
Sprawozdanie roczne pracy instytucji kultury za rok 2020

Szanowni Państwo,
wprowadzamy niniejszy wzór Sprawozdania rocznego, aby lepiej rozpoznać działalność instytucji kultury w roku, który 
obejmuje sprawozdanie. Jest to kolejny etap podjętych przez nas wspólnie działań, których celem jest lepsze 
pokazanie roli instytucji kultury w tworzeniu oferty kulturalnej miasta oraz warunków rozwoju wrocławskiego pola 
kultury.

Instrukcja wypełniania
Kwestionariusz sprawozdania składa się z dwóch części: profilowej   ጀ  ujmującej podstawowe informacje o 
charakterystyce instytucji – oraz kolejnych modułów opisujących merytoryczne wątki działalności instytucji.
Część merytoryczna składa się głównie z pytań otwartych. Prosimy sprawozdawców, aby treść wypowiedzi miała 
charakter refleksyjny, autoewaluacyjny oraz nie była wypełniona opisami zdarzeń, które można z łatwością odnaleźć 
na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych instytucji. Do opisu kluczowych działań służy konkretna 
część formularza (Opis działań). Proszę szczególnie zwrócić uwagę na najważniejsze w danym roku obszary rozwoju 
oraz kamienie milowe instytucji.
Pytania opatrzone są instrukcją wypełnienia w nawiasach [ ]. Może ona nie wyczerpywać wątpliwości, dlatego w razie 
pytań prosimy o kontakt z panią Dorotą Ciastek (dorota.ciastek@um.wroc.pl). W większości pytań otwartych nie 
przewidujemy limitu znaków, ale odpowiedzi powinny być zwięzłe i w syntetyczny sposób odpowiadać na zagadnienia. 
Żadnego z pytań nie zostawiamy bez odpowiedzi. Jeśli pytanie dotyczy wydarzeń lub faktów, które nie miały miejsca, 
proszę wpisać   Ḁ渀椀攀  dotyczy  ᴀ  lub wybrać odpowiednią odpowiedź z listy. Dłuższe wypowiedzi tekstowe mogą być 
wklejane z dowolnego edytora tekstu wprost do pola odpowiedzi na pytanie otwarte, poprzez funkcję schowka.
Wypełnienie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w trybie elektronicznym online. Bezpieczny link do sprawozdania 
(token) zostanie udostępniony instytucji po uzgodnieniu   ጀ  wskazanej osobie oraz na wskazany adres mailowy. Dla 
celów weryfikacji i bezpieczeństwa proszę zapisać i zachować kod numeryczny, który zostanie wygenerowany po 
wypełnieniu przez Państwa sprawozdania. Token umożliwia wypełnienie sprawozdania w kilku sesjach (przycisk 
„odłóż na później”). Uwaga: Token jest ważny do dnia 1.02.2021 r.
Bardzo dziękujemy za współpracę w zakresie nowej sprawozdawczości.
(-) Jerzy Pietraszek
Dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia

PROFIL INSTYTUCJI 
Na początku proszę o podanie kilku informacji opisujących podstawową charakterystykę Państwa instytucji.

1. NAZWA INSTYTUCJI

Wrocławski Klub Formaty

2. Proszę wskazać formalny profil działalności Instytucji - zgodnie z art. 2 Ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej.
dom kultury



3. Proszę wskazać główny profil działalności Instytucji
instytucja hybrydowa o szerokim spektrum tematycznym

4. W jakich obszarach tematycznych Instytucja prowadziła działalność?
3. edukacja kulturalna

4. animacja kultury

5. edukacja artystyczna (prowadzenie pracowni, plenerów artystycznych)

6. impresariat i produkcja wydarzeń

8. inicjowanie aktywności społecznej

10. współpraca międzynarodowa

15. prowadzenie zespołów artystycznych (jeżeli są prowadzone w instytucji)

16. organizacja festiwali

5. Spośród wskazanych wyżej obszarów działalności proszę wpisać numery maks. 3 wiodących obszarów 
tematycznych w 2020 roku.
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6. Proszę wskazać stałe miejsca realizacji działalności Instytucji we Wrocławiu.

1. Nazwa głównej siedziby/adres lokalowy: Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław

2. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy:

3. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy:

4. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy:

5. Nazwa miejsca działalności/adres lokalowy:

6. Pozostałe miejsca realizacji działalności [opisać kategorialnie charakter wraz z liczbą placówek typu filia]:

7. Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty oraz liczba osób współpracujących z Instytucją na podstawie 
umów cywilnoprawnych – ponawianych min. 2 krotnie lub trwających dłużej niż 3 m-ce.

a. Pracownicy etatowi - liczba osób: 12

b. Pracownicy etatowi - liczba etatów: 10,5



c. Współpracownicy pozaetatowi w tym prowadzący działalność gospodarczą w instytucji (w okresie min. 3 m-cy w 
tym umowy ponawiane - chodzi o osoby stanowiące część potencjału organizacyjnego instytucji) - liczba osób: 26

8. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w pracę Instytucji

liczba wolontariuszy: 0

9. Struktura budżetu Instytucji w roku 2020 ze względu na źródła finansowania (wg stanu na 31.12.2020):

77 - a. dotacja podstawowa instytucji (w tym miejska)

0 - b. dotacje celowe

0 - c. środki z krajowych programów grantowych

0 - d. środki z programów europejskich

0 - e. środki spoza sektora finansów publicznych (niezależni sponsorzy, donatorzy)

13 - f. przychody z działalności (z biletów, wynajmów, inne)

10 - g. pozostałe

10. Całkowity budżet Instytucji.

w zł: 1 758 864,06

11. Zgromadzone środki własne Instytucji do swobodnej dyspozycji (nadwyżka pozostająca na koncie instytucji)

kwota w zł : 105 242,98

12. Wysokość funduszu rezerwowego w dyspozycji Instytucji.

0

13. Jakimi kanałami komunikacji posługuje się Instytucja?

1a Nazwa komunikatora/tytułu: Strona internetowa

1b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: www.wkformaty.pl

1c Liczba subskrybentów/nakład: 393

2a Nazwa komunikatora/tytułu: Facebook

2b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: www.facebook.com/wkformaty

2c Liczba subskrybentów/nakład: 3209

3a Nazwa komunikatora/tytułu: Instagram



3b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: www.instagram.com/wkformaty

3c Liczba subskrybentów/nakład: 228

4a Nazwa komunikatora/tytułu: YouTube

4b Adres strony WWW [jeśli dotyczy]: www.youtube.com/channel/UCFvK_i7g-DFHyK8Qw93oDWQ?view_as=subscriber

4c Liczba subskrybentów/nakład: 35

5. Pozostałe komunikatory - opisać w sposób zbiorczy: Twitter. Pojawiamy się także na mediach społecznościowych 
współpracujących z nami (występujących w Formatach) Artystów. Strona Festiwalu Ambientalnego 
www.ambientalny.pl, 400 wejść/rocznie, Strona Festiwalu na Facebooku: 3327 obserwujących.

OPIS DZIAŁAŃ 
Pytania w tej części sprawozdania służą charakterystyce działań istotnych/wiodących/nowych w profilu działalności 
Instytucji. Nie oznacza to, że pytamy o wszystkie działania z kalendarza, ale przede wszystkim o te, które są istotne dla 
marki Instytucji, jej pozycji w polu kultury, jak też wyrażają specyfikę jej funkcjonowania.

14. Proszę opisać zrealizowane cele strategiczne Instytucji w 2020 roku.

Do najważniejszych celów strategicznych za 2020 rok możemy uznać:
- poszerzenie oferty świadczonych usług poprzez przeniesienie części usług i wydarzeń do Internetu, dzięki czemu 
pomimo obostrzeń mogliśmy prowadzić zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej oraz transmitować organizowane przez 
nas wydarzenia kulturalne
- częściowo uzupełniliśmy posiadany sprzęt, który został doposażony o narzędzia do organizacji wydarzeń online: 
sprzęt audio-wideo do produkcji, transmisji i/lub retransmisji

15. Proszę opisać kluczowe dla Instytucji działania, wydarzenia, projekty w 2020 r.

1. W momencie ogłoszenia konieczności zamknięcia instytucji kultury, w krótkim czasie przenieśliśmy nasze działania 
do Internetu. Prowadzący zajęcia otrzymali odpowiednie narzędzia pracy (platformy do spotkań online), dzięki czemu 
większość naszych zajęć była kontynuowana online.

2. Rozpoczęliśmy produkcję wydarzeń kulturalnych, które transmitowane były wyłącznie w Internecie. Były to m.in. 
"Poranki Familijne", "Wernisaże z muzyką", itd.

3. Zakupiliśmy odpowiedni sprzęt audio/foto-wideo, który umożliwił nam oferowanie naszych usług w Internecie.

4. Pomimo ograniczeń w miesiącach wrzesień-październik zrealizowaliśmy koncert Before Ambientalny, jedno z 
najważniejszych naszych wydarzeń. Wydarzenie odbyło się częściowo stacjonarnie, częściowo w Internecie. 
Natomiast kolejną edycję Festiwalu Ambientalnego zmuszeni byliśmy przenieść na rok 2021.

16. Które z działań były najbardziej znaczące?

1. Kontynuacja zajęć z edukacji kulturalnej.



2. Organizacja wydarzeń kulturalnych online.

3. Zakup odpowiedniego sprzętu audio/foto-wideo, który poszerzył nasze możliwości, który będzie wykorzystywany 
również w przyszłości.

17. Czy w danym roku zrealizowane zostały jakieś nowe działania lub projekty, które wykroczyły poza 
dotychczasową działalność Instytucji?
2. Tak (jakie): - Nowymi działaniami są dla nas wszystkie działania, które realizujemy ekskluzywnie online.

18. Proszę podać tytuły premierowych wydarzeń repertuarowych/ tytuły wydawnictw płytowych/publikacji, które 
Instytucja zrealizowała w 2020 roku
1. Nie dotyczy

19. Proszę opisać zbiory pozyskane do Instytucji w 2020 roku.
1. Nie dotyczy

20. Proszę opisać działania (w tym kontynuowane), i/lub podjęte plany na rzecz przeciwdziałania skutkom 
katastrofy klimatycznej (w filozofii zielonej instytucji kultury, less waste, zeroemisyjnosci, itp.).
2. Podjęto (jakie) - Od 2020 roku dokonujemy zakupy materiałów jednorazowych takich jak kubki, talerzyki, sztućce, 
wyłącznie z materiałów biodegradowalnych. Kupujemy materiały eksploatacyjne, takie jak papier do drukarki z 
makulatury. Wszędzie, gdzie to możliwe, stosujemy naczynia wielorazowego użytku.

21. Jakie były najważniejsze bariery i przeszkody w działalności Instytucji w bieżącym roku?
Proszę wskazać 3 kluczowe.

1. Epidemia i związane z nią obostrzenia i utrudnienia, także w kwestii finansowej (możliwość zarabiania na 
wydarzeniach, niektórych zajęciach).

2. Wynikające z powyższego punktu pewne trudności finansowe - wydarzenia, które czasami mogły być finansowane w 
całości z wpływów, musiały być finansowane z naszych środków.

3. Bariera związana z przeniesieniem zajęć edukacji kulturalnej i wydarzeń do Internetu, oraz utrata części odbiorców 
naszych działań.

22. W jakich przestrzeniach lub miejscach we Wrocławiu, poza stałymi miejscami lokalowymi wskazanymi w 
pkt. 6, instytucja prowadziła swoje działania?

a1 Działanie /nazwa projektu/ wydarzenia: nie dotyczy

a2 Miejsce /kwartał ulic/adres:

b1 Działanie /nazwa projektu wydarzenia:

b2 Miejsce /kwartał ulic/adres:

c1 Działanie /nazwa projektu wydarzenia:



c2 Miejsce /kwartał ulic/adres:

d1 Działanie /nazwa projektu wydarzenia:

d2 Miejsce /kwartał ulic/adres:

e. Pozostałe fizyczne miejsca aktywności [opisać zbiorczo]:

23. Czy w 2020 roku Instytucja* otrzymała jakieś nagrody i wyróżnienia?
1. Nie

ODBIORCY INSTYTUCJI

24. Proszę wskazać typową grupę/ typowe grupy odbiorców Instytucji w danym roku.
1. Artyści

2. Amatorzy

4. Dzieci

5. Młodzież

6. Dorośli

7. Seniorzy/ seniorzy zależni

8. Rodziny z dziećmi

9. Mieszkańcy dzielnicy

10. Mieszkańcy Wrocławia

11. Turyści krajowi lub zagraniczni

12. Osoby ze specjalnymi potrzebami

13. Zorganizowane grupy szkolne

25. Która/e z nich są traktowane priorytetowo?

I grupa nr: 4

II grupa nr: 7

III grupa nr: 9

26. Proszę wskazać grupę docelową instytucji przy pomocy kategorii z segmentacji wrocławskich uczestników 
kultury użytych w badaniu Smartscope.
Trudno powiedzieć



27. Odbiorcy w liczbach wg stanu na 31.12.2020.

Uczestnicy czynni działań edukacyjnych/artystycznych/warsztatowych [liczba]: ok. 337 miesięcznie w okresie 
pandemii

Czytelnicy (wypożyczający/kupujący książki) [liczba]: nie dotyczy

Uczestnicy wydarzeń (spektakle, koncerty, spotkania, itp.) [liczba]: 2144

Uczestnicy wydarzeń w sieci (liczba odwiedzających) [liczba]: 109 osób edukacja kulturalna miesięcznie, ok. 2600 
wyświetleń filmów na YouTube w 2020 roku

Zwiedzający [liczba]: nie dotyczy

Korzystający z zasobów na miejscu [liczba]: nie dotyczy

28. Pozostałe kategorie odbiorców w liczbach wg stanu na 31.12.2020

nie dotyczy

29. Nota metodologiczna – liczba odbiorców.

Ad. pkt. 27: 

Uczestnicy czynni działań edukacyjnych/artystycznych/warsztatowych [liczba] TO ilość osób zapisanych na zajęcia w 
każdym miesiącu.

Uczestnicy wydarzeń (spektakle, koncerty, spotkania, itp.) [liczba] TO ilość wszystkich uczestników wydarzeń, które 
odbyły sie nie w Internecie.

Uczestnicy wydarzeń w sieci (liczba odwiedzających) [liczba] TO ilość osób zapisanych na zajęcia w każdym miesiącu.

WYDARZENIA

30. Wydarzenia w liczbach wg stanu na 31.12.2020.

Działania edukacyjne/artystyczne/warsztaty [liczba=suma wydarzeń]: 36

Festiwale [liczba=suma wydarzeń]: 0

Spektakle, koncerty: 23

Wydarzenia w sieci [liczba wyświetleń dla wszystkich kanałów wydarzenia]: 5829 wyświetlenia

Wystawy [liczba=suma wydarzeń]: 9

Publikacje [podać tytuł i nakład. W przypadku wydawnictw periodycznych liczba wydań/średni nakład wydania]: nie 
dotyczy



31. Pozostałe wydarzenia w liczbach wg stanu na 31.12.2020.

nie dotyczy

32. Nota metodologiczna

Ad pkt. 30:

Działania edukacyjne/artystyczne/warsztaty [liczba=suma wydarzeń] - ilość jednostek

Spektakle, koncerty - ilość

Wydarzenia w sieci [liczba wyświetleń dla wszystkich kanałów wydarzenia] - suma Facebook + YouTube

Wystawy [liczba=suma wydarzeń] - ilość wydarzeń

33. Jak Instytucja podtrzymuje zainteresowanie odbiorców własną ofertą?

Oferta zajęć edukacyjnych Wrocławskiego Klubu Formaty dostosowana jest do potrzeb lokalnej społeczności, gdyż 
część zajęć takich jak: pracownie taneczne czy wokalu (zwiększenie ilość godzin) ustalane są w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Do 11 marca 2020 roku udawało nam się utrzymać prawie 100% obłożenie na 
wszystkich zajęciach, co świadczy o odpowiednim dostosowaniu oferty i odpowiednim trafieniu z informacją do 
zainteresowanych osób.

Takie wydarzenia jak "Poranki Familijne" czy "Wernisaże z muzyką" są wydarzeniami cyklicznymi, oraz adresowanymi 
precyzyjnie do odpowiednich grup osób, czyli np. "Poranki Familijne" dla rodzin z dziećmi, a "Wernisaże z muzyką" dla 
osób dorosłych. Jazz Time to wydarzenia przeznaczone dla miłośników jazzu, Before/Festiwal ambientalny 
dedykowany jest dla miłośników ambientu. Każde z wydarzeń ma inny charakter, prezentujemy różne style artystyczne, 
dzięki czemu nie spada zainteresowanie naszą ofertą.

Do odbiorców trafiamy poprzez plakaty na własnych ekranach ogłoszeniowych oraz płatne słupy ogłoszeniowe; ekrany 
(telewizory) na których wyświetlamy informację o zajęciach i wydarzeniach. Jesteśmy mocno odbecni w Internecie 
dzięki aktualnej stronie www oraz stronie Facebook, która także ułatwia kontakt bezpośredni z naszymi odbiorcami. 
Ponadto posiłkujemy się obecnością w Radio RAM, także w formie reklamy płatnej, oraz w mediach drukowanych: 
Niezbędnik Kulturalny, gdzie zgłaszamy nasze działania oraz zamieszczamy płatną reklamę.

DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI

34. W jakich obszarach Instytucja rozwija swoją dostępność?
dostępność informacyjno-komunikacyjna

35. Jakie konkretne działania zostały podjęte w celu zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami?

Wyznaczona została osoba do kontaktów z osobami ze specjalnymi potrzebami, która jest w stanie udzielić wszelkich 
informacji na temat prowadzonych zajęć i wydarzeń.



Dostępność architektoniczna jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

ZASOBY MATERIALNE I LUDZKIE

36. Czy w roku sprawozdawczym prowadzone lub zlecone zostały szkolenia dla kadry Instytucji, a jeżeli tak, to 
w jakich tematach? Czy kadra uzyskała jakieś unikatowe/nowe kompetencje?
2. Tak (jakie?) - Szkolenie dotyczacego badania śladu węglowego w ramach Projektu C - Change - Kultura i Sztuka w 
walce ze zmianami klimatu / Szkolenie RODO / Szkolenie z zamówień publicznych / Szkolenie finansowe / Szkolenie 
UDT.

37. Czy w roku, który obejmuje sprawozdanie Instytucja poszerzyła posiadane zasoby materialne:
objęła nowe lokale, przeprowadziła remonty, poczyniła inwestycje lub zdobyła zgody na działania ujmowane w 
planach remontowo-inwestycyjnych?
2. Tak (jakie?) - Dokonaliśmy zakupu sprzętu audio/foto-wideo, do rejestracji, produkcji, transmisji wydarzeń online.

38. Jakie granty (na realizację jakich projektów) pozyskała Instytucja w roku 2020?
3. Nie pozyskała

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWA

39. Z jakimi instytucjami kultury podjęto współpracę w ciągu ostatniego roku?
2. Brak współpracy

40. W jakim zakresie współpracowano?

Na bieżąco utrzymujemy kontakt z takimi instytucjami jak: CK Zamek, ODT Światowid, CK Agora, Anima, w zakresie 
bieżącej działalności i wydarzeń.

41. Z jakimi organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, radami osiedli, CAL-ami etc. Instytucja 
współpracowała w ciągu ostatniego roku?

Rada Osiedla Muchobór Wielki, Szkoła Podstawowa nr 25 na Muchoborze Wielkim, Niepubliczne Przedszkole Sióstr 
Salezjanek, Przedszkole Publiczne nr 22 "Muchoborek", Radio RAM, Radio Wrocław Kultura.

42. Z jakimi partnerami pozainstytucjonalnymi i nieformalnymi (grupami, amatorami, twórcami indywidualnymi/ 
niezrzeszonymi) Instytucja współpracowała w ciągu ostatniego roku?

Współpraca w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych, występy artystów.

43. Proszę opisać ważnych partnerów, których Instytucja pozyskała w 2020 roku

Nie dotyczy.

WIZERUNEK I OCENA POZYCJI W POLU KULTURY

44. Czy ogólnie rzecz biorąc, w praktyce działalności Instytucji są takie działania, których rezultaty umocniły jej 
pozycję w polu kultury? Jeśli tak, to jakie i w jaki sposób?



3. Tak (jakie?) - Prowadzenie zajęć online, transmisje wydarzeń w Internecie.

SYTUACJA INSTYTUCJI W KONTEKŚCIE COVID-19

45. Rok 2020 to rok szczególnych warunków funkcjonowania w kontekście pandemii COVID-19. Jakie były 
najważniejsze działania podjęte przez Instytucję, aby realizować jej cele?

Najważniejsze działania polegały na przeniesieniu możliwie jak największej ilości zajęć i wydarzeń 
 kulturalnych do Internetu co udało się zrealizować w bardzo krótkim czasie. Umożliwiło to częściową realizację 
naszych celów przyjętych na 2020 rok.

46. Jakimi innymi uwagami i spostrzeżeniami w kontekście swojej działalności chcielibyście się Państwo 
podzielić?

Wszelkie nasze działania w Internecie nie są w stanie zastąpić standardowej działalności. Cieszymy się z tego, że 
dzięki nowemu sprzętowi oraz nabytym umiejętnościom możemy uatrakcyjnić i uzupełnić naszą ofertę, natomiast 
zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie całkowicie jej w ten sposób zastąpić.

47. Oświadczam, że podane w kwestionariuszu informacje są zgodne z faktami i najlepszą wiedzą dostępną w 
Instytucji. Wszystkie informacje zostały zebrane i przedstawione za wiedzą i zgodą dyrekcji Instytucji

Michał Bober, Specjalista ds. artystycznych, programowania i organizacji imprez, m.bober@wkformaty.pl

48. Dane osobowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GMINA WROCŁAW, z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1 - 
8, kod pocztowy 50-141 w Wrocław dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych 
badań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze 
mnie zgoda może być wycofana w każdej chwili.


