
a) Nale¿y wpisaæ informacjê o w³aœciwym ministrze, samorz¹dzie województwa, powiatu, gminy, innej osobie prawnej lub
osobie fizycznej. Teatry, ³¹cznie z jednostkami dzia³aj¹cymi pod patronatem przedsiêbiorstw (agencji) estradowych, opery,
operetki i filharmonie sporz¹dzaj¹ sprawozdania oddzielnie dla ka¿dej sceny (zespo³u).

1. Nazwa sceny ...............................................................................
2. Miejsca na widow-
ni w sta³ej sali

3. Obiekt przystosowany dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich
(w³aœciw¹ odpowiedŸ otoczyæ obwódk¹)

tak 1 nie 0

4. Organizator jednostkia) ..................................................................................

Wype³nia
US

5. Województwo: Powiat: Miasto/Gmina:
Symbol
terytorialny

6. Miejscowoœæ: Identyfikator
miejscowoœci

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

K-01

Sprawozdanie
z dzia³alnoœci artystycznej i

rozrywkowej

w roku 200 …

Urz¹d Statystyczny

w ...............................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
12 stycznia

Dzia³ 2. Dzia³alnoœæ za granic¹

Dzia³ 3. Zatrudnienie (stan w dniu 31 XII)

Kraje

Symbol
kraju

(wype³nia
US)

Przedstawienia
(koncerty)

0 1 2

Ogó³em (w.1=w.2+3+4+5+6+7) 1 00

2

3

4

5

6

7

Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

Przedstawienia (koncerty) 1

w tym w sta³ej sali 2

Widzowie (s³uchacze) 3

w tym w sta³ej sali 4

Z wier-
sza 1

premiery a) 5

szkolne audycje
muzyczne

6

a) Wype³niaj¹ teatry, opery i operetki.

Dzia³ 4. Wystêpy artystów i zespo³ów zagranicznych

Dzia³ 1. Dzia³alnoœæ w kraju

Pracownicy Etaty Osoby

0 1 2

Ogó³em (w. 1=w. 2+4+5) 1

Artystyczni 2

w tym aktorzy (œpie-
wacy, tancerze, muzycy)

3

Techniczni 4

Administracyjni 5

Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

Przedstawienia 1

Widzowie 2



Dzia³ 5. Dzia³alnoœæ w kraju wed³ug województw

OBJAŒNIENIA

Miejsca na widowni w sta³ej sali podaj¹ jednostki bêd¹ce w³aœcicielem lub g³ównym gestorem sali widowiskowej, wpisuj¹c
liczbê wszystkich miejsc numerowanych (zarejestrowanych) - wed³ug stanu w dniu 31.XII. Sta³a sala to pomieszczenie
przystosowane do prowadzenia dzia³alnoœci widowiskowej, bêd¹ce w³asnoœci¹ albo wydzier¿awione lub pozostaj¹ce w
wy³¹cznym u¿ytkowaniu jednostki sprawozdawczej w okresie co najmniej 1 roku. Nie nale¿y wykazywaæ sali zastêpczej, która
spe³nia inn¹ funkcjê podstawow¹ (np. sala kinowa).

W dziale 1 w wierszu 1 podaje siê liczbê wszystkich przedstawieñ (koncertów), bez wzglêdu na miejsce ich realizacji ³¹cznie z
imprezami nieodp³atnymi. W wierszu 3 - liczbê widzów ustala siê wed³ug liczby sprzedanych biletów oraz rozprowadzonych
wejœciówek lub zaproszeñ, na imprezach sprzedawanych w ca³oœci lub zrealizowanych na zamówienie zbiorowe - na podstawie
liczby miejsc na widowni, a w przypadku przedstawieñ plenerowych - szacunkowo. Przy wymianie zespo³ów lub sprzeda¿y
programów miêdzy przedsiêbiorstwami etradowymi, informacje o imprezach i widzach wykazuje tylko jedno przedsiêbiorstwo -
anga¿uj¹ce zespó³ lub kupuj¹ce program, imprezy organizowane wspólnie wykazuje tylko jeden z organizatorów - wed³ug ustaleñ
umowy.

W dziale 2 w rubryce 2 nale¿y podaæ liczbê przedstawieñ w ka¿dym z krajów wykazanych w rubryce 0 (wiersz od 2 do 7). W
przypadku kilkakrotnych wyjazdów do tego samego kraju w ci¹gu roku, liczbê przedstawieñ nale¿y zsumowaæ i podaæ w jednym
wierszu.

W dziale 3 nie nale¿y wykazywaæ osób korzystaj¹cych z urlopu bezp³atnego, urlopu wychowawczego oraz tych, z którymi
zawarto umowê-zlecenie.

Zapisów w rubryce 1 - o ile nie s¹ liczb¹ ca³kowit¹, nie nale¿y zaokr¹glaæ - musz¹ byæ podane w formie u³amka dziesiêtnego (z
dwoma miejscami po przecinku), np. 103/4 etatu = 10,75.

W wierszu 5 nale¿y wykazaæ personel zajmuj¹cy sie zarz¹dzaniem i obs³ug¹ instytucji (dyrekcja, pracownicy
administracyjno-biurowi i ekonomiczni, organizatorzy widowni, kasjerzy, bileterzy itp.).

W dziale 4 nale¿y wykazaæ wystêpy wy³¹cznie artystów zagranicznych, np. koncert, w którym zespó³ filharmonii towarzyszy
soliœcie z zagranicy - wykazuje siê w dziale 1.

Po wype³nieniu sprawozdania nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ liczb wystêpuj¹cych w ró¿nych dzia³ach sprawozdania, a mianowicie:

- dzia³ 1, wiersz 1 = dzia³ 5, rubr. 2, wiersz 01,

- dzia³ 1, wiersz 3 = dzia³ 5, rubr. 3, wiersz 01.

Województwa Sym-
bol

Przedstawie-
nia (koncerty)

Widzowie
(s³uchacze)

0 1 2 3

Opolskie 16

Podkarpackie 18

Podlaskie 20

Pomorskie 22

Œl¹skie 24

Œwiêtokrzyskie 26

Warmiñsko-mazurskie 28

Wielkopolskie 30

Zachodniopomorskie 32

Województwa Sym-
bol

Przedstawie-
nia (koncerty)

Widzowie
(s³uchacze)

0 1 2 3

Polska (suma wierszy
od 02 do 32) 01

w tym na wsi 99

Dolnoœl¹skie 02

Kujawsko-pomorskie 04

Lubelskie 06

Lubuskie 08

£ódzkie 10

Ma³opolskie 12

Mazowieckie 14

................................................................ ...................................................... .................................................................

(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie) (miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie


