Dolnośląskie kina w statystyce
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REGION. W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 47 kin stałych, tj. o 1
(2,2%) więcej niż rok wcześniej, w tym 6 multipleksów (tyle samo, co rok wcześniej). W
porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się liczba miejsc w kinach stałych (o 1,0%) i
wyświetlonych seansów (o 4,4%), natomiast zwiększyła się liczba sal projekcyjnych i widzów
(odpowiednio o 0,7% i 0,2%). Odnotowano ponadto znaczący spadek liczby widzów na
filmach produkcji polskiej (o 16,0%).

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 47 kin stałych (9,0% ogólnej ich
liczby w kraju) i było to więcej w porównaniu do roku poprzedniego o 1 (tj. 2,2%), więcej o 4 (tj.
9,3%) niż w 2010 r. i mniej o 15 (tj. 24,2%) niż w 2000 r. Blisko 70% obiektów posiadało internetowy
system rezerwacji biletów, a ponad 85% — własną stronę internetową. Wśród kin 6 (tj. 12,8%) to
multipleksy (kina posiadające 8 i więcej sal projekcyjnych).
W zdecydowanej większości kina stałe były własnością jednostek samorządowych — 31 (24 stanowiły
własność gmin, a 7 — powiatów); 16 należało do sektora prywatnego (w tym 15 do spółek).
W 2019 r. blisko 80% ww. instytucji funkcjonowało w obiektach posiadających wejście
przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a także udogodnienia wewnątrz
budynku. Liczba kin stałych plasowała województwo dolnośląskie na 3. miejscu w kraju po
województwach mazowieckim (85) i śląskim (55).

Dolnośląskie kina stałe dysponowały 152 salami projekcyjnymi i było to o 1 (tj. o 0,7%) więcej niż w
2018 r.; w porównaniu do 2010 r. było to więcej o 53,5%, a do 2000 r. — więcej o 102,7%. Ponad
połowa omawianych obiektów posiadała 1 salę. Pod względem liczby sal projekcyjnych nasze
województwo zajmowało 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim (275) i śląskim (215).
W końcu 2019 r. kina stałe posiadały 31,9 tys. miejsc na widowni. W porównaniu do 2018 r. było to
mniej o 1,0%, jednak w porównaniu do 2010 r. było to więcej o 23,7%, a do 2000 r. — więcej o 47,8%.
Kina stałe w województwie dolnośląskim w 2019 r. wyświetliły 218,1 tys. seansów, tj. mniej niż rok
wcześniej o 4,4%; w porównaniu do 2010 r. było to więcej o 79,6%, a do 2000 r. — więcej o 318,3%.
Wśród zaprezentowanych filmów 22,5% stanowiły polskie produkcje, 12,1% — europejskie (bez
polskich), a 65,4% — pozostałe. W okresie 2000 - 2019 liczba wyświetlonych filmów produkcji
polskiej wzrosła ponad sześciokrotnie. Pod względem liczby zorganizowanych seansów dolnośląskie
zajmowało 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim (393,7 tys.) i śląskim (319,5 tys.).
Dolnośląskie kina w 2019 r. odwiedziło 5,7 mln widzów, tj. o 0,2% więcej niż w 2018 r.; w
porównaniu do 2010 r. było to więcej o 71,6%, a do 2000 r. — niemal trzykrotnie więcej. Pod
względem liczby widzów w kinach stałych dolnośląskie zajmowało 4. miejsce w kraju po
województwach: mazowieckim (11,8 mln), śląskim (7,7 mln) i wielkopolskim (6,2 mln).
Wskaźnik liczby widzów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł 1951 (w kraju 1608) i
uplasował nasze województwo na 2. miejscu w kraju po województwie mazowieckim (2183).
W latach 2014-2019 jego wartość systematycznie rośnie i przekracza średnią krajową.
Tablica 1. Kina stałe w województwie dolnośląskim
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