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Informacja prasowa 

Imprezy masowe w województwie kujawsko-pomorskim  

 
 Zgodnie z danymi pochodzącymi z urzędów miast i gmin województwa, na obszarze Kujawsko- 

-Pomorskiego w 2016 r. zorganizowano 587 imprez masowych (w Polsce 6480), tj. o 12,9% mniej niż 

przed rokiem, ale dwukrotnie więcej w porównaniu z rokiem, w którym po raz pierwszy statystyka 

publiczna przeprowadziła badanie w tym zakresie, tj. z 2011 r. 

Jak wynika z danych statystycznych, w 2016 r. co 11 impreza masowa organizowana w kraju odbyła 

się w województwie kujawsko-pomorskim. Pod względem liczby zorganizowanych tego typu wydarzeń  

w 2016 r., Kujawsko-Pomorskie zajęło 5 lokatę w klasyfikacji województw. Łącznie z plasującymi się 

powyżej województwami: śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim, Kujawsko-Pomorskie 

należy do grupy jednostek administracyjnych, w których w 2016 r. odbyła się ponad połowa, bo 51,6%, 

wszystkich imprez masowych w Polsce. 

Analizując dane dotyczące imprez masowych w przekroju powiatowym obserwuje się 

zróżnicowanie terytorialne w województwie. W 2016 r. największe skupienie tego typu wydarzeń 

odnotowano w Toruniu i Bydgoszczy – na miasta te przypadło 68,7% wszystkich imprez masowych 

zorganizowanych w województwie. 

Spośród 144 gmin województwa, imprezy 

masowe w 2016 r. odbyły się w 41 gminach 

(przed rokiem w 39 gminach). Największą 

aktywność w zakresie organizacji tego rodzaju 

wydarzeń wykazały gminy miejskie. Na ich 

terenie odbyło się 530 imprez, podczas gdy na 

obszarach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich 

odpowiednio 35 i 22 imprezy. 
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Wszystkie imprezy masowe zorganizowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 

zgromadziły 1,6 mln uczestników, tj. o 16,4% mniej niż przed rokiem, ale o 79,8% więcej w porównaniu  

z 2011 r. Osoby uczestniczące w imprezach masowych w województwie stanowiły 6,5% ogólnej liczby 

uczestników tego typu imprez w kraju, co uplasowało województwo na siódmej lokacie spośród 

wszystkich województw.  

W 2016 r. średnio na 1 imprezę masową w województwie kujawsko-pomorskim przypadało 2,7 tys. 

uczestników (przed rokiem 2,8 tys.; w kraju przeciętnie 3,8 tys. osób). Plasowało to województwo na 

dziesiątej pozycji wśród wszystkich województw w kraju. Wyniki analizy danych pokazują,  

że województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia się pod względem liczby organizowanych imprez 

masowych na tle pozostałych województw, przy mniejszym udziale uczestników w odniesieniu do średniej 

krajowej. Większość uczestników (81,5%) brała udział w imprezach masowych, w których wymagana była 

opłata za wstęp. 
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Więcej informacji m.in. na temat imprez masowych w województwie kujawsko-pomorskim  

znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Imprezy masowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.,  

 

które zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 

w dniu 13 lipca 2017 r. 
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