. student dormitories, boarding schools, weekend
and holiday accommodation establishments,
sport and recreation centres, holiday youth
centres as well as health establishments).
3. Facilities and places temporarily unavailable
due to expansion, renovation, etc., are not included in data regarding facilities and the number of bed places for tourists.
4. Occupancy rate of bed places or rooms is
a relation of the number of overnight stays or
rooms rented in a given year to the nominal number of bed places or rooms in a given year. The
nominal number of bed places or rooms shall
mean total bed places or rooms prepared for
tourists each day of a facility’s operation.
5. Foreign tourists using tourist accommodation establishments are registered according to
the country of their permanent residence. A foreign tourist may be indicated more than once if
during a single stay in Poland he/she uses more
than one accommodation facility.

Sport

Sport

1. Informacje dotyczące klubów sportowych
podaje się łącznie z uczniowskimi i wyznaniowymi
klubami sportowymi.

1. Information concerning sports clubs are
given together with student and religious sports
clubs.
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2. W kategoriach ćwiczących, trenerów, instruktorów sportowych według dziedziny i rodzaju
sportu w klubach sportowych (tabl. 12) jedna
osoba może być wykazana wielokrotnie, jeśli uprawia bądź prowadzi zajęcia w kilku rodzajach
sportu.
W zależności od wieku osoby ćwiczące zaliczane
są do kategorii juniorów lub seniorów; dla poszczególnych rodzajów sportu stosuje się różne granice
wieku.
3. Boiska znajdujące się w płycie głównej stadionu nie są wykazywane ponownie jako boiska do
gier wielkich. Liczba stadionów podana jest łącznie
z deklarowanymi obiektami nie spełniającymi wymogów stadionów, np. widowni. Boiska, na których
można przeprowadzić kilka różnych gier (np. koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną) wykazywane są
raz, jako boiska uniwersalne wielozadaniowe. Boiska kryte, znajdujące się w halach sportowych lub
salach gimnastycznych nie są wykazywane oddzielnie, lecz traktowane jako hale sportowe lub sale
gimnastyczne w zależności od typu obiektu, w którym się znajdują.
Informacje o obiektach dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych uwzględniają obiekty dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub o
innym niż ruchowy rodzaj niepełnosprawności (np.
głusi, niewidomi).
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2. In the category persons practicing sports,
coaches and sports instructors according to
sports fields and kinds of sports in sports clubs
(table 12) one person may be indicated more
than once, depending upon the number of sports
practiced or taught.
Persons practising sports are classified as either
juniors or seniors, depending on age; various age
groups are applied for individual sports.
3. Sports fields located in stadium main fields
are not counted again as sports fields for big
games. The number of stadiums includes declared facilities not satisfying the requirements
for stadiums, e.g. the seating. Sports fields on
which several different games can be played
(e.g. basketball, volleyball, handball) are counted
once as universal, multi-purpose sports fields. Indoor sports fields located in sports halls or gyms
are not given separately, but treated as sports
halls or gyms, depending on kind of facility in
which they are located.
Information about facilities adapted for disabled
guests include facilities adapted for people with
reduced mobility or other than motor disability
(e.g. the deaf or the blind).

