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Culture. Tourism. Sport

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.
3. 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 i 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) a person
registered in the library, who borrowed at least one volume in a
reporting year.
2. Information regarding theatres and music institutions as
well as entertainment enterprises concerns professional, artistic and entertainment units conducting regular performances.
Theatres include units, independent in regard to their legal, organizational, economic and financial status, conducting uniform
performing activity, regardless of the number of stages possessed.
3. 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,
magnetic tape and digital carrier). Among indoor cinemas one
can distinguish miniplexes – equipped with 3 to 7 screens and
multiplexes – equipped with 8 screens and more.

Turystyka

Tourism

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 692/2011 obowiązującym od 2012 r. termin „turystyka” oznacza czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza
ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym
głównym celu, w tym w celu służbowym, wypoczynkowym lub
innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot
miejscowy dla odwiedzanego miejsca.
Powyższa definicja nie wpływa na dotychczas prezentowane dane.
2. Baza noclegowa turystyki dotyczy turystycznych obiektów
noclegowych, tj. obejmuje obiekty hotelowe i pozostałe obiekty
(do 2010 r. bez pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych).
Do obiektów hotelowych zaliczamy hotele, motele, pensjonaty
i inne obiekty hotelowe (np. zajazdy, gościńce).
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.

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.
The above definition does not affect the previously presented
data.
2. Tourist accommodation establishments include hotels
and similar facilities and other facilities (until 2010 excluding rooms for rent and agro tourism lodgings).
Hotels and similar facilities cover: hotels, motels, boarding houses and other hotel facilities (e.g. road houses, inns).
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.

Sport

Sport

1. Dane o organizacjach kultury fizycznej obejmują wybrane organizacje o ogólnopolskim zasięgu działania (Akademicki
Związek Sportowy, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych
„Start”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zrzeszenie
„Ludowe Zespoły Sportowe”) i dotyczą głównie rekreacji ruchowej, a w przypadku PZSN „Start” – rehabilitacji ruchowej w środowisku niepełnosprawnych.
2. W kategoriach: ćwiczący w organizacjach kultury fizycznej
(tabl. 7) oraz ćwiczący, trenerzy i instruktorzy sportowi według
dziedziny i rodzaju sportu w klubach sportowych (tabl. 8) jedna
osoba może być wykazywana 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.

1. Data regarding physical education organizations include selected organizations with a national scope of activity (the
University Sports Association AZS, the Polish Sports Association
for the Disabled ”Start”, the Society for Promotion of Physical
Culture, the ”Rural Sports Clubs” Association) and primarily concern recreational activity, and in the case of the Polish Sports
Association for the Disabled ”Start” – rehabilitation activity for
persons with disabilities.
2. In the categories: persons practising sports in physical
education organizations (table 7) as well as persons practicing
sports, coaches and sports instructors according to sports field
and kind of sport in sports clubs (table 8) one person may be
indicated multiple times if he/she practises or runs classes in several kinds of sport.
Persons practising sports are classified as either juniors or seniors, depending on age; various age groups are applied for individual sports.

