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Dzia³ 1. Produkcja d³ugometra¿owych filmów kinowych i telewizyjnych wed³ug tytu³ów
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Proszê zaznaczyæ znakiem “X” w odpowiedniej kolumnie kategoriê filmu
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Dzia³ 2. Produkcja krótko- i œredniometra¿owych filmów kinowych i telewizyjnych - liczba tytu³ów

Wyszczególnienie
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a) Dotyczy filmów seryjnych.

Wyszczególnienie
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Na noœniku œwiat³oczu³ym 1
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Na innym noœniku
(w tym cyfrowym) 3

Dzia³ 3. Opracowanie filmów zagranicznych - liczba tytu³ów

Dzia³ 4. Produkcja kopii filmowych

Na noœniku magnetycznym
dla wypo¿yczalni 1

do sprzeda¿y bezpoœredniej 2

Na innym noœniku (w tym cyfrowym)
dla wypo¿yczalni 3

do sprzeda¿y bezpoœredniej 4

Na noœniku œwiat³oczu³ym (pozytywowe) 5

..................................................... .......................................... ................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

(miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

W sprawozdaniu proszê wykazaæ dane o produkcji
zakoñczonej w roku sprawozdawczym.

Dzia³ 1.

Proszê wymieniæ tytu³y wszystkich wyprodukowanych w roku

sprawozdawczym d³ugometra¿owych filmów kinowych (czêœæ

A) i telewizyjnych (czêœæ B). Po wpisaniu tytu³u ka¿dego filmu

w kolumnie “0”, proszê zaznaczyæ znakiem “X” w wierszu

dotycz¹cym tego filmu, w odpowiednich kolumnach, jego

kategoriê. Je¿eli film zosta³ wyprodukowany zarówno jako

kinowy, jak i telewizyjny, nale¿y go wykazaæ w obu czêœciach

dzia³u 1.

Dzia³ 3.
Dotyczy liczby tytu³ów filmów d³ugometra¿owych i
krótkometra¿owych, które w roku sprawozdawczym by³y
opracowane (dubbingowanie, wgranie g³osu lektora, t³oczenie
napisów itp.).

Dzia³ 4.
Dotyczy liczby egzemplarzy wyprodukowanych w roku
sprawozdawczym kopii filmowych.
Po sporz¹dzeniu sprawozdania proszê sprawdziæ, czy
spe³nione s¹ nastêpuj¹ce zale¿noœci rachunkowe:
- w dziale 2: wiersz 1 ≥ wiersz 2+3+4+6, wiersz 1≥ wiersz 7,
- w dziale 3: rubryka 2 ≥ rubryka 3, rubryka 3 < rubryka 4,
rubryka 6 ≥ 7, rubryka 7 < rubryka 8.

Adres strony internetowej www. ................................................................................................................................................

Objaœnienia do formularza K-06
Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2007 r. r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521, z póŸn. zm.).




