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    Numer identyfikacyjny – REGON  za 2018 r.  Termin przekazania:  
do 21 lutego 2019 r. 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.). 
 
                                    

(e mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. Liczba imprez według rodzaju organizatora 
Organizator Artystyczno-rozrywkowe  Interdyscyplinarnea) Sportowe 

0 1 2 3 
Ogółem (wiersz 2+3+4) 1    

osoba prawna 2    

osoba fizyczna 3    
jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej 4    

a) Dotyczy imprez artystyczno-rozrywkowych odbywających się łącznie z imprezami sportowymi.  

Dział 2. Imprezy artystyczno-rozrywkowe, interdyscyplinarne i sportowe 
Wyszczególnienie Liczba imprez  

(rubryka 2+3) W obiekcie zamkniętym Na terenie otwartym 

0 1 2 3 
Ogółem (wiersze 02 + 12 + 13) 01    

Artystyczno-rozrywkowe  02    

z 
te

go
 

koncerty 03    

przedstawienia i spektakle 04    

pokazy/seanse filmowe 05    

festiwale 06    

kabarety 07    

widowiska cyrkowe 08    

rekonstrukcje historyczne 09    

imprezy łączoneb) 10    

inne (jakie?)… 11    

Interdyscyplinarne 12    
Sportowe 13    
b) Np. pokaz filmowy i kabaret. 

Dział 3. Liczba uczestników imprez  
Wyszczególnienie Liczba uczestników ogółem 

(rubryka 2+3) Wstęp wolny Wstęp płatny 

0 1 2 3 
Ogółem (wiersz 2+3+4) 1    
Artystyczno-rozrywkowe 2    
Interdyscyplinarne 3    
Sportowe 4    

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia 
formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 

                                   
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 



 

Objaśnienia do formularza K-09 

Zasady organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych, uregulowane są w ustawie z dnia 20 marca 2009 r.  
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160).  

Sprawozdanie składają urzędy miast i gmin, właściwe ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. 

Dział 1. 
Masowa impreza artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym gromadząca publiczność 

w celu prezentacji określonego przedsięwzięcia artystycznego, rozrywkowego (np. koncerty), lub zorganizowane publiczne 
oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 
m, która ma się odbyć:  

– na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, 
na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, 

– w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami 
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500. 

W przypadku imprezy masowej o podwyższonym ryzyku (w czasie, której istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub 
agresji) liczba miejsc wynosi odpowiednio 300 i 200. 

Za jedną imprezę masową należy potraktować imprezę od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy 
masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu (bez względu na czas trwania imprezy). 

 Pod pojęciem „imprezy interdyscyplinarnej” należy rozumieć imprezę artystyczno-rozrywkową odbywającą się łącznie 
z imprezą  sportową. 

 

Dział 2.  

Imprezy artystyczno-rozrywkowe: 

- koncert to publiczne wykonanie utworów muzycznych; impreza artystyczna wypełniona programem muzycznym 
(instrumentalnym lub wokalnym), 

- festiwal to szereg imprez artystycznych przeważnie jednego typu będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, 
zorganizowanych w jednym czasie i  pod wspólną nazwą, często ujętych w ramy konkursu, 

- przedstawienie, spektakl to widowisko operowe, teatralne, baletowe, 
- pokaz filmowy albo seans  filmowy jest to ciągła projekcja filmu w zamierzonym i z góry określonym czasie trwania, 
- widowisko cyrkowe to występ podczas którego odbywają się popisy akrobatyczne, występy klownów, popisy 

tresowanych zwierząt, 
- kabaret to spektakl satyryczno-rozrywkowy. 

Do imprez masowych artystyczno – rozrywkowych nie zaliczamy dyskotek. 
Teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej – należy przez to rozumieć wydzielony, odpowiednio oznaczony 

teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem 
oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia liczby 
miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę. 

 

Dział 3. 
Liczba uczestników – należy przez to rozumieć liczbę udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, które mogą być 

obecne na imprezie masowej (deklarowana przez organizatora liczba uczestników). 
 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20090620504
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